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 Noha a tömeges 
ván dorlás közben is 
számot tevő az elhullás, 
a pompás királylepke (Danaus 
plexippus) általános megritkulása 
valószínűleg inkább a közönséges 
selyemkóró (Asclepias syriaca) 
eltűnésével hozható összefüggésbe. 
Ez a – nálunk agresszíven terjesz-
kedő özönfajnak minősülő – növény 
Észak-Amerikában őshonos, ahol 
különféle királylepkék és egyéb 
bűzpillék hernyóinak fő táplálékául 
szolgál. A gazdák azonban az 1990-es 
évektől kezdve szorgosan irtják, ezért 
a közép-nyugati államokból mára gya-
korlatilag kihalt. A Monarch Watch ön-
kéntesei 1992 óta királylepkék millióit 
jelölték meg, hogy követni lehessen a 
vonulási útvonalukat. Mivel a visszafo-
gási adatok szerint az őszi mortalitás 
mértéke az évtizedek során jottányit 
sem változott, a kutatók úgy vélik, 
hogy csakis az élőhelyek degradációja 
állhat a drasztikus egyedszámcsökke-
nés hátterében.

wildlife.org
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 Az után, hogy a Szomália északi területein 
és Szomáliföldön honos szomáli elefántcic-
kány (Elephantulus revoili) életének intim részle-
teit sűrű homály fedte, és ezért a GWC a 25 legkere-
settebb „eltűnt” faj közé sorolta, az IUCN szakértői 
nemrégiben „adathiányosként” kategorizálták 
Vörös Listájuk összeállításakor. Az ismétlődő 
fegyveres konfliktusok által sújtott Észak-
kelet-Afrika zoológiai szempontból az egyik 
legkevésbé kutatott régió a kontinensen. A Dzsibuti-
ban tevékenykedő biológusok ugyan rendszeresen 
észleltek elefántcickányokat, de beazonosítani nem 
tudták őket, ezért amerikai emlőskutatók segítségét 
kérték, akik 2019-ben 12 helyszínen összesen 1259 
csapdát állítottak, amelyeket mogyoróvaj, zabpe-
hely és élesztő keverékével csaliztak fel. A siker nem 
is váratott sokáig magára: kiderült, hogy a szomáli 
elefántcickány elterjedési területe legalább Dzsibuti-
ig, de inkább Etiópiáig ér. Habár élőhelyén meglehe-
tősen közönséges, a genetikai vizsgálatok tanúsága 
szerint mégiscsak rendkívüli jószág, hiszen a 
kontinens peremvidékén, a távoli Marokkóban és 
Dél-Afrikában elterjedt fajok legközelebbi rokona.

peerj.com
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 A hátsóméregfogas siklók 
közé tartozó Rhabdophis-fajok 
különlegessége, hogy tarkó-
mirigyeik váladéka nagy meny-
nyiségben tartalmaz különböző 
bufadienolidokat, amitől nemcsak 
mérgesek, de egyben mérgező-
ek is. E szívre ható glikozidokat 
azonban nem ők állítják elő, hanem 
a zsákmányállataiktól veszik át. Az 
úgynevezett R. nuchalis-formakör 
gilisztaevésre szakosodott tagjai a 
többiektől eltérően nem varangyok-
kal, hanem toxikus vegyületekben 
bővelkedő szentjánosbogár-lár-
vákkal gazdagítják étrendjüket, és 
teszik nemkívánatossá magukat.

www.pnas.org
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 A WWF 125 szakértő bevonásával készült 2020-as Élő Bolygó Jelentése szerint a 
gerincesek populációi 1970 óta átlagosan 68 százalékkal zsugorodtak. 22 százalékkal keve-
sebb lett az emlősök számára alkalmas élőhely, a tengeri madarak több mint 90 százalékának 
gyomrában található műanyag, és az éghajlatváltozás miatt minden ötödik fajt a kipusztulás 
fenyegeti. A leggyorsabb ütemben az édesvizek biológiai sokfélesége csökkent: 300 év alatt 
globális szinten a vizes élőhelyek körülbelül 90 százaléka tűnt el végérvényesen. Az ökoszisz-
témák károsítása a Covid–19-et előidéző vírushoz hasonló, állatról emberre terjedő kórokozók 
felbukkanásának kockázatát is fokozza.

wwf.hu
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 Tudományos kutatások 
sora bizonyítja a városi fé-
nyek káros ökológiai hatásait. 
Akár a kis mennyiségű, de 
rosszkor érkező fény is képes 
megzavarni az állatok belső 
óráját és hormontermelését. 
Egy nemrégiben publikált 
tanulmány szerint az erősen 
kivilágított környékeken a 
szirti galambok (Columba 
livia) és az ausztrál szarkák 
(Cracticus tibicen) felszíne-
sebben alszanak, gyakrab-
ban felriadnak, és hajnalban 
enerváltabban ébrednek. 
A krónikus álmatlanság 
igazoltan gyengíti az im-
munrendszert, és jelentősen 
csökkenti a várható élettarta-
mot. A meleg fehér fényforrá-
sok ugyan enyhébb tüneteket 
indukálnak, az igazi megoldás 
azonban az éjszakai világítás 
teljes lekapcsolása volna.

wildlife.org
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 A végveszélyben lévő mindorói bivalyokat (Bubalus mindorensis) felvigyázó természetvédelmi őröknek nemcsak a 
vadorzókkal és a kommunista lázadókkal kell megküzdeniük, de a megélhetésért is napi harcot kell vívniuk. Annak ellenére, hogy 
az állam foglalkoztatja őket, hivatalosan nem számítanak köztisztviselőnek, és a minimálbérnél is kevesebbet keresnek. Nincs 
egészség- és balesetbiztosításuk, sőt még veszélyességi pótlékot és egyenruhát sem kapnak. Munkahelyük, az Iglit–Baco Nem-
zeti Park a mindorói bivaly tavaly már csak 480 egyedet számláló állományának menedéke. A szigeten egykor keresztbe-kasul 
elterjedt tülkösszarvú élőhelye az évszázadok folyamán a töredékére zsugorodott a népességrobbanás, az égetéses-irtásos ta-
lajváltó gazdálkodás, a fakitermelés, valamint a legális és illegális vadászat következtében. Hogy az akut forráshiány ne vezessen 
a faj gyors kipusztulásához, az ökotúrákat vezető Eco Explorations utazási iroda és a Philippine Parks and Biodiversity nevű civil 
szervezet megpróbálja legalább az őrök havi apanázsát összedobni.

news.mongabay.com/

 Lelkes új-zélandi aktivisták 104, fogságban keltetett fióka szabadon 
eresztésével a másfélszeresére duzzasztották a súlyosan veszélyeztetett 
fekete gólyatöcs (Himantopus novaezelandiae) vadon élő állományát. 
A Global Wildlife Conservation (GWC) nemzetközi természetvédelmi 
szervezet és a Leonardo DiCaprio nevével fémjelzett Sheth Sangreal Ala-
pítvány által is támogatott programnak köszönhetően a faj világállománya 
immár 169 ivarérett egyedet számlál. Mivel a szigetországban az ember 
megjelenése előtt nem éltek szárazföldi emlősök, az endemikus madarak-
nak nincsen semmilyen stratégiájuk az Európából behurcolt/betelepített 
hermelinek, vadászgörények, patkányok és házi macskák elleni véde-
kezésre. Így az 1980-as évek végén már csak négy pár fekete gólyatöcs 
költött a Déli-sziget egy eldugott öblében, kicsinyeik kirepülési sikere pedig 
a nullához konvergált. A szakemberek azóta a tenyészetekből származó és 
a természetből begyűjtött tojások keltetésével, illetve a fiókák előnevelésé-
vel igyekeznek javítani a rossz statisztikán. Az idei év egyébként a fészke-
lési időszak kellős közepén pusztító villámárvizek miatt a szokásosnál is 
nagyobb terhet rótt az új-zélandi partimadarakra.

news.mongabay.com

Fotó: Martin Pelanek / Shutterstock

 A kétéltűátjárók komoly 
hibája, hogy az állatok nem 
szívesen használják őket. Ha 
azonban egy beépített hang-
szóróból békakuruttyolás 
szól, máris egy fokkal von-
zóbbnak tűnnek a számukra. 
Talán meglepő, de kísérletek-
kel alátámasztott tény, hogy 
például a pettyes gőték a zöld 
varangy hímjeinek pirregését 
követve találnak rá szaporo-
dóhelyükre.

www.journals.elsevier.com

Fotó: Alexandre Le Bourdais / Shutterstock

 Az 1996-ban nemzeti 
parkká nyilvánított 
alsó-ausztriai Duna-
lige tek területén élő 
felnőtt mocsári teknősök 
száma alig 20 év alatt az 
ötszörösére nőtt, és idén 
elérte a kétezret. Közülük 
körülbelül 700 nőstényt 
a természetvédők egyedi 
jelöléssel is elláttak, és 
rendszeresen megfigyel-
nek tojásrakás közben. 
A schönbrunni állatkert 
aktív közreműködésével 
folyó fajvédelmi munka 
elsősorban a szaporodási 
siker növelésére irányul. 
A szakemberek 2019-ben 
több mint 1200 fészket 
védtek le fémráccsal a ra-
gadozók ellen, amelyek-
ből körülbelül 8100 fióka 
gond nélkül ki is kelt.

www.donauauen.at
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A 
reneszánsz idején az orrszarvú még ismeret-
len volt Európában. Azt már elfelejtették, hogy 
a régmúlt római idők cirkuszi állatviadalaiban 
szerepelhetett, s ha valaki idősebb Plinius írá-

sait olvasgatva mégiscsak tudomást szerzett róla, 
akkor sem tudta elképzelni, hogyan is festhetett ez 
az állat. A Plinius ósdi pergamenjein szereplő orr-
szarvú nyilván valamelyik afrikai faj lehetett, hisz 
az Európából India felé vezető, Afrikát a Jóremény-
ség fokánál délről megkerülő, majd az Arab-tengert 

átszelő hajózási útvonal csupán Vasco da Gama 
1497–99-es felfedezőútja nyomán vált ismertté. Bő 
egy évezreddel előbb egy ilyen nagy testsúlyú álla-
tot szárazföldi úton Rómába szállítani meglehetősen 
körülményes, sőt talán lehetetlen lett volna. Egysze-
rűbb volt egy orrszarvút Afrikából beszerezni. Nem 
meglepő hát, hogy a reneszánsz embere nem tudott 
az indiai orrszarvú (Rhinoceros unicornis) létezésé-
ről, vagy ha tudott is, holmi mitológiai szörnynek 
képzelte. Mígnem egyszer csak megjelent Európá-
ban ez a különös „csodabogár”.

ERŐD HELYETT ORRSZARVÚ
A XVI. század elején I. Mánuel (1469–1521), Portu-
gália királya nagy buzgalommal igyekezett országa 
hatalmát kiterjeszteni a tengerentúli tájakra. Töb-
bek közt egy indiai portugál gyarmat létesítése is 

ALKOTOTT RÓLA
DÜRER FAMETSZETET

I. Mánuel 
portugál király 
volt a római-
ak óta az első 
európai indiai 
orrszarvú „tu-
lajdonos”. Ám 
hamar ráunt a 
különös állatra, 
és hamarosan 
el akarta aján-
dékozni  X. Leó 
Pápának. Sao 
Jorge Kastély, 
Lisszabon.
Fotó: Link Art / 
Shutterstock

szerepelt a „kívánságlistán” – így jött létre az India 
délnyugati partvidékén elterülő Goa, amely Diut és 
Damant is magába foglalta. Ám I. Mánuel többet is 
akart: egy erődítményt építeni a némi szuvereni-
tást élvező diui szultán fennhatósága alatt lévő Diu 
szigetén. (Ez stratégiailag fontos lett volna a tengeri 
közlekedés szempontjából.) Legjobb emberét, Afon-
so de Albuquerquét (1453–1515) küldte Indiába, hogy 
tárgyaljon II. Muza� ar szultánnal, s szerezze meg az 
engedélyt egy erőd létrehozásához. A tárgyalás fi -
askóval végződött, de hogy ne legyen sértődés, Al-
buquerque és a szultán megajándékozták egymást. 
II. Muza� ar eredeti ötlettel állt elő: egy eleven indiai 

orrszarvút adott a portugál küldöttségnek; a hely-
béliek nyelvén „Ganda” volt az állat neve. Hogy ez 
az elnevezés az indiai orrszarvút mint fajt jelölte-e, 
vagy magát az állatot hívták így, ma már nehéz el-
dönteni.  

Albuquerque megköszönte az ajándékot, s úgy 
döntött, hogy egy ilyen sose látott csodalény kizá-
rólag Portugália uralkodóját illetheti. Elhatározta, 
hogy hazaviszi, és I. Mánuel királynak ajándékoz-
za. 1515 januárjában útra is kelt az orrszarvú indiai 
ápolójával, Ocennal, a fűszerekkel megrakott Nossa 
Senhora da Ajuda fedélzetén, két másik hajó kísé-
retében. Útközben meg-megálltak rövidebb időkre 
Mozambikban, Szent Ilonán és az Azori-szigeteken, 
hogy feltölthessék víz- és élelmiszerkészleteiket. Az 
utat még így is szinte rekordidő alatt tették meg; alig 
százhúsz nap múlva már portugál vizeken hajóztak.

Az orrszarvú jól bírta a tengeri viszontagságo-
kat, s egészségesen érkezett meg a kikötőbe. Miután 
partra tették, azonnal a lisszaboni Ribeira-palota 
melletti királyi menazsériában helyezték el. Gondo-
san elkülönítették a király más, nagy testű állataitól, 
talán azért, mert az idősebb Plinius írásai szerint az 
orrszarvú és az elefánt különösen haragszik egy-
másra, s alkalomadtán véres ütközeteket vívnak. 
(Nem tudni, hogy Plinius honnan vehette ezt a 
zagyvaságot.)

HÍRE BEJÁRTA EURÓPÁT
Mindenesetre az orrszarvú békésen eléldegélt lisz-
szaboni magányában. Ápolója elővigyázatosság-
ként az elülső lábait megbéklyózva tartotta. Táplálék 
is bőségesen jutott neki, s úgy látszik, hogy a takar-
mány összeállítása is megfelelő volt, mert az állat 
továbbra is jó egészségnek örvendett.

Időközben a „mitológiai szörny” híre bejárta Eu-
rópát. Számtalan levélben, pamfl etben közölték 
egymással a természetbúvárok – de sok írástudó, 
érdeklődő, műveltebb ember is –, hogy Portugáli-
ában létezik egy ilyen legendás lény. Még verset is 

költöttek róla; ezt az olasz Giovanni Giacomo Penni 
1515-ben írta, két hónappal Ganda érkezése után. 
A költeményt egy ismeretlen rajzoló az orrszarvút 
ábrázolni hivatott – ám eléggé félresikerült – raj-
zocskával illusztrálta is. Ma e verset tartják az in-
diai orrszarvú első olyan szöveges ábrázolásának, 
amelyet Európában alkottak. A maga korában nyil-
ván roppant népszerű és széles körben olvasott mű 
lehetett, de mára csak egyetlen példánya maradt 
fenn, melyet Sevillában, az Institución Colombina 
nevű könyv- és levéltárban őriznek. 

Mánuel király – feltehetően Plinius írásaitól ih-
letve – egy nagy állatviadalt tervezett. Egyik ele-
fántjára bízta, hogy bánjon el az orrszarvúval. Ebből 
azonban semmi sem lett, mert a nézőközönség ri-

AMINT A PORTUGÁL KIRÁLY RÁUNT 
ORRSZARVÚJÁRA, TOVÁBBAJÁNDÉKOZTA 

A PÁPÁNAK.

Ez a primitív 
rajzocska a 
legelső európai 
ábrázolása az 
indiai orrszarvú-
nak. Kétségtelen, 
hogy Dürerrel 
ellentétben, a 
rajzoló látta az 
élő állatot, mert 
még a béklyóit 
is megörökítette 
(balra).
G.G. Penni (1515) rajza

Az ismeretlen 
XIX. századi 
művész itt már 
a realitásra 
törekedett. 
A vastag, 
vértezetszerű 
bőr a hajdani 
páncélos 
vitézekre 
emlékeztettek. 
A festő modellje 
bizonyosan egy 
eleven orrszarvú 
lehetett.

Clara igazi szen-
záció volt a XVIII. 
század Európájá-
ban. A csodálatra 
méltó látványos-

ságot ilyen hir-
detőcédulákkal 

reklámozták. 
A kísérőszöveg az 

állat különleges 
tulajdonságai-

ról, életmódjáról 
szólt.

Ismeretlen művész. 
Közkincs ➤

4



szerepelt a „kívánságlistán” – így jött létre az India 
délnyugati partvidékén elterülő Goa, amely Diut és 
Damant is magába foglalta. Ám I. Mánuel többet is 
akart: egy erődítményt építeni a némi szuvereni-
tást élvező diui szultán fennhatósága alatt lévő Diu 
szigetén. (Ez stratégiailag fontos lett volna a tengeri 
közlekedés szempontjából.) Legjobb emberét, Afon-
so de Albuquerquét (1453–1515) küldte Indiába, hogy 
tárgyaljon II. Muza� ar szultánnal, s szerezze meg az 
engedélyt egy erőd létrehozásához. A tárgyalás fi -
askóval végződött, de hogy ne legyen sértődés, Al-
buquerque és a szultán megajándékozták egymást. 
II. Muza� ar eredeti ötlettel állt elő: egy eleven indiai 

orrszarvút adott a portugál küldöttségnek; a hely-
béliek nyelvén „Ganda” volt az állat neve. Hogy ez 
az elnevezés az indiai orrszarvút mint fajt jelölte-e, 
vagy magát az állatot hívták így, ma már nehéz el-
dönteni.  

Albuquerque megköszönte az ajándékot, s úgy 
döntött, hogy egy ilyen sose látott csodalény kizá-
rólag Portugália uralkodóját illetheti. Elhatározta, 
hogy hazaviszi, és I. Mánuel királynak ajándékoz-
za. 1515 januárjában útra is kelt az orrszarvú indiai 
ápolójával, Ocennal, a fűszerekkel megrakott Nossa 
Senhora da Ajuda fedélzetén, két másik hajó kísé-
retében. Útközben meg-megálltak rövidebb időkre 
Mozambikban, Szent Ilonán és az Azori-szigeteken, 
hogy feltölthessék víz- és élelmiszerkészleteiket. Az 
utat még így is szinte rekordidő alatt tették meg; alig 
százhúsz nap múlva már portugál vizeken hajóztak.

Az orrszarvú jól bírta a tengeri viszontagságo-
kat, s egészségesen érkezett meg a kikötőbe. Miután 
partra tették, azonnal a lisszaboni Ribeira-palota 
melletti királyi menazsériában helyezték el. Gondo-
san elkülönítették a király más, nagy testű állataitól, 
talán azért, mert az idősebb Plinius írásai szerint az 
orrszarvú és az elefánt különösen haragszik egy-
másra, s alkalomadtán véres ütközeteket vívnak. 
(Nem tudni, hogy Plinius honnan vehette ezt a 
zagyvaságot.)

HÍRE BEJÁRTA EURÓPÁT
Mindenesetre az orrszarvú békésen eléldegélt lisz-
szaboni magányában. Ápolója elővigyázatosság-
ként az elülső lábait megbéklyózva tartotta. Táplálék 
is bőségesen jutott neki, s úgy látszik, hogy a takar-
mány összeállítása is megfelelő volt, mert az állat 
továbbra is jó egészségnek örvendett.

Időközben a „mitológiai szörny” híre bejárta Eu-
rópát. Számtalan levélben, pamfl etben közölték 
egymással a természetbúvárok – de sok írástudó, 
érdeklődő, műveltebb ember is –, hogy Portugáli-
ában létezik egy ilyen legendás lény. Még verset is 

költöttek róla; ezt az olasz Giovanni Giacomo Penni 
1515-ben írta, két hónappal Ganda érkezése után. 
A költeményt egy ismeretlen rajzoló az orrszarvút 
ábrázolni hivatott – ám eléggé félresikerült – raj-
zocskával illusztrálta is. Ma e verset tartják az in-
diai orrszarvú első olyan szöveges ábrázolásának, 
amelyet Európában alkottak. A maga korában nyil-
ván roppant népszerű és széles körben olvasott mű 
lehetett, de mára csak egyetlen példánya maradt 
fenn, melyet Sevillában, az Institución Colombina 
nevű könyv- és levéltárban őriznek. 

Mánuel király – feltehetően Plinius írásaitól ih-
letve – egy nagy állatviadalt tervezett. Egyik ele-
fántjára bízta, hogy bánjon el az orrszarvúval. Ebből 
azonban semmi sem lett, mert a nézőközönség ri-

AMINT A PORTUGÁL KIRÁLY RÁUNT 
ORRSZARVÚJÁRA, TOVÁBBAJÁNDÉKOZTA 

A PÁPÁNAK.

Ez a primitív 
rajzocska a 
legelső európai 
ábrázolása az 
indiai orrszarvú-
nak. Kétségtelen, 
hogy Dürerrel 
ellentétben, a 
rajzoló látta az 
élő állatot, mert 
még a béklyóit 
is megörökítette 
(balra).
G.G. Penni (1515) rajza

Az ismeretlen 
XIX. századi 
művész itt már 
a realitásra 
törekedett. 
A vastag, 
vértezetszerű 
bőr a hajdani 
páncélos 
vitézekre 
emlékeztettek. 
A festő modellje 
bizonyosan egy 
eleven orrszarvú 
lehetett.

Clara igazi szen-
záció volt a XVIII. 
század Európájá-
ban. A csodálatra 
méltó látványos-

ságot ilyen hir-
detőcédulákkal 

reklámozták. 
A kísérőszöveg az 

állat különleges 
tulajdonságai-

ról, életmódjáról 
szólt.

Ismeretlen művész. 
Közkincs ➤
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valgása kíséretében az elefántnak több esze mutat-
kozott: verekedés helyett megfutamodott.

ÚTBAN RÓMA FELÉ
A király talán megunta Gandát, mert úgy döntött, 
hogy továbbajándékozza – mégpedig nem másnak, 
mint a pápának! A Medici családból való X. Leó jó-
indulata sokat számított Portugáliának: az egyház 
fejének áldása kívánatos volt a tengerentúli biroda-
lomépítés és kereskedelem szempontjából. A pápa 
nyilván kedvelte az egzotikus állatokat, mert a Má-
nueltől előzőleg kapott, Hanno nevű fehér elefánt is 
a kedvencei közé tartozott. 

Így Gandát előkészítették egy újabb tengeri uta-
zásra. Kapott egy szép, virágokkal díszített zöld bár-
sonygallért – ám mellső lábai továbbra is béklyóban 
maradtak. 1515 decemberében tengerre is szállt, 
hogy Rómába utazzon. Marseille közelében egy 
kis szigetnél a francia király, I. Ferenc (1494–1547) 
kívánságára horgonyt vetett a hajó. Az orrszarvút 
kivitték a partra, hogy a király jobban megszemlél-
hesse. Ő azonban nemcsak az állatot bámulta meg, 
hanem a sziget is elnyerte tetszését, s rögvest ha-
tározat született, hogy emeljenek ott egy erődöt. 

Az uralkodói döntést tettek kö-
vették, s néhány éven belül fel is 
épült egy komor, várkastélyszerű 
építmény: If vára. Nevét a XIX. 
században szinte az egész világ 
megismerte, mert Alexandre Du-
mas (1802–1870) pompásan meg-
alkotott hőse, Edmond Dantès – 
kiből később „Monte Cristo gró�  a” 
lett a hasonló című, örökéletű re-
gényben – „raboskodott” itt.

A LEGELSŐ (?) PREPARÁTUM
A világlátott orrszarvú ezen a 
szigeten érezhetett szilárd ta-
lajt a lába alatt – utoljára. Miu-
tán a francia király megcsodálta, 
Ganda a kísérőivel együtt ismét 
hajóra szállt, hogy Itália partjai 
felé vitorlázzanak. Már majdnem 
odaértek, mikor egy nagy vihar 
csapott le rájuk, s a hajó elsüly-
lyedt, a szerencsétlen, megbék-
lyózott állat pedig vízbe fúlt. Ám 
ezzel még nem ért véget a törté-
nete, mert élettelen testét partra 
mosták a tenger hullámai. Az oly 
sokszor megbámult bőrét lenyúz-
ták, s homokkal kevert szalmával 
tömték ki. Végül mégiscsak elju-
tott a pápához – ha nem is élve.

Annak ellenére, hogy az erre 
vonatkozó írások eléggé vázlato-
sak, Ganda a legelső dokumentált 
európai állatpreparátum. Histó-
riája azonban még most sem ért 

véget. A pápa nem sok örömét lelhette benne, mert 
néhány éven belül megszabadult tőle. Megint csak 
a vázlatos feljegyzésekre támaszkodva mondják, 
hogy a kitömött vastagbőrű Ulisse Aldrovandus 
(1522–1605) híres bolognai régiségtárába került. 
Onnan pedig Firenzébe, az ottani, szintén nagy 
hírű állattani gyűjteménybe. Ámde napjainkra már 
eltűnt. A fi renzei La Specola zoológiai és patológiai 
múzeumban, ahol magam is kutattam Ganda után, 
már nem akadtam a nyomára.

ALBRECHT DÜRER METSZETE
A szóban forgó rinocérosz főleg Dürer fametsze-
te révén vált világhírűvé. Minden idők leghíresebb 
orr szarvúja lett ez a tragikus sorsú példány, melyet 
a XVI. század egyik legnagyobb európai képzőmű-

Szegény Clará-
nak lefűrészelték 
az orrszarvát. 
Ki tudja, miért? 
Talán már akkor 
is hittek a sarla-
tánok terjesztette 
valótlanságnak: 
az orrszarv 
csodaszer, szinte 
minden betegsé-
get gyógyít?
P. Longhini festménye 
(1751), Közkincs

XVI. századbeli 
metszet, mely 

utánozza ugyan 
Dürer orrszarvú-

ábrázolását, de 
talán egy kicsit 

reálisabb annál. 
Az ismeretlen 

művész elhagy-
ta a nemlétező 
„váll-szarvat”, 

ám a páncélzatot 
mégiscsak Dürer 

után rajzolta meg.
Ismeretlen művész. 

XVI. század.
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vésze, Albrecht (Ajtósi) Dürer (1471–1528), az apai 
ágon magyar származású német festő és fametsző 
örökített meg. 

Ha jól szemügyre vesszük a képet, azonnal észre-
vehetünk néhány „hibát”, illetve fantázia szülte dí-
szítést. A legszembetűnőbb az állat vállán meredező 
szarv. Hogyan került az oda – hiszen Dürer rajz-
készségéhez és valóság iránti hűségéhez nem férhet 
kétség. A magyarázat az, hogy ő tulajdonképp so-
sem látta különös modelljét: egy ma már ismeretlen 

művész hevenyészett rajza és leírása alapján alkotta 
meg az indiai orrszarvú képmását. Az eredeti váz-
lat, amely az évszázadok során nyomtalanul eltűnt, 
nyilván nem volt elég részletes ahhoz, hogy Dürer 
valósághű képet alkothasson. Így azután – hogy 
műve érdekesebb legyen – „megtoldotta” egy-két 
adalékkal. Természetesen mindez nem csökkentet-
te, sőt inkább fokozta a kép hatását. Az eredeti fa-
metszetről aztán óriási tömegben gyártották a má-
solatokat, melyek szinte egész Európát elárasztották. 

Az elkövetkezendő évtizedekben, de még évszá-
zadokban is Dürernek számtalan követője és után-
zója akadt. 

„RHINOCEROS” FRIZURA
Ahogy telt-múlt az idő, egyre gyarapodtak az orr-
szarvúval kapcsolatos ismeretek. Új jövevények 
is érkeztek Ázsiából, melyek leghíresebbje a Clara 
nevű fi atal nőstény lett. Ő volt az ötödik eleven indi-
ai orrszarvú, amely Ganda után Európába érkezett. 
A hároméves, szelíd, kiskora óta emberközelben 
élő állat 1738-ban született, s 1741-ben „látogatott” 
Indiából Rotterdamba. Gazdája a megérkezését kö-
vetőleg azonnal bemutatta a közönségnek. Nagy 

sikert aratott, mert az emberek 
fametszetekről ugyan ismerték 
már az indiai orrszarvú küllemét, 
de élő állatot csak kevesen láttak 
közülük. A hatalmas érdeklődés 
nyomán a tulajdonos speciális 
szekeret építtetett, melyben Cla-
ra kényelmesen utazhatott szerte 
Európában. Legnagyobb sikereit 
talán Franciaországban aratta, 
ahol népszerűsége elképesztő 
méreteket öltött. Verseket, dalo-
kat írtak hozzá a lelkes franciák, 
s a fodrászok „rinocéroszfrizurát” 
alkottak a hölgyek számára. Még 
a nagy természetbúvár, Georges 
Bu� on (1707–1788) is alaposan 
szemügyre vette, majd képmását 
csatolta híres zoológiai munká-
jához (Histoire Naturelle). Clara 
Londonban, 1758-ban, húszéves 
korában tért örök nyugovóra.

Életében számos festmény 
és metszet is készült róla, s ezek 
legtöbbje – Dürer fametszetével 
ellentétben – pontos képet adtak 
az állatról. Az említett metszete-

ket (ellátva egy magyarázó szöveggel) megint csak 
hatalmas mennyiségben sokszorosították. Java ré-
szük mára elveszett, s a néhány még meglévő pél-
dány értékes művészeti és történelmi kincs.

Ám bármilyen természethűek is e rajzok, érté-
kük meg sem közelíti Dürer fametszetének egy-két 
fennmaradt nyomatát. Ebből az első sorozat egyi-
ke 2013-ban a New York-i Christie’s árverésén több 
mint 866 ezer amerikai dollárért kelt el, ami akkor 
árverési csúcsnak számított. (Azóta az értéke tovább 
nőtt.)

A legendás mű becse azonban nem pusztán 
anyagiakkal mérhető. A képet még az 1930-as évek 
tankönyveibe is beszerkesztették – mint az indiai 
orrszarvú illusztrációját. A világ híres művészei-
re is nagy hatást gyakorolt: a katalán Salvador Dalí 
(1904–1989) például számos művében felhasználta 
Dürer orrszarvújának motívumát.

Mindmáig „Ganda képét” tartjuk a földkerekség 
legismertebb állatábrázolásának. 

DR. HANGAY GYÖRGY

DÜRER ÚGY KÉSZÍTETTE EL FAMETSZETÉT, 
HOGY MAGÁT A RINOCÉROSZT 

SOSEM LÁTTA.

Alexandre Dumas 
híres regénye, 
a Monte Cristo 

gró� a  révén 
hírhedté vált 

If vára. Ganda 
ittjártakor csak 

egy kopár sziget 
volt itt. A vár csak 

évtizedekkel 
később épült fel.

Fotó: Jan Drewes 
CC BY-SA 2.5 

Wikipedia

Minden idők 
leghíresebb 
állatábrázolása: 
Dürer fametszete 
az orrszarvúról. 
Az erről készült  
nyomatoknak ma 
már csak néhány 
példánya maradt 
fenn.
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A 
nehézségekkel mindjárt az út elején szembe-
találkoztunk. Nem mehettünk el például az 
eredetileg kiválasztott célterületünkre, a bio-
diverzitásáról és endemizmusairól nevezetes 
Dél-Luangwa Nemzeti Parkba, s ugyanígy ki 

kellett hagynunk a helyette kijelölt Alsó-Zambézi 
Nemzeti Parkot is. Mindkét esetben a folyók áradá-
sai jelentették a problémát, melyek miatt az említett 
parkoknak korlátozták a látogatását, s egyidejűleg a 
szálláshelyeiket is bezárták. Ezeken az intézkedé-
seken nem is csodálkoztunk, amikor már javában 
róttuk az ország útjait, látva a valóságot. (Összesen 
4700 kilométert tettünk meg.) Már itthon a szer-
vezés idején is tudtuk, hogy Zambia húsz nemzeti 
parkja közül sok meg sem közelíthető, nyitva sincs, 
vagy pedig a látogatása nem ajánlott. Emiatt a tu-
risták száma is alacsony. Az általunk mégiscsak föl-
keresett helyekről alább majd részletesebben írok, 
de a Kelet-Afrika rezervátumaiban járatos barátaink 
kedvéért mondom, hogy itt nem kellett „szafariau-
tók” százait vagy akár tucatjait kerülgetni: miénk 
volt szinte az egyetlen terepjáró. Az is igaz, hogy 
szándékosan nem a főszezont választottuk utazá-
sunk idejéül.

EGY RITKA VÍZIANTILOP NYOMÁBAN
Zambiai viszonyok között egy kisebb védett terü-
lettel kezdtünk a Kafue-síkságon, amely Lusakától, 
a fővárostól délnyugatra található. Ez a Lochinvar 
Nemzeti Park, melyet gazdag madárvilága és egy 
endemikus antilopféle védelmére hoztak létre 1972-
ben, 428 négyzetkilométeres területtel.

Esőktől elárasztott és vízzel borított füves térsé-
gek kilométerein át vezetett utunk, miután a park 

A „ROBAJLÓ FÜST”
SZOMSZÉDSÁGÁBAN

A kafue vízi-
antilop vagy 

kafue-leche az 
egyik legkisebb 

elterjedésű anti-
lopféle. Csupán 

Zambiában él, 
ott is csak a 

Kafue-lapályon, 
ahol két nem-

zeti park őrzi a 
mintegy 40 000 

állatból álló világ-
állományt. Csak 
a bakok viselnek 

szarvat.
Fotó: Bankovics Attila
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bejáratát elhagytuk. A terület iga-
zi „magva” a Chunga-lagúna, oda 
igyekeztünk. Sajátos zambiai élő-
helyek váltakoztak az út mindkét 
oldalán, a kissé hátasabb terüle-
teken a „mopán erdő” (mopane 
woodland), a lapályokon pedig a 
zambiai „elöntött gyep” (fl ooded 
grassland) váltották egymást. 
Egyedüli autóként küzdöttük le 
az akadályokat. Szerencsére a kis-
kunsági Kelemen-szék csúszós 
szikes útjain edződött Sápi Ta-
más vezette a terepjárót, így nem 
akadtunk el sehol. Pedig a nyom-
vonal sok helyütt éppen csak ki-
látszott a sekélyen elöntött területből, s bizonytalan 
kátyúk tucatjain kellett átvágnunk. 

De megérte a fáradságot! Mintegy kétórás zöty-
kölődés után elénk tárult a keresett lagúna, tele 
vízimadarakkal; közel a tómeder széléhez pedig a 
papirusznád zöldellő foltjai között, mindjárt ott mel-
lettünk, a Kafue-víziantilop (Kobus leche kafuensis) 
lazán szétszórt csapata legelészett. 

Sikeresen illesztettünk be ez év február végére egy izgalmas tanulmányi kirándulást 
Afrika belsejébe, Zambiába, a fekete kontinens legkésőbb feltárt vidékére. 
A szervezés kezdetén mit sem sejtettünk a koronavírus-járványról, de még az 
induláskor sem tudtuk biztosan, hogy épp csak hazaérünk majd Budapestre, mikor 
életbe lép a világméretű utazási korlátozás, s a repülőgépek jó része hónapokra leáll. 
Sápi Tamás, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársa szervezte az utat, Boros Emil, 
Szinai Péter és én [Bankovics Attila] voltunk a résztvevők a négytagú expedícióban. 
Nem holmi nagyzolásból nevezem utunkat expedíciónak: az ottani terepviszonyok 
nehézségei, a kényszerű rögtönzések és a nehézkes helyi életkörülmények emelték 
e rangra.

A Kafue-víziantilop – a zambézi mocsáriantilop 
alfaja – élőhelyét mindig vizek közelében választja 
meg, s a kutatások szerint sose távolodik el a parttól 
három kilométernél messzebb. Nem bokorrágó ké-
rődző, mint például a kecske, hanem kimondottan 
fűféléket legelő faj. Étlapján főleg a Gramineae csa-
ládba tartozó fűfélék szerepelnek.

Az őznél valamivel nagyobb és testesebb vízian-
tilop a hátoldalán vörhenyes barna színezetű. Has-
oldala és a végtagok belső felszíne fehér. Fontos faji 
bélyege, hogy a kifejlett bakoknál a mellső láb elül-
ső felszínének fekete színe felnyúlik a lapocka aljá-
ra, s ott kiszélesedő fekete foltot alkot. Ám mindez 
hiányzik a fi atal bakoknál és a teheneknél. Ezek faji 
azonosításában terepen az előfordulási hely a döntő, 
mivel közeli rokonaikkal nem élnek egyazon föld-
rajzi térségben (azaz allopatrikus fajok). 

A Kafue-víziantilop – éppúgy, mint többi rokona 
– „farmagas”. A különösen erőteljes hátsó láb meg-
emeli a tompor tájékát, így az állat gerincvonala há-
tulról előre lejt. A far 10-12 centiméterrel magasab-
ban van, mint a váll. A bakok szarva a leghosszabb 
a víziantilopok között; átlagosan 71 centiméter, de a 
rekordméret eléri a 92 centit is. Ez a hosszú, ám vé-
konynak látszó szarv messze a hát fölé nyúlik, csú-
csi negyede fi noman felfelé ível. A szarvak terpesz-
tése a két csúcs között elérheti az 50 centimétert is.

A Kafue-víziantilop kis elterjedésű endemikus 
faj: egyedül Zambia közepén, a Kafue-síkságon for-
dul elő. Két nemzeti park őrzi maradék populációját, 
a Kafue folyótól északra kialakított Kék Lagúna (Blue 
Lagoon) NP és a folyótól délre létrehozott Lochin-
var NP, amelyet mi is meglátogattunk. Már Lusaká-
ban, a nemzetközi reptér magas várócsarnokában 
tanulhattunk róla valamit, hisz ott áll egy kapitális, 
rekord szarvú bak bronzszobra rövid ismertetőszö-
veggel. Szép kezdeményezés, ha egy nemzet úgy 
is értékeli természeti kincseit, hogy már forgalmas 
repülőterén bemutatja őket az országba érkezőknek.

VÍZIMADARAK PARADICSOMA
A térségben a nap folyamán nyolcvanöt vízima-
dárfajt észleltünk, valamennyit számszerűen is 
feljegyezve. A nemzeti park madárlistája a sokéves 
megfi gyelések szerint 215 fajt tartalmaz. 

A lagúna alját helyenként sekély víz borította, 
melynek szélén partimadarak kisebb csapatai szede-
gettek, közöttük pajzsos cankók, apró partfutók, né-
hány réti és tavi cankó. A hátasabb részeken a déli 
órákban csoportosan pihentek a különféle gázló- 
és halászmadarak, a rózsás gödény és a vörhenyes 

ZAMBIA
Elődje, Észak-Rodézia angol 
gyarmat 1911-ben jött létre három 
brit protektorátus egyesítésével. A 
gyarmat 1964-ben vált függetlenné 
Zambia néven. Területe hazánkénál 
nyolcszor nagyobb: 752 618 km2. 
Lakossága gyorsan növekszik, je-
lenleg 18 millió körül van. Fővárosa 
Lusaka. Hivalos nyelv az angol.
Az ország címerének jelmondata: 
„Egy Zambia, Egy Nemzet”, utalva a 
számos etnikai csoport összetarto-
zására. Ezek közül a legnagyobbak 
a bemba, a tonga, a chewa és a lozi. 
Zambia előkelő helyen van a világ 
réztermelésében, a réz adja az or-
szág exportjának fő bevételét.

➤
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pelikán – vegyes társaságban is. Önálló rajt alkottak 
az afrikai kanalasgémek (Platalea alba). A gólyafélék 
közül három faj is előfordult: a rózsás tantalusz (My-
cteria ibis), amely nagy csapataival épp kihúzott déli 
pihenőhelyéről; szórványosan ültek a tófenéken az 
afrikai tátogató gólyák (Anastomus lamelligerus); s 
mindössze három nyergesgólya mutatkozott szét-
szórtan, távol egymástól. A szürkefejű sirályok (La-
rus cirrocephalus) kisebb pihenő csapatához három 
lócsér (Hydroprogne caspia) is társult. Ez utóbbi faj 
nem szerepelt akkoriban a nem-
zeti park madárlistáján, bár azóta 
az újabb összeállításokra már fel-
vették. Számunkra – különösen 
azoknak, akik most jártak elő-
ször Afrikában – nagy élményt 
jelentett a mindig párban moz-
gó szürkenyakú koronásdaru, 
egy közel leszálló lármás rétisas, 
valamint az egyik fakoronában 
együtt pihenő két bukázó sas. 
A tüskésszárnyú lúd (Plectropte-
rus gambensis) párválasztási sze-
zonja kezdődött el éppen az esős 
időszak végével. Az elöntéseken 
mindenfelé láthatók voltak, pá-
rokban és kisebb csoportokban 
mozogva. Egyes gúnárok, hogy 
jól megmutathassák magukat, 
felültek egy kiszáradó fa égbe 
nyúló csupasz ágára, máshol pe-
dig a magas fűből kiemelkedő termeszdombok tete-
jén szobroztak.

Lelkesedésünk a tetőpontjára hágott, mikor az 
első afrikai harist (Crex egregia) észrevettük. Ezt 
magam is most láttam először, napközben aztán 
több helyen is elénk került. Valamivel vizesebb kör-
nyezetben él, mint a mi harisunk; a sekélyen elön-
tött füves lapályok madara.

Később a Lochinvarból déli irányba vettük az utat 
a Zambézi folyó felé, a Viktória-vízeséshez igye-
kezve.

A VILÁG LEGNAGYOBB ZUHATAGÁNÁL
Afrika déli harmadának kellős közepére érkeztünk 
a széles Zambézi folyó mellé. A világ legnagyobb 
zuhataga, a Viktória-vízesés dübörög itt, amelyet 
David Livingstone, a skót utazó fedezett föl 1855-
ben. A bennszülött lakosság természetesen mindig 
is ismerte a vízesést, melynek a helybéli lozi törzs 
nyelvén neve is volt: Mosi-oa-Tunya, azaz „menny-
dörgő füst”. Nem véletlen, hogy a több mint hetven 
törzset egyesítő országban e helyi néven nevezték el 
a térségben létrehozott nemzeti parkot is. A tágabb 
értelemben vett Dél-Afrikának szinte földrajzi kö-
zéppontja ez a terület, ahol a lapos bazaltplató felett 
robajló széles Zambézi hirtelen nagy esésre kény-
szerül. Valóban hatalmas esés ez: egy 108 méter 
magas és 1708 méter széles óriási zuhatagrendszer 
a folyó Indiai-óceán felé vezető útján. Örök pára üli 
meg a ligetes ártéri erdőket a „mennydörgő füst” 
környékén, s a vízpermettől mindig nedves a fák 
lombja. 

Kinn aludtunk a Livingstone-ról elnevezett vá-
rost északról övező dimbes-dombos szavannán – a 
kis Maramba folyó völgyében meghúzódó eldugott 
tanyán. 

Érdemes volt egy ilyen helyen korán kelni! Ragyo-
gó fénnyel, kellemesen hűvös levegővel indult a reg-
gel. A szavanna madarai lassan-lassan megszólaltak, 
minden a hangját hallatta. Néhányan napfürdőzni 
ültek ki a bokrok csúcsára; amott a patak menti fák 
fölött kalapácsfejű madár (Scopus umbretta) repült. 
Az archaikus küllemű füstbarna szárnyassal nem-

A kalapácsfejű 
madár vagy gogó 
(Scopus umbret-
ta) a trópusi Af-
rikában elterjedt 
faj. A vizek közel-
ségét kedveli. 

A magas víz-
parti fűben 

zsákmányára leső 
madár gyakran 
válik a lopakodó 
szervál áldoza-
tává.
Fotó: Bankovics Attila

A guvatszalonka 
(Rostratula 

benghalensis) 
szaporodására 

a poliandria 
(többhíműség) 

jellemző. A tojó 
egy hímmel 

csak addig áll 
kapcsolatban, 

míg le nem 
rakja számára 

a 4 tojásból álló 
fészekaljat, amit 
aztán a hím költ 

ki, és a fi ókákat is 
ő neveli fel.

Fotó: Bankovics Attila
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igen tud mit kezdeni a rendszertan: már régóta ön-
álló családot állított fel számára, s ebben, mint élő 
kövület, kizárólag ő található. Odébb egy buja lombo-
zatú facsoportból a szenegáli bozótkakukk (Centro-
pus senegalensis) mély dübögő szólama hallatszott. 
Ilyenkor kora reggel ők is mozgékonyak; három vagy 
négy röpködött alacsonyan a lombok közt, s néme-
lyik közülük is kiült a napra, hogy sötét tollazatával 
„meleget gyűjthessen”. Mivel az ősznek felel meg ez 
az időszak a déli féltekén, ottjártunkkor a februári 
éjszakák már kissé hűvösek voltak. A bokrok közötti 
csupasz talaj vöröslő felszínén búbosbankák keres-
géltek. Afrikának ezen a déli részén már csak az af-
rikai búbosbanka (Upupa africana) fordul elő, amely 
ugyan megjelenésében és viselkedésében hasonlít 
a miénkre, de szárnyának szélesebb fehér szalagjai 
alapján könnyen megkülönböztethető. 

Egy magasabb akácia tetején tövisszúró gébics 
(Lanius collurio) vártázott. Ő már valóban a mi ma-
darunk, a telet tölti itt; palearktikus vonuló Euró-

pából. Egy sűrűn növő alacsony 
bokron karcsú testű, apró fakó-
barna madár énekelt, egyetlen 
dallamot ismételgetve. Párja is 
előmerészkedett az ágak közül, majd közeledtemre 
mindketten – hosszú farkukat magasra csapva – be-
bújtak ugyanazon bokor sűrűjébe. Ez a faj a halvány 
prínia (Prinia subfl ava); a korábban a poszátafélékhez 
sorolt madár utóbb a szuharbújófélék (Cisticolidae) 
családjában kapott helyet. Közben gerlék szóltak több 
irányból is: a mindenfelé látható pálmagerlék (Strep-

topelia senegalensis) hallatták jellegzetes hangjukat 
az akáciák tetejéről.

Rövid reggeli sétánk után megkezdtük a napot, 
amely az egyik legtartalmasabb volt bő kéthetes 
zambiai utunk során – meglátogattuk a Zambé-
zi árterén elnyúló Mosi-oa-Tunya Nemzeti Parkot. 
Visszatértünk tehát a nagy folyamhoz.

A MENNYDÖRGŐ FÜST NEMZETI PARKJA
A vízi, a nedves réti, a sziklás folyóparti és a külön-
féle erdei élőhelyek változatos mozaikja fajgazdag, 
sokszínű madárvilágot és emlősfaunát hozott létre 
e viszonylag kis területen.

Egymást érik a látnivalók, amint belépünk a park-
ba! Itt sorakoznak föl a szavanna olyan jól ismert pa-
tásai, mint a zebra, a gnú és a zsiráf. Ezek egy részét 
feltehetőleg betelepítették, illetve visszatelepítették, 
hiszen a történelmi időkben mindenképp éltek a 
nagy folyam árterén. Egy kisebb elefántpopuláció 
máig fennmaradt, ám ormányosokkal nem találkoz-

hattunk, mert (mint a személyzet-
től megtudtuk) át szoktak vándo-
rolni a folyón a zimbabwei oldalra, 
s néhány napja is ezt tették.  

Alig indultunk el a bejárat után, 
máris egy kis csoport gnúra buk-
kantunk. Ijedten húzódtak félre 
az út közeléből, de a tisztás túl-
só szélén megállapodtak. A ke-
let-afrikai fajoktól eltérően ezek 
nem élnek egy helyen hatalmas 
vándorló tömegekben: kisebb 
csoportokban legelésznek, s leg-
feljebb tizenöt-harminc állat ve-
rődik össze. 

Az öt gnúfaj közül, mely Afrika 
keleti és déli részén honos, az álta-
lunk látott csíkos gnú (Connocha-
etes taurinus) a legtermetesebb. 
Az erős bikák marmagassága el-
érheti a 156 centimétert, testtö-
megük pedig a 295 kilogrammot. 
Bár az angol könyvek „kék gnú-

nak” (blue wildebeest) nevezik, magyarul hívhat-
juk csíkos gnúnak, mivel a függőleges csíkozottság 
nála a legnagyobb kiterjedésű. Egyes példányoknál 
nemcsak a test elülső felén találhatók csíkok, hanem 
a testközépen túl a lágyéktájon is. Ez a faj kizárólag 
Afrika déli régiójának lakója. Zambia területén csu-
pán a délnyugati részeken él, a világpopuláció zöme 
Angolában, Namíbiában és Botswanában található. 
Említett csíkozottságáról, „négy fekete” testtájáról 
– melyek a homlok, a sörény, a szakáll és a farok – 
máshol is bizton felismerhető. 

VIKTÓRIA-VÍZESÉS
A Viktória-zuhatag a világ legna-
gyobb vízesésének számít, ha a szé-
lességét (1708 méter) a legnagyobb 
magasságával (108 méter) kombi-
náljuk. A Zambézi folyam közvetlen 
a vízesés feletti szakaszán széles 
bazaltplatón terül szét, fás és kopár 
sziklaszigetekkel a medrében. Így 
érkezik a víztömeg 1708 méter 
szélességben a bazaltplató letö-
réséhez, ahol 108 métert zuhan. 
Geomorfológiai érdekesség, hogy 
az esést követően (a képen is látha-
tó híd után), az addig széles folyam 
aránytalanul elvékonyodva, szűk 
kanyonokban, szurdokvölgyekben 
kanyarog tovább.
Fotó: e2dan / Shutterstock

A patkós bíbic 
Afrika egyik 

legelterjedtebb 
bíbicfaja, a száraz 
sztyeppék sekély 

vizű részei-
nek, időszakos 
elöntéseinek a 

madara. Táplá-
lékában elsősor-
ban ízeltlábúak, 
puhatestűek és 

különféle férgek 
szerepelnek.

Fotó: Bankovics Attila
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Alig gurultunk odébb, máris kisebb impalanyáj 
került elénk, egy lombjavesztett terebélyes fa tete-
jére pedig fi atal vitézsas (Polemaetus bellicosus) ült 
fel. Tollazata eltért az öregekétől, de így is biztosan 
felismerhető volt. Nem messze egy szavannafolt fö-
lött keselyűk köröztek. Alaposan megnéztük őket, 
mert itt már a fokföldi keselyűre is számítani lehet, 
ám csak az Afrikában nagy elterjedésű fehérhátú 
keselyűről (Gyps africanus) volt szó. 

Apróbb tavacskákhoz értünk, ahol gázló- és par-
timadarak, továbbá récefélék tartózkodtak – válto-
zó számban. Feltűnt a kis kócsag gyakorisága, de 
akadt egyiptomi lúd és apáca-fütyülőlúd (Dend-
rocygna viduata) is. A sekélyebb vizekben több he-
lyütt a fekete-fehér patkós bíbic (Vanellus armatus) 
kereste táplálékát, a mi gólyatöcsünk társaságában. 
Imitt-amott szalagos lile (Charadrius tricollaris) fut-
kározott. A madarak közül a nagy guvatszalonka 
(Rostratula benghalensis) és a szerecsentörpegém 
(Ixobrychus sturmii) bizonyult a két legritkább faj-
nak, melyekkel találkoztunk. 

RINOCÉROSZNÉZŐBEN
Itt sem volt sok látogató a va-
dakban és madarakban gazdag 
területen. A személyzet tudta, 
hogy mi már reggel óta a nem-
zeti parkot járjuk, ezért ebéd után 
fölkerestek, hogy átvigyenek sa-
ját szervezésben a park távoli, 
rejtett vidékére. Így aztán meg-
nézhettük az oda telepített rino-
céroszokat is; izgalmas volt a még 
déli pihenőjüket töltő állatkolosz-
szusok közelében szemlélődni – 
igaz, fegyveres őrök kíséretében. 
Jó egyórás nézelődést követően, 
délután 3 óra felé az első óriások 
már talpra álltak, s nem messze 
fekvőhelyüktől legelészni kezdtek 
a bokrok közt. Mintegy tíz egye-
det telepítettek át ide a Dél-afrikai 
Köztársaságból, hogy a faj védel-
méből a zambiaiak is kivehessék 
részüket, s nem utolsósorban, 
hogy felpezsdíthessék velük a 
helyi ökoturizmust. A szélesszájú 

orrszarvú (Ceratotherium simum) mellesleg Zambia 
területén sehol nem számít őshonosnak. Rokona, a 
keskenyszájú orrszarvú (Diceros bicornis) viszont 
mint endemikus faj kis számban ma is előfordul az 
ország eldugott részein.

Utazásunk második felében a világ legnagyobb-
jai közé tartozó Kafue Nemzeti Parkba ruccantunk 
át. Az ott látottakat és tapasztaltakat hamarjában 
már nem tudnám e cikkben bemutatni. Végezetül 
egy képet emelek ki az utolsó napokból, mikor is 
az Abdim-gólyák (Ciconia abdimii) fölkerekedtek, 
hogy a déli féltekéről, ahol rendszeresen telelnek, 
áttegyék otthonukat Afrika Száhel övezetébe, ahol 
fészket raknak és fi ókáikat felnevelik. Egy bő há-
romszázas csapat keveredett fölénk a mopánerdők 
felett, majd néhány nagyobb tiszteletkör megtétele 
után elrepült az északi félteke irányába… 

DR. BANKOVICS ATTILA

A déli órákban a 
nap melege elől 
a zsiráf (Gira� a 

camelopardalis) 
is előszeretettel 
húzódik hűvö-

sebb helyekre. Ez 
a tehén is a fák 

árnyékában ke-
resett menedéket 
előző évi borjával 
a Mosi-oa-Tunya 

Nemzeti Parkban.
Fotó: Bankovics Attila

A kis kócsag 
(Egretta garzetta) 

európai állomá-
nya Afrikában 

telel, de ezenkívűl 
sok helyen rezi-

dens fészkelő-
populációk is 

léteznek. A Zam-
bézi mentén élők 

is az utóbbiak 
közé tartoznak. 
A biztos fogást 
ígérő helyeken 

csoportosan 
halásznak.

Fotó: Bankovics Attila

A síksági zebra 
ismertető jele, 

hogy sávjai a 
hason összeér-

nek. Az viszont, 
hogy tomporán 
„árnyéksávok”, 

úgynevezett 
vendégcsíkok lát-

hatók, arra utal, 
hogy a bemu-

tatott példány a 
Zambézitől délre 

élő Equus quagga 
chapmanni 

alfajhoz tartozik 
(jobbra).

Fotó: Bankovics Attila
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K
épzeljük el, micsoda mérnöki teljesítmény 
egy olyan gépjármű megépítése, amely utasa-
it megvédi egy 30 kilométeres sebességgel és 
akár 1500 g lassulással bekövetkező ütközéstől! 

Aktív és passzív védelmi berendezések, gyűrődő zó-
nák, önfeszítő biztonsági övek, több összehangoltan 
működő légzsák esetén sem szavatolt a testi épség; 
óriási szerencse kellene ahhoz, hogy az ütközés 
után teljesen sértetlenül kászálódjunk ki az autóból. 
De vajon mi történne, ha nem egyetlen ütközés el-
hárítása lenne a feladat, hanem másodpercenként 
többször, egymás után akár negyven feletti ütkö-
zést kellene elviselnie a szerkezetnek?! A technika 
világában ilyen megoldásokra még várni kell pár 
évtizedet. Arra meg ne is gondoljunk, milyen kö-
vetkezményekkel járna, ha kerékpárral csapódnánk 
egy fának 30-cal két másodperc alatt negyvenszer… 
A kertjeinkben, parkjainkban és a hazai erdőkben 
ezrével élnek olyan élőlények, amelyek a napi be-
tevő megszerzéséért képesek e teljesítményre, sőt 
szerelmi légyottjaikat is ilyen sorozatos ütközések-
kel kódolt táviratok útján szervezik. A „fák doktorai”, 
a harkályok megrázkódtatásokkal tarkított evolúciós 
fejlődését vesszük most górcső alá.  

MEGOSTROMOLHATATLAN TÁPLÁLÉKRAKTÁRAK
A földi élet alapja a Nap. Szinte minden élőlény 
annak köszönheti létét, hogy a napsugarak fi zikai 
energiáját felhasználva a növények szerves anyago-
kat és oxigént állítanak elő. A fotoszintézis termékei 
egyszerű cukrok, olyanok, amelyek a gyümölcsök 
édes ízét adják – például a glükóz, azaz a szőlőcukor. 
(Ez az a fehér anyag, amely egy pillanat alatt felol-
dódik a forró teánkban.) Az egyszerű cukormoleku-
lákból kis átalakítással – sokat egymáshoz kapcsol-

va – a növények egy hihetetlenül erős és nehezen 
bontható építőanyagot hoznak létre: a cellulózt. Ezt 
a vegyészek a számos cukoregységből álló moleku-
lák, a poliszacharidok közé sorolják. A szóban forgó 
anyag már nem olvad szét egy pohár meleg teában, 
sőt a bontása csak sokkal erőteljesebb savas főzéssel 
(vagy pedig enzimekkel) lehetséges. Eme kémiai-
lag szilárd anyag alkotja a növények vázanyagát: a 
cellulóz a növényi sejtfal egyik fő alkotóeleme. Nem 

A harkályok egyik legfi gyelemreméltóbb akciója egy szigo-
rúan őrzött objektum bevétele és egy több milliárd dolláros 
projekt késleltetése volt. A NASA évtizedeken keresztül űr-
siklókkal juttatta el az űrhajósokat a kozmoszba, s állította a 
hasznos terhet Föld körüli pályára. Bár elvileg egy hatalmas 
szállító repülőgépről is indulhatott volna az űrrepülőgép, a 
pályára állítást rendszerint óriási indítórakéták tolóerejével 
oldották meg. Így jutott el a szállítmány a világűrbe, ahonnan 
már csak az űrsikló tért vissza a Földre. A légkörbe lépés során 
keletkező súrlódás felmelegítő hatása ellen az űrsikló felüle-
tét kerámialapokkal borították, míg az indítórakéták üzem-
anyagát hőszigetelt tartályokban tárolták. Ám 1995-ben egy 
szerelmes harkály a Floridai Kennedy Űrállomás indítópadján 
álló Discovery űrrepülőgép üzemanyagtartályába bő hat tucat 
lyukat fúrt, s emiatt el kellett halasztani az űrsikló felbocsá-
tását. A szakértők szerint a háromnapos csúszás több millió 
dolláros veszteséget okozott. A NASA honlapján a károsodott 
tartályról és az elkövetőről – a feltételezések szerint egy észa-
ki hangyászküllőről (Colaptes auratus) – is található felvétel. 

HÚSZ ÜTKÖZÉS 
MÁSODPERCENKÉNT

A KILÖVÉS 
MEGAKADÁLYOZÁSA

KÜLÖNLEGES ANATÓMIÁJUK SAJÁTOS 
ÉLETMÓDRA UTAL.

A balkáni 
fakopáncs 
(Dendrocopos 
syriacus) déli 
elterjedésű faj, 
Magyarországra 
az 1930-es 
évekre jutott el. 
Megjelenését 
követően egyes 
területekről eltűnt 
a nagy fakopáncs 
(Dendrocopos 
major).
Fotó: Dr. Fuisz Tibor

Fotó: FEXX, NASA photo / Wikipédia
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csoda, hogy bolygónkon a legnagyobb mennyiség-
ben megtalálható szerves anyag. A természetben a 
cellulóz aránya a fák törzsében mintegy 40 százalék. 
Az élőlények számára kimeríthetetlen táplálékfor-
rást biztosít, ha megtalálják a cellulóz lebontásának 
módját. Erre a bontásra mikroorganizmusok, egyes 
gombák és néhány rovar, illetve lárváik képesek. 
Azok az állatok, melyek a növények fogyasztásá-
ra szakosodtak, de önmaguk nem tudnak cellulózt 
bontani, a tápcsatornájukban élő mikroorganizmu-
sokra bízzák e munkát. Segítségükkel a cellulózból 
számukra fogyasztható cukor készül. Közismert nö-
vényevők a kérődzők, a nyulak és sok rovar, például 
azok is, amelyeknek lárvái a fák törzsében, ágaiban 
vagy a lágy szárú növények szárában fejlődnek 
(akár több évig). Az ilyen lárváknak korlátlan meny-
nyiségű tápanyag áll rendelkezésükre, s a fa kiváló 
mechanikai védelmet jelent a külvilág behatásaival 
szemben. Gondoljunk csak a cincérekre, szarvas-
bogarakra, a korhadt fában élő trópusi cukorbo-
gárlárvákra. Más rovarok – a levélnyíró hangyák 
vagy a termeszek – pedig egész gyártósort hoznak 
létre a növények feldolgozására. Az ilyesféle várak 

(a számtalan hangyatojással, lár-
vával és kifejlett rovarral) vagy a 
fák (a bennük élő lárvákkal) olyan 
csábító fehérjeforrást jelentenek, 
amelyek kiaknázására különféle 
vadászok – hangyászok, tobzos-
kák, de akár a termeszeket bottal 
kihalászó csimpánzok is – bámu-
latos technikákat fejlesztettek ki. 
A fürkészdarazsak hosszú tojó-
csövükkel a fát átszúrva helyezik 
petéiket a rovarlárvákba, s azok 
belülről falják fel a gazdatestet. 
Cikkünk főszereplői, a harkályok 
pedig módszeres kopogtatással 
derítik fel a csábító falatok pontos 
helyét, majd egész sor specializált 
eszközt bevetve kebelezik be a 
rovarlárvákat. Egyesek a hangya-
bolyokat is megdézsmálják. 

VÉSŐ, KALAPÁCS, SZIGONY ÉS ÁLLVÁNYZAT
A fák kérgének megbontása, a törzs kivésése ko-

moly eszközparkot igényel. A harkályok könnyedén 
felrepülnek akár a legvékonyabb gallyakra is, ám ott 
számottevő fi zikai munkát csupán akkor képesek 
végezni, ha megfelelően rögzítik magukat a fa tör-
zsén. Lábuk ezért eltér a madarakra jellemző alap-
szabástól: nemcsak egy, hanem két ujjuk (az első és 
a negyedik) néz hátrafelé. Ráadásul az egyik hátra-
néző ujjuk nagy szögtartományban mozgatható, s 
így jól tudnak kapaszkodni szinte bármilyen kérgen 
és bármekkora ágon. Természetesen akad néhány 
kivétel is. Példának okáért a háromujjú hőcsiknek 
(Picoides tridactylus) csak három lábujja van: kettő 
előre, egy pedig hátrafelé irányul.

A harkályok egyik legfi gyelemreméltóbb akciója egy szigo-
rúan őrzött objektum bevétele és egy több milliárd dolláros 
projekt késleltetése volt. A NASA évtizedeken keresztül űr-
siklókkal juttatta el az űrhajósokat a kozmoszba, s állította a 
hasznos terhet Föld körüli pályára. Bár elvileg egy hatalmas 
szállító repülőgépről is indulhatott volna az űrrepülőgép, a 
pályára állítást rendszerint óriási indítórakéták tolóerejével 
oldották meg. Így jutott el a szállítmány a világűrbe, ahonnan 
már csak az űrsikló tért vissza a Földre. A légkörbe lépés során 
keletkező súrlódás felmelegítő hatása ellen az űrsikló felüle-
tét kerámialapokkal borították, míg az indítórakéták üzem-
anyagát hőszigetelt tartályokban tárolták. Ám 1995-ben egy 
szerelmes harkály a Floridai Kennedy Űrállomás indítópadján 
álló Discovery űrrepülőgép üzemanyagtartályába bő hat tucat 
lyukat fúrt, s emiatt el kellett halasztani az űrsikló felbocsá-
tását. A szakértők szerint a háromnapos csúszás több millió 
dolláros veszteséget okozott. A NASA honlapján a károsodott 
tartályról és az elkövetőről – a feltételezések szerint egy észa-
ki hangyászküllőről (Colaptes auratus) – is található felvétel. 

A csuszka (Sitta 
europea) éne-
kesmadár, de 

táplálkozása és 
viselkedése meg-
lepően harkályra 

emlékeztető. A fák 
kérgének repe-

déseiben keresi a 
gerincteleneket, 
harkályodúkban 

fészkel.
Fotó: Dr. Fuisz Tibor

A fekete harkály 
(Ddryocopus 

martius) a legna-
gyobb termetű 
hazai harkály. 

Ovális bejáratá-
ról felismerhető 
odújának elké-
szítése kemény 
fák esetén akár 
egy hónapig is 

eltarthat.
Fotó: Karel Bartik / 

Shutterstock
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A véséshez a harkályok farka is átalakult: erős 
tollcsévével rendelkező középső faroktollaik segítik 
a test megtámasztását. Legszembeötlőbb sajátossá-
guk persze az árszerű, hegyes csőr, mellyel kivésik a 
faanyagot. Az már kevésbé látható, hogy a nyelvük 
is hosszú, a rovarlárvák járataiba mélyen bedugha-
tó. A „hangyaspecialista” zöld küllő (Picus viridis) 
nyelve tíz centiméteres. A harkálynyelv végén pedig 
apró horgok találhatók, hogy a megszigonyozott, de 
a fába kapaszkodó rovarokat vagy lárvákat kihúz-
hassák járataikból. 

Tehát a harkályoknak van szigonyuk és vésőjük 
is – ám vajon hogyan, mennyit és milyen erővel ka-
lapálnak? A válasz megdöbbentő. A kontyos harká-
lyok (Dryocopus pileatus) naponta akár 12 ezerszer 
is odaverik csőrüket a fákhoz. A fekete harkályok 
(Dryocopus martius) negyven feletti ütésből álló 

sorozatot adnak le két és fél másodperc alatt. Ehhez 
a szédületes ritmushoz a csőrüket olyan sebesség-
gel mozgatják, amit csak lassított fi lmfelvételekkel 
lehet elemezni. Egy 2006-os tanulmány szerint a 

gyűjtő küllő (Melanerpes formicivorus) vésésekor a 
csőr csúcssebessége 7,5 méter/szekundum – azaz 
körülbelül 27 kilométeres óránkénti sebességgel 
csapódik a fába, s 1,5 ezredmásodperc alatt megáll. 
Az ilyenkor elszenvedett lassulás 1500 g terhelést 
jelent a madár számára. Az ember ennek ötödétől, 
harmadától, sőt már egyetlen az agyra ható, 300 g 

A HARKÁLYOK TÁPLÁLKOZÁSA 
KORÁNTSEM EGYSÍKÚ
A „harkály” szó hallatán a fák ágaiba serényen kopácsolva lyu-
kakat véső madár sejlik fel lelki szemeink előtt. Holott a mély 
járatokban élő, nehezen hozzáférhető lárvák mellett sokféle 
táplálékot hasznosítanak. Közismert, hogy a harkályok – villás 
ágakat üllőként használva – tobozokat bontanak meg, hogy 
elfogyaszthassák a fenyőmagokat. (Néhol a favillák alatt akár 
ötezer toboz heverhet.) A fi ókanevelés időszakában rengeteg 
apró rovart és hernyót is gyűjtenek a lombkoronában függesz-
kedve. Csőrükkel gyakorta kibontják az üregekben fészkelő 
madárfajok odúit, s elfogyasztják az ott talált tojásokat vagy fi -
ókákat. (A cinegék az odújuk mellé helyezett kitömött harkály-
ra egyértelműen ragadozóként tekintenek.) Sok faj, például a 
hazai fakopáncsok (Dendrocopos sp.) a rovarevést kiegészítik 
más „bányászati tevékenységgel” is: a fák kérgébe lyukakat 
fúrnak, és a kicsepegő édes nedvet szívogatják. A cukorhar-
kályok (Sphyrapicus sp.) ehhez a táplálkozáshoz olyannyira 
alkalmazkodtak, hogy a nyelvük vége nem szigonyos, hanem 
rojtos, seprűszerű. A hazai faunából a zöld küllő gyakran táp-
lálkozik a talajon, rovarokat fog, s előszeretettel bontja meg a 
hangyavárakat. A gyűjtő küllő pedig egészen más célból készít 
lyukakat. Elsősorban makkokkal táplálkozik, és a téli eleség 
elraktározásához több ezer lyukat fúr a fákba, villanyoszlo-
pokba, hogy egy-egy makkot préseljen beléjük. Az éléstár sok 
gondozást kíván, hisz az összeszáradó makkok kipotyogná-
nak a lyukakból, s más madarak is eltulajdoníthatnák őket. 
Ezért a gyűjtő küllő folyamatosan ellenőrzi, hogy melyik mak-
kot kell szűkebb résekbe áttelepítenie…  

A HARKÁLYOK VÁJTA ODÚK SZÁMOS 
MADÁRFAJNAK NYÚJTANAK OTTHONT.

A nagy fakopáncs 
(Dendrocopos 
major) hímek 
több odút is 
készítenek a ter-
ritóriumukban, 
majd a tojóval kö-
zösen választják 
ki a fészkelésre 
alkalmas, 40-45 
mm-es bejárat-
tal rendelkező 
üreget.
Fotók: Dr. Fuisz Tibor

Fotó: Dr. Fuisz Tibor
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lassulással vagy gyorsulással járó 
behatástól agyrázkódást szen-
ved! Hogyan képesek a harkályok 
mindennek az ötszörösét rövid 
idő alatt akár negyvenszer is el-
viselni? 

KÜLÖNLEGES ANATÓMIA
Az agykárosodás elkerülését a 
harkályok egész sor anatómiai 
vonása teszi lehetővé, melyek az 
agyra ható erőhatások 97 száza-
lékát elnyelik. Először is a csőr 
három rétegből épül fel: a külső 
szaru- és a belső csontréteg között 
szivacsos csontállomány található. 
A szivacsos réteg rugalmas alak-
változása sok mozgási energiát 
képes tárolni és nagyobb felületen 
elosztva átadni. Ráadásul maga a 
koponyacsont is szivacsos. Eme 
réteg a csőr csatlakozásánál és a tarkónál a legvasta-
gabb, abban az irányban, amerre a harkálykoponyára 
a legnagyobb lassulás hat a becsapódáskor. A mada-
rak nyelvcsontja a teljes koponya körül körbefut egy 
izmos falú csőben, s ez is rezgéscsillapítóként műkö-
dik (mint egy biztonsági öv). A harkályok koponyá-
jában az agy körül szűk, aránylag kevés folyadékkal 

kitöltött űr található, így az agy nem tud nagymér-
tékű elmozdulást végezni és hosszú úton gyorsulni 
a koponyaüregben, s kevésbé lép fel a lassuláskor 
agyzúzódás. A szemet különösen erős pislogóhártya 
védi, amely a becsapódás előtt zárul – hogy az apró 
szilánkok ne hatoljanak a madarak szemébe –, s a re-
tinaleválást is megakadályozza. A harkályok intenzív 
vésése rengeteg hőenergiát termel, ezért a gyors so-
rozatokat szünetek szakítják meg. 

RÉS A FALON 
Nos, a harkályok persze nem csupán a rovarlárvák 
járatainak feltárására alkalmazzák a vésést. A fész-
kelésre is odúkat használnak, melyeket rendszerint 
a pár tagjai közösen mélyítenek a fába. Az udvarlási 
szertartás során szinte mindig együtt dobolnak és 
vésnek. Tudniillik azt előre le kell szögezni – és ha 
nem is kőbe, de legalább fába vésni –, hogy az éhes 
fi ókák etetése csak a gyakran egész életükre párba 
álló duók közös erőfeszítéseivel valósulhat meg. Egy 
éhes harkályfi óka naponta akár kétezer hangyát és 
rovarlárvát is felfal… És persze ha a fészekodú kivé-
sése nagy munka, akkor az jókora zajjal is jár. Ám ezt 
a zajkeltést a harkályok magasabb szintre emelték: a 
territórium kijelölésére, a faj azonosítására használt 
sorozatokat dobolnak a fákon. 

A leendő harkályszülők is minden jól rezonáló fe-
lületen kopácsolnak a párzási időszakban. Számuk-
ra az esőcsatornák, a fémcsövek és a lámpaernyők 
egyaránt a szerelmi üzenetek közvetítésére alkal-
mas eszközök. A házak hőszigetelő anyagát borító 
habarcs is remek hangot ad, de a vékony réteg át-
szakítása után akár takaros fészkelőodú is véshető 
a hőszigetelésbe. Ne feledjük: a harkályok elhagyott 

odúi rengeteg olyan madárnak biztosítanak fész-
kelőhelyet, amelyek csőre nem elég erős az odúk 
kivéséséhez (csuszkáknak, cinegéknek, légykapók-
nak stb.). Ezért jelenlétük nélkülözhetetlen a fajgaz-
dag, változatos erdei életközösségek kialakításában 
és fenntartásában. 

DR. FUISZ TIBOR

A HARKÁLYOK TÁPLÁLKOZÁSA 
KORÁNTSEM EGYSÍKÚ
A „harkály” szó hallatán a fák ágaiba serényen kopácsolva lyu-
kakat véső madár sejlik fel lelki szemeink előtt. Holott a mély 
járatokban élő, nehezen hozzáférhető lárvák mellett sokféle 
táplálékot hasznosítanak. Közismert, hogy a harkályok – villás 
ágakat üllőként használva – tobozokat bontanak meg, hogy 
elfogyaszthassák a fenyőmagokat. (Néhol a favillák alatt akár 
ötezer toboz heverhet.) A fi ókanevelés időszakában rengeteg 
apró rovart és hernyót is gyűjtenek a lombkoronában függesz-
kedve. Csőrükkel gyakorta kibontják az üregekben fészkelő 
madárfajok odúit, s elfogyasztják az ott talált tojásokat vagy fi -
ókákat. (A cinegék az odújuk mellé helyezett kitömött harkály-
ra egyértelműen ragadozóként tekintenek.) Sok faj, például a 
hazai fakopáncsok (Dendrocopos sp.) a rovarevést kiegészítik 
más „bányászati tevékenységgel” is: a fák kérgébe lyukakat 
fúrnak, és a kicsepegő édes nedvet szívogatják. A cukorhar-
kályok (Sphyrapicus sp.) ehhez a táplálkozáshoz olyannyira 
alkalmazkodtak, hogy a nyelvük vége nem szigonyos, hanem 
rojtos, seprűszerű. A hazai faunából a zöld küllő gyakran táp-
lálkozik a talajon, rovarokat fog, s előszeretettel bontja meg a 
hangyavárakat. A gyűjtő küllő pedig egészen más célból készít 
lyukakat. Elsősorban makkokkal táplálkozik, és a téli eleség 
elraktározásához több ezer lyukat fúr a fákba, villanyoszlo-
pokba, hogy egy-egy makkot préseljen beléjük. Az éléstár sok 
gondozást kíván, hisz az összeszáradó makkok kipotyogná-
nak a lyukakból, s más madarak is eltulajdoníthatnák őket. 
Ezért a gyűjtő küllő folyamatosan ellenőrzi, hogy melyik mak-
kot kell szűkebb résekbe áttelepítenie…  

Az Észak-
Amerika dél-
keleti vidékén 
honos gyűjtő 
küllő (Melanerpes 
formicivorus) 
elsősorban 
makkal 
táplálkozik. 
Egy tucatnyi 
egyedből álló 
csapat akár 
hatvanezer 
termést is elrejt 
télre.
Fotó: Dennis W 
Donohue / 
Shutterstock

A háromujjú 
hőcsik (Picoides 
tridactlus) meg-
lehetősen ritka, 

középhegysége-
inkben honos faj. 
A többi harkálytól 

elkülöníti, hogy 
előre csak két ujja 

néz, és az egyik 
nem fején sincs 

vörös szín.
Fotó: Erni / 

Shutterstock
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N
émelyik állatról a látogatók és a szakemberek 
is úgy vélekednek, hogy egy valamirevaló ál-
latkertnek okvetlenül be kell mutatnia őket. 
Aligha túlzás, hogy a kenguruk is közéjük tar-

toznak, így nem meglepő, hogy szinte minden ál-
latkertben találkozni velük. 

Az Ausztráliában és a környező szigeteken élő, 
hetvennél is több kengurufajból persze a legtöbb 
zooban csak egyet-egyet mutatnak be. Néhány he-
lyen viszont arra is vállalkoznak, hogy több faj be-
mutatásával érzékeltessék e különleges állatcsoport 
változatosságát. Ilyen a Fővárosi Állat- és Növény-
kert is, ahol jelenleg négy különböző fajjal foglalko-
zunk, az elmúlt bő másfél évszázadban pedig ösz-
szesen tizennégyféle kenguruval akadt dolgunk.

A „KENGURUH” RÉT LAKÓI
A Pesti Állatkert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg 
kapuit. Előtte hónapokon át lázas készülődés folyt, 
hogy valamennyi létesítmény elkészüljön a meg-
nyitásra, illetve hogy az állattartó terek mind be is 
népesüljenek. De kenguruügyben egy kis malőr 
történt, mert az intézmény számára a tenge-
rentúlról a hamburgi kikötőbe érkező állat-
szállítmányt, amelyben kenguru is lett vol-
na, a porosz–osztrák háború miatt – mint 
hadizsákmányt – visszatartották. Sajnos 
úgy festett, hogy az első hazai állatkertet 
kenguru nélkül lesznek kénytelenek meg-
nyitni.

Ám közben épp csődbe ment a bécsi Pra-
ter mellett mindössze három évig működő 
zoo, s az árverésre bocsátott állatok közül si-
került hetvenhárom egyedet megvásárolni a 
Pesti Állatkert számára. Ezek az utolsó pilla-

natban beszerzett példányok július 30-án érkeztek 
meg Pestre, s mivel egy Derby-kenguru (Notamac-
ropus eugenii) is volt köztük, tíz nappal később, mi-
kor a kapuk kitárultak, őt is megcsodálhatta a Kertet 
birtokba vevő nagyközönség.

Pár hét múlva aláírták a háborút lezáró békeszer-
ződést, így ismét szabaddá vált az út a hamburgi ki-
kötőbe érkező állatszállítmányok előtt. Valószínűleg 
a háború miatt visszatartott harmincöt egyedből 
állt az a szállítmány, amely szeptemberre érkezett 
meg Pestre, s amelyben egy „Benettiféle ugrány”, 
azaz egy vörösnyakú, más néven Bennett-kengu-
ru (Notamacropus rufogriseus) is volt. Ilyesformán 
már kétféle kengurut láthatott a közönség az Állat-
kert közepén, nagyjából a mai Madagaszkár-ház 
környékén.

A fenti két állaton kívül az első években még egy 
harmadik kengurufaj is volt. A hosszúorrú patkány-
kengururól (Potorous tridactylus) van szó, melyet a 
Kert 1870-es útmutatója „ugró potorú” néven em-
lít meg a „Majom- és Kajdácsház” melletti ketrecek 

lakói közt. Legalább két példányról tudunk, akiket 
nem sokkal a megnyitás után szerezhettek be, bár 
életben tartani csak néhány évig sikerült őket. Az 
1867-ben, illetve 1870-ben elpusztult egyedeket a 
Természettudományi Múzeum Állattárának aján-
dékozták, ahol – 881-es és 1067-es nyilvántartási 
szám alatt – az emlősgyűjteményben ma is meg-
vannak.

A MILLENNIUM KORA
Az 1870–80-as években a kengurukat rend-

szerint csak egyetlen faj képviselte, sőt akad-
tak olyan időszakok is, mikor egyáltalán 
nem voltak kenguruk. 1878-ból van ada-
tunk Bennett-kenguru bemutatásáról, egy 
1886-os újságcikk pedig egy, az Állatkert-
ben élő kengurupárról számol be, ám itt a 

A manapság 
gyűrűsfarkú 
makiknak ott-
hont adó házikó 
1912-ben, amikor 
még a  kenguruk 
lakhelye volt 
(balra fent).
Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Veres A. Pál

Az Állatkert 
első, 1866-os 
útmutatójában 
megjelent ábra 
a nyitáskor 
bemutatott 
kengururól.

Az egyik „óriási 
kenguru” az 

Állatkert 1896-os 
útmutatójából. 

A kép alapján 
egy fi atal kormos 
kenguru lehetett. 

Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Divald Károly

fajt utólag már nem lehet meg-
határozni.

Az 1890-es években, a mil-
lenniumra való készülődés 
jegyében aztán számos jelen-
tős állatbeszerzés történt, s ez 
természetesen a kenguruk-
ra is vonatkozott. Így 1895-re 
már négy különböző faj élt a 
„Kenguru-udvarban”, amely a 
mai Holnemvolt Vár területén 
helyezkedett el. A bemutatott 
fajok közül Bennett-kengu-
rukkal már korábban is fog-
lalkozott az Állatkert, a vörös 
kengurut (Osphranter rufus) és 
az akkoriban „markos kengu-
ru” néven emlegetett hegyi kengurut (Osphranter 
robustus) viszont először láthatta a hazai közönség. 
Szintén újdonság volt a korabeli útmutató füzetben 
„óriási kenguru” néven emlegetett faj, mely a régi 
fotográfi ák alapján alighanem kormos kenguru 
(Macropus fuliginosus) lehetett.

A millenniumi ünnepségek után nehéz évek kö-
vetkeztek az Állatkertre, aminek hatására a kengu-
ruk utánpótlása is esetlegessé vált. 1898-ban még 
három, immár meghatározhatatlan fajú példányt 
vásároltak, de úgy tűnik, mire a Kertet üzemelte-
tő társaság 1907-ben csődbe jutott, s az intézmény 
fenntartását a főváros vette át, a „Kenguru-udvar-
ban” már egyetlen állat sem volt.

KENGURUK A „BAMBI-HÁZBAN”
Az Állatkert közepén álló, ma gyűrűsfarkú ma-
kiknak otthont adó kis állatházat a régi dolgozók 
Bambi-házként ismerik, mert az 1980-as években a 
Bambi presszó működött benne. Azóta persze volt 
már állatorvosi rendelő, alapítványi, illetve zoope-
dagógiai iroda, a makik pedig 2003 óta laknak itt. 
A Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervei szerint 
épült, az Állatkert 1909 és 1912 között lezajló nagy 
átépítése során emelt házat azonban eredetileg az 
erszényesek és néhány más különleges emlős szá-
mára alakították ki.

Mikor a teljesen újjáépített Kert 
háromévnyi zárvatartás után 
1912 májusában ismét megnyílt, 
az erszényesek házában az elma-
radhatatlan Bennett-kenguruk 
mellett szürke kengurut (Macro-
pus giganteus), valamint – negy-
ven év után először – hosszúorrú 
patkánykengurut is láthatott a 
közönség. Bár az aprócska ház-
ban és a hozzá tartozó kifutók-
ban nem volt túl sok hely, néhány 
más erszényest, rókakuzut és 
vombatot is bemutattak ugyanitt. 
Sőt – noha nem erszényesek – a 
tatuk is ebben a házban kaptak 
helyet. A következő években a 

hangyászsünök lakhelye is a szóban forgó ház lett, 
s 1917-re egy fürge kengurut (Notamacropus agilis) 
is beszereztek.

Az igazán érdekes időszak 1926-tól kezdődött. 
Addigra az 1910-es években jött állatokból nem sok 
maradt, utánpótlásuk pedig előbb az első világhá-
ború, majd a nehéz gazdasági helyzet miatt nem-
igen volt lehetséges. Az 1926-os évben viszont több 
jelentős állatszállítmány is érkezett. Augusztusban 
például egy ígéretes vöröskenguru-párt sikerült be-
szerezni Hermann Ruhe alfeldi állatkereskedőtől. 

A két egyed, akiknek a korát 
négyévesre becsülték, nevet is 
kapott: a nőstény Mari, míg a hím 
a svábos hangzású Hansi gya-
nánt szerepel a törzskönyvben. 
Kettőjük nászából 1927-ben szü-
letett először utód, egy hím ken-
gurubébi, aki az őszi hónapokban 
már gyakran nézegetett ki az er-
szényből. Állatkertünk történe-
tében ez volt az első eset, hogy a 
közönség ilyesmit láthatott; rá-
adásul Hansi és Mari a következő 
években további négy kölyökkel 
örvendeztette meg a látogatókat.

ZEBRAISTÁLLÓBÓL KENGURUHÁZ
A jelenlegi Mérgesház helyén az 
Állatkert már említett, 1909–12 
közötti nagy átépítésekor a zeb-
ráknak alakítottak ki istállót. Ez az 
istálló 1931-ig őrizte meg eredeti 
funkcióját, mivel akkorra készült 
el a Nadler Herbert igazgató kez-

Az erszényesek-
nek 1912-ben 
épült házikó (fo-
tója az előző oldal 
tetején látható) 
1909-es, Kós Ká-
roly és Zrumecz-
ky Dezső által 
készített kiviteli 
terve. A belső 
terek nem voltak 
éppen tágasak.
Forrás: Budapest 
Főváros Levéltára

Az ausztráliai 
Perth város 

állatkertjétől 
1958-ban 

ajándékba 
kapott hím 

hegyikenguru, 
aki a faj nyugati 

alfajához 
(O. r. erubescens) 

tartozott. Párjával 
együtt érkezett, 

és 1960-ban 
kölykük is 

született.
Fotó: FÁNK archívu-

ma/ Szelei László

Mari, az 1926-ban 
érkezett nőstény 
vörös kenguru, 
erszényében az 
1927/1928 telén 
született, Miska 
nevű kölyökkel. 
Kifutójuk ebben 
az időben ott 
volt, ahol ma az 
ősemberszobor 
áll.
Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Raitsits Emil
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fajt utólag már nem lehet meg-
határozni.

Az 1890-es években, a mil-
lenniumra való készülődés 
jegyében aztán számos jelen-
tős állatbeszerzés történt, s ez 
természetesen a kenguruk-
ra is vonatkozott. Így 1895-re 
már négy különböző faj élt a 
„Kenguru-udvarban”, amely a 
mai Holnemvolt Vár területén 
helyezkedett el. A bemutatott 
fajok közül Bennett-kengu-
rukkal már korábban is fog-
lalkozott az Állatkert, a vörös 
kengurut (Osphranter rufus) és 
az akkoriban „markos kengu-
ru” néven emlegetett hegyi kengurut (Osphranter 
robustus) viszont először láthatta a hazai közönség. 
Szintén újdonság volt a korabeli útmutató füzetben 
„óriási kenguru” néven emlegetett faj, mely a régi 
fotográfi ák alapján alighanem kormos kenguru 
(Macropus fuliginosus) lehetett.

A millenniumi ünnepségek után nehéz évek kö-
vetkeztek az Állatkertre, aminek hatására a kengu-
ruk utánpótlása is esetlegessé vált. 1898-ban még 
három, immár meghatározhatatlan fajú példányt 
vásároltak, de úgy tűnik, mire a Kertet üzemelte-
tő társaság 1907-ben csődbe jutott, s az intézmény 
fenntartását a főváros vette át, a „Kenguru-udvar-
ban” már egyetlen állat sem volt.

KENGURUK A „BAMBI-HÁZBAN”
Az Állatkert közepén álló, ma gyűrűsfarkú ma-
kiknak otthont adó kis állatházat a régi dolgozók 
Bambi-házként ismerik, mert az 1980-as években a 
Bambi presszó működött benne. Azóta persze volt 
már állatorvosi rendelő, alapítványi, illetve zoope-
dagógiai iroda, a makik pedig 2003 óta laknak itt. 
A Kós Károly és Zrumeczky Dezső tervei szerint 
épült, az Állatkert 1909 és 1912 között lezajló nagy 
átépítése során emelt házat azonban eredetileg az 
erszényesek és néhány más különleges emlős szá-
mára alakították ki.

Mikor a teljesen újjáépített Kert 
háromévnyi zárvatartás után 
1912 májusában ismét megnyílt, 
az erszényesek házában az elma-
radhatatlan Bennett-kenguruk 
mellett szürke kengurut (Macro-
pus giganteus), valamint – negy-
ven év után először – hosszúorrú 
patkánykengurut is láthatott a 
közönség. Bár az aprócska ház-
ban és a hozzá tartozó kifutók-
ban nem volt túl sok hely, néhány 
más erszényest, rókakuzut és 
vombatot is bemutattak ugyanitt. 
Sőt – noha nem erszényesek – a 
tatuk is ebben a házban kaptak 
helyet. A következő években a 

hangyászsünök lakhelye is a szóban forgó ház lett, 
s 1917-re egy fürge kengurut (Notamacropus agilis) 
is beszereztek.

Az igazán érdekes időszak 1926-tól kezdődött. 
Addigra az 1910-es években jött állatokból nem sok 
maradt, utánpótlásuk pedig előbb az első világhá-
ború, majd a nehéz gazdasági helyzet miatt nem-
igen volt lehetséges. Az 1926-os évben viszont több 
jelentős állatszállítmány is érkezett. Augusztusban 
például egy ígéretes vöröskenguru-párt sikerült be-
szerezni Hermann Ruhe alfeldi állatkereskedőtől. 

A két egyed, akiknek a korát 
négyévesre becsülték, nevet is 
kapott: a nőstény Mari, míg a hím 
a svábos hangzású Hansi gya-
nánt szerepel a törzskönyvben. 
Kettőjük nászából 1927-ben szü-
letett először utód, egy hím ken-
gurubébi, aki az őszi hónapokban 
már gyakran nézegetett ki az er-
szényből. Állatkertünk történe-
tében ez volt az első eset, hogy a 
közönség ilyesmit láthatott; rá-
adásul Hansi és Mari a következő 
években további négy kölyökkel 
örvendeztette meg a látogatókat.

ZEBRAISTÁLLÓBÓL KENGURUHÁZ
A jelenlegi Mérgesház helyén az 
Állatkert már említett, 1909–12 
közötti nagy átépítésekor a zeb-
ráknak alakítottak ki istállót. Ez az 
istálló 1931-ig őrizte meg eredeti 
funkcióját, mivel akkorra készült 
el a Nadler Herbert igazgató kez-

Az erszényesek-
nek 1912-ben 
épült házikó (fo-
tója az előző oldal 
tetején látható) 
1909-es, Kós Ká-
roly és Zrumecz-
ky Dezső által 
készített kiviteli 
terve. A belső 
terek nem voltak 
éppen tágasak.
Forrás: Budapest 
Főváros Levéltára

Az ausztráliai 
Perth város 

állatkertjétől 
1958-ban 

ajándékba 
kapott hím 

hegyikenguru, 
aki a faj nyugati 

alfajához 
(O. r. erubescens) 

tartozott. Párjával 
együtt érkezett, 

és 1960-ban 
kölykük is 

született.
Fotó: FÁNK archívu-

ma/ Szelei László

Mari, az 1926-ban 
érkezett nőstény 
vörös kenguru, 
erszényében az 
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nevű kölyökkel. 
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deményezte Afrika-társaskifutó, ahová a zebrákat is 
átköltöztették. Bár egyéb lóféléket később is tartot-
tak itt, az istállót az évtized végére a kenguruk szá-
mára alakították át. 

Az ettől kezdve Kenguruháznak nevezett, az 
„ugrányok” korábbi szállásánál valamivel tágasabb 
kifutókkal ellátott házba érkezett az 1938-ban 600 
márka értékű állatért cserébe kapott kormosken-
guru-trió. A két nőstény neve sajnos nem maradt 
fenn, de a hímről tudjuk, hogy Csibésznek hívták. 
Remek tenyészállatoknak bizonyultak, hisz már a 
következő évben mindkét nőstény erszényében volt 
egy-egy kölyök. A sikeresen fölcseperedett fi atalok 
1941-ben a hamburgi Hagenbeck céghez kerültek 
csereállatként. Később további utódok is születtek, 
ám az 1944-es bombázások, majd Budapest világ-
háborús ostroma az Állatkert sok más lakójához ha-
sonlóan e példányok sorsát is megpecsételte.

A háború után évekig alig volt néhány állat a 
Kertben, a kenguruk pedig teljesen hiányoztak. Az 
első erszényest, egy Sanyi nevű Bennett-kengurut 
1949-ben vásárolták Hagenbeckéktől. A már érke-
zésekor is két-három éves egyed 1965-ben pusztult 
el, vagyis a fajára jellemző élettartamhoz képest 
matuzsálemi kort ért meg. Noha Sanyi nem kapott 
párt maga mellé, az Állatkert 1950-ben két szürke 
kengurut is beszerzett; Manci és Bandi az elkövet-
kező években már „zsebibabákkal” is megörvendez-
tette a nagyérdeműt.

1958-ban a nyugat-ausztráliai Perth városának 
állatkertje gáláns ajándékot küldött: egy-egy párt 

három olyan kengurufajból, melyek ritkán for-
dultak elő az európai állatkertekben. E fajok közül 
kormos kenguruk ugyan a háború előtt már éltek 
Budapesten, sőt hegyi kenguru is akadt még az 
1890-es években, a quokka néven ismert kurtafarkú 
kenguruk (Setonix brachyurus) viszont akkor voltak 
láthatók először hazánkban. Mi több, az idő tájt az 
európai állatkertek közül Budapesten kívül egyedül 
Frankfurtban csodálhatta meg őket a közönség. Az 
elkövetkező években mindhárom párnál volt gyer-
mekáldás, pontosabban a quokkáknál a kicsi már az 
erszényben rejtőzött, mikor a szülők megérkeztek.

1967-ben Derby-kenguruk és tasmaniai patkány-
kenguruk (Bettongia gaimardi cuniculus) jöttek, 
1969-ben pedig – bő három évtized után – ismét 
belefogtunk a vörös kenguruk tartásába. A kor ne-
ves állatkereskedőjétől, a belgiumi Van Dyk cégtől 
csereállatként érkező, Rudi nevű termetes hím a kor 
ikonikus egyede lett öt évvel később beszerzett pár-
jával, Justine-nal, valamint utódaikkal, Szöszivel és 
Kis Hülyével együtt. Justine végül tekintélyes kort 
ért meg: 1991-ig volt Állatkertünk lakója. 

A FÖLDSZINTEN NAPPAL, AZ EMELETEN ÉJSZAKA
Az 1980-as évek végére a Kenguruház igencsak el-
használódott és el is avult, így az Állatkert vezetése 
az épület teljes átépítését határozta el. A régi helyén 

egy egészen új ház jött létre Beöthy Mária tervei 
szerint (ez az az épület, amely ma Mérgesházként 
működik). Az ilyesfajta építkezések persze akkori-
ban évekig eltartottak; közben a kenguruk átmene-
tileg a Teveház végében lettek elszállásolva. 

A megújult Kenguruházat 1991. május 1-jén ad-
ták át. A földszinti istállókban és a hozzájuk tartozó 
kifutókban a nagyobb, illetve középnagy termetű 
kenguruk kaptak helyet (a keleti sarkon pedig egy 
erszényes ördög), míg az emeleten kisebb termetű, 
éjjel aktív állatok számára alakítottunk ki férőhelye-
ket, megfordított világítási programmal.

VÁLTOZÓ NEVEK
A korábbi magyar ismeretterjesztő művekben a vörös kengururól 
vörös óriáskenguru, a szürke kengururól (keleti) szürke óriáskengu-
ru, míg a kormos kengururól nyugati szürke óriáskenguru név alatt 
olvashatunk. A még régebbiekben pedig időnként egyszerűen „óri-
ás(i) kenguru” szerepel, s ilyenkor bizony találgathatjuk, hogy melyik 
nagy termetű fajra gondoltak. Ezek a nevek német hatásra, jórészt a 
Brehm-fordítások nyomán jelentek meg a magyar szaknyelvben, de 
mai ismereteink alapján már nem számítanak korszerű elnevezések-
nek. A tudományos nevekben is történtek változások: a korábban a 
Macropus-nembe sorolt fajok egy részét immár más nemekbe (Nota-
macropus, Osphranter) osztják be a szakemberek.

Az 1958-ban 
érkezett kurta-
farkú kenguruk 
egyike. A quokka 
néven is ismert 
faj manapság az 
internet sztárja, 
mert ábrázata 
szemből olyan, 
mintha mindig 
mosolyogna.
Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Szelei László

Ez a két tasma-
niai patkány-

kenguru a bécsi 
Wilhelminbergi 

Biológiai Állo-
másról érkezett 

1967-ben, és sok 
más kisemlőssel 
együtt abban az 

épületben volt 
látható, ahol ma a 
varik, azaz a tarka 

makik laknak.
Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Kapocsy György
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Az egyik földszinti kifutó a kormos kenguruké 
lett: itt a törzsalapító tenyészállatok még 1983-ban 
érkeztek Perthből, s rendszeresen volt szaporulat is. 
Egy másik kifutóba a szintén 1983-ban beszerzett 
hím mocsári kenguru (Wallabia bicolor), Boxi került, 
aki az ökölharc iránti érdeklődése miatt kapta ezt a 
nevet. Egy bokszzsákot is kiakasztottunk neki az is-
tállóban. Akadtak még vörös kenguruk, az emeleten 
pedig az egyik férőhelyet az ecsetfarkú patkányken-
guruk (Bettongia penicillata) kapták meg. Ezt a kriti-
kusan veszélyeztetett fajt 1986-ban kezdtük el tarta-
ni, s nem kellett sokat várni a szaporulatra sem. Az 
első években az egykori Rágcsálóházban laktak, in-
nen költöztek át a megújult Kenguruház emeletére.

1992-ben a vörös kenguruk tartását az Oklahoma 
City Zooból érkező új tenyészpárral újítottuk meg, 
s több mint hetven év után megint belefogtunk 
a fürge kenguruk tartásába is. Így éveken át négy 
fajból, az ecsetfarkú patkánykengurukból, valamint 
a fürge, a vörös és a kormos kengurukból láthatott 
rendszeresen szaporodó állományt a közönség. 
1997-ben pedig Augsburgból vöröshasú fi lander-
kengurukat (Thylogale billardieri) is kaptunk: ők 
már nem a Kenguruházban, hanem a főbejárattal 
szemközti hajdani emugyepen, az emukkal közös 
kifutóban lettek elszállásolva.

AZ AUSZTRÁL ZÓNA
Állatkertünk kenguruit manapság az úgynevezett 
Ausztrál zónában láthatja a nagyérdemű. Ezt a te-
matikus övezetet – részint korábban is meglévő 
létesítmények újszerű felhasználásával – lépésről 
lépésre hoztuk létre a 2004-től 2015-ig tartó idő-
szakban (párhuzamosan a Kenguruházat 2009-re 
Mérgesházzá alakítottuk át).

Az ecsetfarkú patkánykenguruk ma az Auszt-
rálház lakói, amely 2010-ben nyílt meg az egy-
kori Madárház 1912-ben átadott épületében. Je-
lenleg összesen nyolc egyedünk van, s kölykök 

is rendszeresen születnek. A Bennett-kenguruk-
kal 2014-ben kezdtünk el újra foglalkozni. Velük 
népesítettük be az akkor kialakított Ausztrál ös-
vényt, ahol a látogatók be is mehetnek a kenguruk 
és az utóbbiakkal „társbérletben” élő emuk közé. 

A népes csapat több nősténye 
most is kölyköt nevel.

A kormos kenguruk a 2004-
ben átadott Dombházban, to-
vábbá a hajdan hozzá kapcso-
lódó kifutóban láthatók. A két 
példány közül a Dominó nevű, 
tizenegy éves nőstény még 
az 1983-ban Perthből érkezett 

törzsalapítók leszármazottja. Párja, a kilencéves 
Hamlet viszont 2013-ban jött hozzánk a dániai 
Aalborg állatkertjéből. Velük közös kifutóban lakik 
az idén érkezett három Parma-kenguru (Notamac-
ropus parma), sőt egyikük erszényében immár kö-
lyök is cseperedik. Az apróság kikandikáló lábait, 
farkát és kíváncsi fejét már augusztusban láttuk, 
szeptember 5-én pedig néhány percre ki is mászott 
az erszényből.

HANGA ZOLTÁN

A régebbi 
Kenguruház az 

1980-as években, 
és a régi helyén 

kialakított 
újabb az 1991-es 
átadáskor. Ezt a 

házat alakítottuk 
át később a 

ma is működő 
Mérgesházzá.

Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Kapocsy György

Az Állatkert törté-
nete során több-

ször is tartottunk 
Derby-kenguru-
kat. Legutoljára 

lapunk egyik 
állandó szerzője, 

dr. Tóth Zsig-
mond közbenjá-

rásával 2000-ben 
érkeztek ilyen 
állatok Buda-

pestre.
Fotó: Bagosi Zoltán

A cikk szerzője 
pályakezdő 
korából még 
jól emlékszik 
a Justine 
nevű, akkor 
már igen idős 
vörös kenguru 
nőstényre, aki 
ezen az 1980-
ban készült 
fényképen Kis 
Hülye nevű 
kölykével látható.
Fotó: FÁNK archívu-
ma/ Kapocsy György
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 A hollandiai Burgers’ Ocean látja el korallokkal egész Európát. 
Az arnhemi akvárium 2010 óta összesen 2575 korallt adományozott más 
állatkerteknek. Legutóbbi jelentős küldeményük – 39 köves és 40 lágy ko-
rall – Berlinbe érkezett. A Burgers’ Ocean 750 000 literes medencéjében 
található Európa legnagyobb élő korallzátonya, de világszerte is csak a 
Townsville (Ausztrália) és San Francisco (USA) akváriumában élő korall-
zátonyok múlják felül méreteiben. A korallok növekedésük közben igen 
ellenségesek egymással. Egyes fajok hosszú, mérget tartalmazó csápja-
ikkal harcolnak egymással, mások mérget bocsátanak ki a közelükben élő 
korallokra, illetve egymás felé is nőhetnek, így elzárva a fényt az alul 
lévő fajtársaik elől. Az állatkert búvárjai rendszeresen „metszik” a 
korallzátonyt, hogy az állatok ne növekedjenek túl közel egymás-
hoz. Az eltávolított korallok más akváriumokban fejlődhetnek 
tovább.
Fotó: www.burgerszoo.com

 A zambiai Liuwa Nemzeti Park először dokumentál-
ta a gepárdok (Acinonyx jubatus) mozgását Zambia 
és Angola között.  Egy nyomkövetőt viselő állat, miután 
ivaréretté vált, elszakadt a csoportjától, és végül átjutott 
Angolába. A ragadozó egy idő után visszatért Zambiába. 
A kutatók szerint ez a populáció növekedésére utal. Egy 
korábbi felmérés szerint a gepárdok száma aggasztóan 
lecsökkent a régióban. A Liuwa síkságot az angolai Cameia 
Nemzeti Parkkal összekötő természetes folyosó nagyon 
fontos az ott élő fajok számára.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

 A „Pingvin Éve” - így nevezik 2020-at a cincinnati  
állatkertben. Az év legelső kelése még januárban egy kis kék 
pingvin (Eudyptula minor) volt, majd 2012 óta először idén kelt ki 
királypingvin (Aptenodytes patagonicus) a kertben. A gondozók 
folyamatosan figyelik, hogy a szülők megfelelően táplálják-e 
a fiókát. A kispingvin nemét egyelőre nem lehet tudni. A nős-
tény királypingvinek egyetlen tojást raknak, amelyet párjukkal 
felváltva költenek ki. A költési idő 54 napig tart. A szülők három-
évente legfeljebb két fiókát tudnak felnevelni. A madarak között 
a leghosszabb ideig nekik kell szülői kötelezettségeiknek eleget 
tenniük: 14-16 hónapra van szükség, mire felnőttkori tollazatukat 
is megszerezve teljesen kifejlődnek utódaik. A királypingvinek 
nem egy életre választanak párt, rendszerint minden évben új 
partnerrel kezdik a szaporodási időszakot.
Fotó: Charles Barilleaux / Wikipédia

http://cincinnatizoo.org

 Sziamang gibbon (Symphalangus syndactylus) szüle-
tett a dublini állatkertben. A kicsi a 10 éves Cahaya és a 19 
éves Luca első kölyke. Az újdonsült szülők két éve alkotnak párt 
(Cahaya 2014-ben, Luca 2018-ban érkezett), és az első pillanat-
tól fogva nagyon erősen kötődnek egymáshoz. Nagyszerűen 
gondoskodnak utódjukról is. A veszélyeztetett státuszú szia-
mang a gibbonfajok között a legnagyobb. Testtömege 10-12 kg, 
karja sokkal hosszabb, mint a lába. A monogám párkapcsolat-
ban élő állatok nagy torokzsákjuk segítségével igen hangosan 
énekelnek, ezzel jelzik territóriumuk határait. Luca és Cahaya 
rendszerint 10 és 11 óra között ad koncertet a látogatóknak. 
A dublini állatkert részt vesz a sziamang európai tenyésztési 
programjában, és hozzájárul a szumátrai Supayang Gibbon 
Természetvédelmi Központ finanszírozásához is.
Fotó: Bidru / Shutterstock

www.dublinzoo.ie

www.burgerszoo.com

www.africanparks.org
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Összeállította: Betlehem Ildikó

 Jelentős mér-
földkőhöz érkezett 
a nyugati díszes 
ékszerteknős 
(Chrysemys picta 
bellii) 2012-ben 
indult kanadai faj-
védelmi programja. 
Eddig több mint 700 
teknőst engedtek 
szabadon, és 2020-
ban várhatóan 200 
példány folytathatja 
életét természetes 
körülmények között. 
A nyugati díszes 
ékszerteknős az 
egyetlen megmaradt 
őshonos teknős Brit 
Kolumbiában. 
Fotó: reptiles4all / Shutterstock

 A wrocłavi állatkert és a Német 
Zoológiai Társaság támogatásával 
Jáva szigetén létrehozott kutatóál-
lomáson a világon először dokumen-
tálták a háromcsíkos pálmasodró 
(Arctogalidia trivirgata trilineata) 
születését. A legelső sikeres tenyésztést 
a csempészektől elkobzott hat kisfogú 
pálmasodró tette lehetővé. Az éjszakai 
életmódot folytató állatok nagyon agresszíven visel-
kedtek egymással, így eleinte egymástól elkülönítve, 
majd felügyelet mellett kellett őket tartani. Az erőfe-
szítéseket végül sikert koronázta, és a három nőstény 
egyike július közepén egy utódot hozott a világra. 
A cibetmacskáknak ez a súlyosan veszélyeztetett alfaja 
egyike azon kevéssé ismert állatoknak, amelyek gyor-
san és csendesen kihalhatnak, ha a természetvédelem 
nem figyel fel rájuk idejében. A nemzetközi összefogás-
nak, valamint a Saving Wildlife támogatói belépőjegyet 
megvásárló állatkerti látogatóknak köszönhetően a faj 
megmenekülhet. A cibetmacskák ürülékéből gyűjtött 
kávébabszemekből készül a világ legdrágább kávéja, 
a kopi luwak. Az állat megeszi a kávébabot, de meg-
emészteni nem tudja. Bélrendszerében viszont olyan 
enzimek találhatók, amelyek csökkentik a kávé savas-
ságát és kesernyés ízét, valamint különleges aromát 
kölcsönöznek a kávénak. Sajnos a cibetmacskákat 
általában kegyetlen körülmények között, szűk ketre-
cekben, túletetve tartják a termelők.
Fotó: zoo.wroclaw.pl

 A Wellington Zoo támogatja a világ egyik leg-
ritkább madara, a Chatham-szigeti viharmadár 
(Pterodroma axillaris) megőrzési programját. 33 
tenyészpárt láttak el speciális, bőr alá ültetett nyomköve-
tőkkel és egyéb eszközökkel – például infravörös kame-
rákkal is gyűjtenek információkat a madarak mozgásáról 
és viselkedéséről. Az adatok elemzése segíthet megérte-
ni, miként hat a súlyosan veszélyeztetett fajra az éghajlat-
változás és a halászat. A legelső, a szigetről a szárazföldre 
szállított viharmadarat régebben a wellingtoni állatkert 
kórházában kezelték – ez a madár azóta már sikeresen 
felnevelt négy fiókát.
Fotó: Graeme Taylor / nzbirdsonline.org.nz

www.facebook.com/WgtnZoo

https://gvzoo.com

www.nowa.zoo.wroclaw.pl

 A Bristoli Zoológiai 
Társaság kutatói a mada-
gaszkári kakaóbab-ültetvé-
nyeken élő makik életterét 
szeretnék megnövelni a szi-
geten étcsokoládét gyár-
tó Beyond Good vállalat 
segítségével. A makik csak 
Madagaszkáron élnek termé-
szetes körülmények között, 
és a leginkább veszélyeztetett 
emlősök közé tartoznak. Erdei 
otthonuk nagy részét vagy 
kivágták, vagy tűzesetek miatt 
elvesztették. Az erdők és az 
ültetvények között kialakult 
fátlan területek miatt a populá-
ciók elszigetelődtek egymástól. 
A szakemberek fák telepítését 
tervezik, amelyek hídként 
összekötik majd az ültetvénye-
ket az erdővel. Remélhetőleg 
ez ösztönzőleg hat majd az 
állatokra, hogy kimerészked-
jenek a vadonba, és növeljék 
élőhelyüket. Eközben az erdők 
helyreállítását is megkezdik. 
Madagaszkár egyike a kör-
nyezetvédelmi szempontból 
legnagyobb kihívásokkal küzdő 
országoknak. A projektet 
finanszírozó Beyond Good 
vezérigazgatója fontosnak 
tartja, hogy a kakaóbab-
termesztéshez kapcsolódó 
erdőgazdálkodást a makik 
túlélését is segítve végezzék.

https://bristolzoo.org.uk
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A 
Palaui Köztársaság (saját nyelvükön Belau) a 
Karolina-szigetek legnyugatibb, 241 szigetből 
álló csoportja. Az alig 20 ezer főnyi összlakos-
ság a részint vulkanikus, részint korallszigetek 

közül tizenkettőn lakik, többségük a legnagyobb 
szigeten (Babeldaob), amelyen a főváros, Melekeok 
is van. Az emberi történelem akár 4000 évre is visz-
szavezethető, amikorról a húsvét-szigeti szobrokhoz 
hasonló kőfaragványok maradtak fenn. Európa szá-
mára Palaut a spanyolok 1543-ban fedezték föl, s az 
utána következő évszázadok során váltakozva spa-
nyol, német, brit és amerikai fennhatóság alatt állt. 
1981-ben a lakosság elutasította a Mikronéziai Szö-
vetségi Államokhoz való csatlakozást, így 1994-ig az 
Amerikai Egyesült Államok autonóm köztársasága 
volt. Azóta független köztársaságként az ENSZ is be-
fogadta tagországaként.

A XX. század elejétől egészen a második világhá-
ború végéig (1914–44) Palau a japán birodalmi hó-
dítás része lett. A japánok ugyan jelentős gazdasági 

fejlődést indítottak, de az őslakosságot kisebbségbe 
szorították, s a helyi erőforrásokat messzemenőkig 
kizsákmányolták. A világháború végén a szigetek a 
csendes-óceáni hadszíntér részévé váltak, amely-
nek nyomai mind a mai napig megtalálhatók. Érde-
kes magyar vonatkozás, hogy a háború után, 1950-
ben egy Mindszenty József esztergomi érsekről 
elnevezett katolikus középiskola létesült Palaun. 

JAPÁN ZOOLÓGUSOK
Mikor a palaui szigetek Japánhoz tartoztak, ez nem 
csupán politikai és gazdasági befolyást jelentett. Ki-
csit hasonlóan a második világháborúban Magyar-
országhoz visszacsatolt Kárpát-medencei területek-
hez – amelyek természettudományos vizsgálata az 
1938-as első bécsi döntés után fellendült –, a japán 
kutatók is nagy érdeklődéssel fordultak a terjeszke-
dés során Japánhoz került területek élővilága felé. 
Yoshiaki Takakuwa, aki önmagát képezve lett a ja-

AZOK A CSODÁLATOS SOKLÁBÚAK – IV. 

A köztársasági 
palota 
(„Kapitóleum”) 
Babeldaob 
szigetén
Fotó: Korsós Zoltán

Világháborús 
mementóként 

felállított japán 
tank

Fotó: Korsós Zoltán

Palaui tengeröböl
Fotó: Korsós Zoltán

Palau a Csendes-óceán 
nyugati részén szétszórt, sok 
száz trópusi sziget alkotta 
szigetvilág (Mikronézia) 
egyik kis csoportjából 
szerveződött, az USA 
felügyelete alatt lévő, de 
önálló köztársaság. A 
búvárkodni vágyók egyik 
legkedveltebb célpontja, ám 
az esőerdő borította szigetek 
a szárazföldi élővilágot 
kutatók számára is sok 
érdekességet rejtenek.
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pán ikerszelvényesek legjobb ismerője, számos cik-
ket írt a csendes-óceáni szigetek faunájáról. Ezek a 
közlemények mind „Japán állatvilága” címszó alatt 
jelentek meg, ami a mai, a történelmet nem követő 
kutató számára gondot jelenthet a valódi állatföld-
rajzi értékelésben, az egyes fajok lelőhelyeinek or-
szágok szerinti megítélésében. Takakuwa még az 
1954-ben japánul megjelent könyvében is hazája 
állatvilágának tagjaiként sorolja fel a Tajvanon, Pa-
laun, de még Kína és Korea egyes (korábban Japán 
által meghódított) területein honos ízeltlábúakat. 
Így fordulhat elő az is, hogy a mai, modern japán 
állathatározókban szintén találkozhatunk olyan fa-
jok nevével, melyek az eredeti leírás alapján bizto-

san nem a mai japán szigeteken 
élnek; azoknak legfeljebb csak 
rokonai lehetnek. Az ilyen rend-
szertani helyzet tisztázását az is 
megnehezíti, hogy Takakuwa (és 
több más, világháború előtti ne-
ves japán zoológus) gyűjteménye 
– az akkori szokásnak megfele-
lően – magánkézben volt, s a há-
borúban vagy bombázás áldozata 
lett, vagy a tulajdonos halála után 
nyoma veszett. Következésképp 
egyértelműen fontos – és ezt a 
Zoológiai Nevezéktan Nemzet-
közi Kódexe már szabályozza is –, 
hogy az új fajok leírásának alapjá-
ul szolgáló úgynevezett típuspél-
dányokat közgyűjteményekben, 
múzeumokban helyezzék el.

MIKRONÉZIAI EXPEDÍCIÓ
A XX. század elején meginduló japán terjeszkedés 
számos kutató érdeklődését az újonnan meghódított 
területek élővilágának tanulmányozása felé fordítot-
ta. Míg Takakuwa soha nem járt ezeken a vidékeken, 
addig más japán biológusok örömmel vették célba 

az addig fel nem tárt, többnyire trópusi jellegű szi-
geteket. Teiso Esaki neves japán entomológus már 
nem kevés nemzetközi tapasztalattal rendelkezett, 
mikor 1936-ban négyéves gyűjtőexpedícióra indult 
a mikronéziai szigetvilágba. Esaki elsősorban ro-
varokkal, azon belül is a szipókásokkal (nagyrészt 

Yoshiaki Takakuwa (高桑 良興, 1873–1960): a japán 
soklábúkutatás (myriapodológia) úttörője és leg-
nagyobb alakja. 1902-ben szerzett diplomát egy 
tokiói főiskolán (ma Cukuba Egyetem). 1906–10 
között négy évig természetrajzot oktatott Kínában, 
Vuhan tartományban, majd 1925-ben költözött To-
kióba, ahol tanítóként dolgozott egy leány-közép-
iskolában. Már majdnem ötvenesztendős volt, mi-
kor érdeklődése a százlábúak és ikerszelvényesek 
felé fordult, s ötvenöt éves korában publikálta első 
tudományos dolgozatát. Összesen hetvenegy cik-
ket írt hazája és a második világháborúban Japán 
által elfoglalt területek soklábúiról. Kitartó levele-
zést folytatott európai kollégákkal, elsősorban Karl 
Wilhelm Verhoe�  német kutatóval. Hetvenéves 
volt, amikor a Kiotói Egyetemen doktori fokozatot 
szerzett. Nyolcvanegy éves korában, 1954-ben je-
lent meg a Japán ikerszelvényesei című összefog-
laló műve; az ennek alapjául szolgáló gyűjtemény 
sajnos a háborúban nagyrészt odaveszett. 1960-
ban, nyolcvanhét esztendősen hunyt el.

Teiso Esaki (江崎 悌三, 1899–1957): japán entomológus (rovarkutató). 
Tokióban született, majd Oszakában járt iskolába, ahol már tízévesen 
publikálta első cikkét a Gifu („Insect World”) című folyóiratban. Zoo-
lógiai tanulmányait a Tokiói Császári Egyetemen végezte, s 1923-ban 
kinevezték a Kjúsúi Császári Egyetem tanársegédévé. Az 1924–27 kö-
zötti éveket Európában töltötte, ahol a nagyobb múzeumokat és más 
intézeteket látogatta sorra. Budapestre 1927-ben érkezett Horváth 
Géza, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója meghívására, s hónapo-
kig dolgozott a poloskagyűjteményben. Megtanult magyarul, és cik-
ket közölt az Állattani Közleményekben. Európai tartózkodása során 
egy német lányt vett feleségül, akivel az Egyesült Államokon keresz-
tül tért vissza Japánba. 1928-ban a Kjúsúi Egyetem rovartani tanszé-
kének vezetője, majd 1930-ban a rovartan professzora lett. 1951-ben a 
Japán Entomológiai Társaság elnökévé választották. Angolul, németül, 
olaszul, magyarul és eszperantóul is beszélt, s a zoológia mellett érde-
kelte a tudománytörténet és az állatföldrajz. Fő témája a szipókás rova-
rok (Hemiptera) volt, mintegy százharminc cikket írt róluk. 1957-ben 
hunyt el Fukuokában.

A Mindszenty 
Középiskola 
Koror szigetén
Fotó: Korsós Zoltán
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poloskákkal) foglalkozott, de szor-
galmas természettudósként útja 
során szinte minden ízeltlábú 
élőlényt begyűjtött. A megfogott 
százlábúakat és ikerszelvényese-
ket hazavitte a Kjúsúi Egyetem ro-
vartani tanszékére, ahonnan két 
évvel később Takakuwa kölcsö-
nözte ki az anyagot feldolgozás 
végett. Az eredményekről tizen-
hat oldalas közleményt jelentetett 
meg japánul, ám a fajleírásokat 
német összefoglalóval is ellátta. 
Összesen tizennyolc százlábú- és 
tizenhét ikerszelvényesfajt ismer-
tetett, amelyek közül kettő, illetve 
hét volt a tudományra nézve új. A 
hét ezerlábúfaj között három a Pa-
lau-szigetcsoportról származott.

GYŰJTÉS PALAUN
Japánban Takakuwa és még né-
hány valamivel fi atalabb soklá-

búkutató halála után szinte senki nem foglalkozott 
az ikerszelvényesek rendszertani vizsgálatával. 
Amikor 2009-ben meghívtak a Rjúkjúi Egyetemre, 
Okinava szigetére, nagy lelkesedéssel ástam bele 
magam az addigi szakirodalom tanulmányozásá-
ba. Feladatom a Rjúkjú-szigetek ikerszelvényes-fa-
unájának feltárása volt, miután e vidékről szinte 
semmilyen adat nem állt rendelkezésre. Tekintettel 

arra, hogy gyűjtemény egyáltalán nem létezett, fő 
feladatom a szigetvilág tagjainak végiglátogatása és 
egy reprezentatív ikerszelvényes-gyűjtemény felál-
lítása volt. Mindezt háromévi okinavai vendégkuta-
tói tartózkodásom alatt sikerült is megvalósítanom, 
s a gyűjtött anyag még hosszú ideig fog lehetőséget 
adni Japán élővilágának megismerésére.

Kutatásaim során találkoztam az előbb már vá-
zolt kettős helyzettel: egyfelől azzal, hogy amit „Ja-
pán” faunájának gondoltak, annak jelentős része a 
meghódított területekről származik, másfelől pedig, 
hogy a leírtak friss gyűjtések nélkül szinte értelmez-
hetetlenek, mert a korábbi gyűjtemények jó része 
megsemmisült. Felismerve Takakuwa japán nyel-
vű közleményeiben azt, hogy bizonyos fajok más 
csendes-óceáni szigetekről származnak, egyik ha-

zautazásom alkalmával, 2012-ben úgy határoztam, 
hogy visszafelé útba ejtem a Palaui Köztársaságot, 
s egy hét alatt megpróbálom Takakuwa fajleírásait 
ellenőrizni.

A két legnagyobb, egymással híddal összekötött 
sziget, Koror és Babeldaob kellemes módon felké-
szült a turisták látogatására. A repülőtéren gépkocsit 
bérelve egy kis tengerparti házban vertem tanyát, 
ahonnan az erdővel borított területeket – néhol az 
útviszonyok ellenére – aránylag könnyű volt be-
járni. Mivel a turisták legtöbbje a 
tengert, a búvárkodást, a csónak-
túrákat részesíti előnyben, szinte 
egyedül voltam az utakon és a 
sziget belsejét lefedő, sűrű trópu-
si erdőkben. Csodálatos vízesé-
sek, buja növényzet, eldugott kis 
tavak fogadtak mindenfelé, ame-
lyek gazdag élőhelyül szolgáltak a 
számomra szinte ismeretlen ta-
lajlakó állatoknak. 

ÚJ IKERSZELVÉNYESEK
Az igazán érdekes állatok ma már 
természetesen mindig az aprók 
közül kerülnek ki. Hosszú órákat 
töltöttem guggolva, térdelve vagy 
épp hason fekve az erdei avaron, 

A néhány milliméteres 
Glomeridesmus nagyon 
hasonlít a vele egy 
környezetben élő kis 
csigákra
Fotó: Korsós Zoltán

Platyrhacus 
macroporus, 

Takakuwa által 
leírt karimás 

ikerszelvényes 
új példányai 

Koror szigetről
Fotó: Korsós Zoltán

Platymantis pelewensis, 
enedmikus békafaj

Fotó: Korsós Zoltán

Ngardmau az 
egyik legszebb 
vízesés 
Babeldaob 
szigetén
Fotó: Korsós Zoltán
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miközben csipeszemmel és nagyítómmal a né-
hány milliméteres ízeltlábúakat kerestem. Nem is 
tartott sokáig, hogy a szerencse rám találjon: bár a 
mellette lévő kis csigától alig lehet megkülönböztet-
ni, felismertem a Glomeridesmida rendbe tartozó, 
alig félcentis trópusi ezerlábút. E csoport – amely 
átmenetet képez a nálunk is jól ismert gömbsoklá-
búak és a karimás ikerszelvényesek között – eleven 
példányáról előttem még senki nem készített fotót. 
Hasonlóan örömteli volt két másik, a tudományra 
nézve bizonyára új ezerlábúfajt begyűjteni: az egyik 
a Rjúkjú-szigetekire emlékeztető, de rózsaszínű Co-
rypholophus, a másik pedig egy gyakori, kozmo-
polita szívó ezerlábú (Rhinotus) csak Palaun élő ro-
kona. Ám az igazi szenzáció számomra Takakuwa 
egyik fajának megtalálása volt, amihez elég sokat 
kellett az erdőben kutakodnom. Holott nem valami 
kis méretű ezerlábúról van szó. A mi karimás iker-
szelvényesünkkel rokon, 4-5 centiméterre is meg-

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Takakuwa, Y. (1942): Myriapods of the Japanese South Pacifi c 

Islands. Reports on the expedition by Prof. Esaki (1936–
1940) to Micronesia, No. 64. – Kagakunanyo [South Pacifi c 
Science] 5(1): 14–44. (japánul, német összefoglalókkal)

növő Platyrhacus macroporusból sikerült több pél-
dányt is megfognom – igaz, végül nem az erdőben, 
hanem egy kevéssé forgalmas út mentén felhalmo-
zott növényi törmelékhalomban. 

AZ ELVESZETT GYŰJTEMÉNY
Boldogan tértem vissza – számos más, itt most nem 
részletezett fajt is tartalmazó – zsákmányommal az 
okinavai egyetemre. Az asztalomon egy levél foga-
dott, váratlan örömhírrel. Japán kollégáim, akiket 
megkértem, hogy próbáljanak meg Esaki mikroné-
ziai gyűjteménye után kutatni, nyomra bukkantak 
a Kjúsúi Egyetem rovartani tanszékén. Kiderült, 
hogy Takakuwa 1942-ben, miután publikálta Esaki 
gyűjtésének ezerlábú-eredményeit, nem tartotta 
magánál, hanem visszaküldte az egyetemre az új 
fajok leírásául szolgáló típuspéldányokat. Így ezek 
megmenekültek a tokiói bombázástól, túlélték a há-
borút és Takakuwa magángyűjteményének többi 
részét! Rövid levelezés után a kezembe foghattam 
a példányokat tartalmazó fi olákat, melyekben ott 
volt a Platyrhacus macroporus eredeti példánya is. 
Ezzel megnyílt az út az úgynevezett redeszkripció 
(„újraleírás”) előtt, amellyel a régi, sok esetben bi-
zonytalan vagy típuspéldány nélküli fajleírásokat 

lehet modern illusztrációkkal, részletes jellemzőkkel 
érvényessé és elfogadottá tenni. Mindezt a nehéz 
körülmények között is maradandót alkotó Yoshiaki 
Takakuwa tiszteletére, munkásságának elismerésé-
re szántam.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

A Rjúkjú-szigeteken élő, 
fehér testű Corypholopus 
ryukyuensis rózsaszín 
rokona 
Fotó: Korsós Zoltán

A tudományra 
nézve új Rhinotus 

szívó ezerlábú 
párzáshoz 
készülődő 
példányai 

Fotó: Korsós Zoltán

Teiso Esaki 
gyűjtése a 
Kjúsúi Egyetem 
rovartani 
tanszékéről, 
Yoshiaki 
Takakuwa 
céduláival
Fotó: Korsós Zoltán

A Platyrhacus macroporus 
eredeti típuspéldánya

Fotó: Korsós Zoltán
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„Midőn valamely kisebb vagy nagyobb erdőrészt 
fallal, vagy más tartós s eléggé magas kerítéssel 
bekerítünk s a bekerített területet arra használjuk, 
hogy abban némely vadfajokat fenntartsunk és 
tenyésszünk: az ily tenyésztést általánosan vadas-
kertnek szokták nevezni.” Így foglalták össze a 19. 
század nyolcvanas éveinek végén a Vadász-Lap-
ban, hogy mit is érthetünk vadaskert alatt. A korábbi 
századokban ennél jóval di� erenciáltabb volt maga 
a fogalom. Az idézetből viszont jól látszik, hogy lét-
rejöttében elsődleges szerepet játszott a vadtartás, 
vadtenyésztés, valamint a vadászat, tehát soha nem 
az állatok megszelídítését, hanem azok vadászati 

célú hasznosítását, továbbá a tulajdonos gyönyör-
ködtetését is szolgálták a vadaskertek. Zolnay Lász-
ló szerint a ház körül tartott vadállatok az ember 
(uralkodó, birtokos) állatok feletti hatalmát is jelké-
pezhették. Egyes esetekben valószínűsíthető, más 
esetben viszont tény, hogy az egykori vadaskertek 
egy-egy, hazánkban nem őshonos állatfaj megho-
nosítására is szolgáltak, mint például a dámvad, a 
fácán, vagy a 19. században a mufl on esetében. Te-
hát a vadaskertek az új állatfajok első tenyésztőhe-
lyeiként is funkcionáltak. 

KÖZÉPKORI VADASKERTEK
Régi idők vadaskertjeiről manapság leginkább te-
lepülésnevek, vagy erdőrész, illetve határrészek 
tanúskodnak. A középkori Magyar Királyságban 
több vadaskert is létezett. A Bakonyban, a Vértes-
ben, a Gerecsében, a Pilisben vagy a Börzsönyben 
éppúgy, mint a távolabbi országrészekben a királyi 
szálláshelyek és velük a királyi vadaskertek számos 
példáját ismerjük. Hogy ezek közül melyik volt az 
első, azt ma már a források elégtelensége, illetve a 

termi nológia sokszínűsége miatt szinte lehetetlen 
kideríteni. Az első kétségtelen adat a magyarországi 
vadaskert létezésére 1238-ból maradt fenn, amikor 
a Vas megyei Zsedénypusztának Obulgán fi ai ré-
szére történő odaítélésekor készített határleírás va-
daskertet említ. Jelen ismereteink szerint, az egyik 
legkorábbi királyi vadas, vagyis a zólyomi vadaskert 
létezését bizonyítja IV. Béla 1256-ban kiadott okle-
vele, amely a vadaskert őreiről emlékezik meg. 

Idővel egyre több vadaskert létesült az országban. 
Egy részüket árokkal vették körül, más részüket va-
lamilyen – palánk- vagy kő- – fallal kerítették körbe, 
de volt olyan is, amelyet szigetre telepítettek: mint 
például a Csepel-szigetre, amit hajdan egy óriási 
vadaskeretnek tekintettek. Oláh Miklós Hungária c. 
művében, 1536-ban írta a csepel-szigeti királyi va-
dasról: 

„…Magyarország királynőjének birtoka, nász-
ajándék jogcímén. Fácánmadarakkal, foglyokkal, 
rigókkal, fajdokkal meg más különféle madarakkal, 
szarvasokkal, dámvadakkal, vaddisznókkal, nyu-

lakkal teles-tele van”

MÁTYÁS KIRÁLY ÁLLATSEREGLETE
Hazánk legismertebb, az utókor em-

lékezetében leginkább megmaradt 
vadaskertjei humanista uralko-
dónk, I. (Hunyadi) Mátyás nevé-
hez kötődnek. Antonio Bonfi ni 
olasz humanista, aki Mátyás tör-
ténetírójaként A magyar törté-
nelem tizedei címmel megírta a 
teljes addigi magyar történetet, 
és a későbbi esztergomi érsek, a 
már említett Oláh Miklós részle-
tes leírásaiból viszonylag köny-
nyen magunk elé képzelhetjük a 
budai kertet vagy a visegrádi és 
nyéki vadaskerteket. Mátyás ki-
rály budai (vadas- vagy inkább 
állat-) kertje már korának rene-

Oroszlánok a budai 
várban

MÁTYÁS KIRÁLY VADASKERTJEI

AZ ELSŐ HAZAI VADASKERTEK 
A 13. SZÁZADBAN LÉTESÜLTEK.

Györgyi Géza: 
Buda Mátyás 
király idejében 
metszete. 
A Marsigli féle 
török fölvétel és 
régi metszetek 
alapján.
Hauszmann Alajos: 
A magyar királyi vár 
építésének története 
(1900), könyvből

Mátyás király 
domborműves 

arcképe 
(Lombard-

milánói mester 
1485-1490 körüli 

műve) Felirata: 
Rex Mathias 

Hungariae
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szánsz ízlését mutatják. Elsősor-
ban díszkertet kell elképzelnünk, 
melyben kellemes ligetekben 
különféle fák, fasorok szegélyez-
te ágyások között sétálhatott az 
uralkodó. Helyenként halasta-
vak is megszakíthatták a fás li-
geteket. Tévelygőben, ismertebb 
néven labirintusnak nevezett 
szövevényes útvesztőben is le-
hetett sétálni. Az útvesztő után 
a madaras következett, melyben 
gyümölcsfák sorakoztak. A fák 
által alkotott ligetben vashálók 
mögött éltek Mátyás hazai és 
külföldről származó madarai. Itt 
tartották a király kedvenc mada-
rait, a hollókat, a vadászathoz használt betanított ra-
gadozó madarakat, itt lehetett a vár daruja is. Ismert, 
hogy a budai vár kertjeiben már Mátyás előtt is ne-
veltek hattyút, fehér pávát, fácánt és galambot, ezek 
nyilván Mátyás idejében sem hiányoztak. 

Mátyás uralkodása alatt is népszerű vadászati 
mód volt a ragadozó madárral való vadászat, vagyis 
a solymászat. Ehhez nemcsak Mátyás járult hozzá, 
hanem második felesége, Beatrix is, kinek Magyar-
országra költözése után megélénkült a kölcsönös 
állatküldés Itália és Magyarország között. 1488-ban 
Beatrix szarvasokat és fácánokat küldött sógorának, 
Ercole l d’Este ferrarai hercegnek. Többször küldött 
magyar és erdélyi sólymokat is sógorának, aki cseré-
be itáliai sólymokkal ajándékozta meg a királyi párt.

GEPÁRD ÉS LEOPÁRD
Kovács Zsolt szerint a középkor egyik legnagyobb 
hazai állatgyűjteménye Mátyás kezében volt. Ha 
minden állatot nem is tudunk megemlíteni, de 
emeljünk ki néhányat a király „gyűjteményében” 
megtalálható állatok közül. A királyi vadaskeretben 
jelen volt néhány – akkor még Afrikában és Ázsi-
ában is nagy számban előforduló – vadászgepárd, 
melyekkel vadásztak is. Egyéb képi és írott forrás 
szerint Mátyás más nagymacskát is tartott. Elkép-
zelhető, hogy leopárd is tartozott a király „állat-
gyűjteményébe”, míg az állatok királyáról írott for-
rás tanúskodik: 1469. június 25-én Mátyás fi renzei 
követe a Velencei Köztársaságtól, a Signoriától egy 
nőstény oroszlánt kért. Ugyanazon év karácsonyán 
Mátyás király Firenzéből két – valószínűleg az akkor 
még elterjedt, de azóta kihalt berber alfajba tarto-
zó – oroszlánt (egy hímet és egy nőstényt) kapott 
ajándékba. Állítólag az oroszlánok 1490. április 6-án, 
tehát éppen azon a napon és órában pusztultak el, 
amikor Mátyás meghalt Bécsben. A nagymacská-
kon kívül a király (vadas)kertjeiben más egzotikus 

állatok is megtalálhatóak voltak. 
Egyes vadfajokat telepítési szán-
dékkal tartottak vadaskertben. 
Csőre Pál feltételezése szerint eb-
ben az időben került sor a dámvad 
Magyarországra való telepítésére.

Sajnos keveset tudunk a ki-
rály visegrádi vadaskertjéről, 
valószínűleg hatalmas területen 

feküdt, s egészen a mai Solymárig terjedt. Maga a 
vadaspark leginkább nagyvadvadászatokra szolgál-
hatott, ahol elképzelhető, hogy az uralkodó bölény-
re is vadászott. Nem kizárt, hogy e fejedelmi nagy-
vadat Erdélyből hozatta, ahol akkor még jelentős 

A visegrádi 
királyi palota 
késő gótikus 
vörösmárvány 
falikútja. A kút 
eredetijét Mátyás 
király építtette, 
a díszítések az 
ő oroszlánjait 
ábrázolják.
Fotók: Kovács Zsolt
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számban éltek bölények. Ezt Bonfi ni is alátámasztja, 
mivel Erdély különleges vadjaként emeli ki a „söré-
nyes tulkot”. 

SOK ERDEI ÁLLAT
Mátyás vadaskertjei közül a legtöbb ismert adat a 
nyéki vadaskertről maradt fent. A Budai-hegység 
erdőségében a budai királyi rezidenciától néhány 
kilométerre feküdt a középkori Nyék. A falu köze-
lében Anjou Mária királynő és férje, Luxemburgi 
Zsigmond vadászkastélyt létesített. Egy évszázad-

dal később Bonfi ni Mátyás király 
külvárosi palotájaként említi. A 
királyi vadászkastély mellett bő-
vebben ismerteti a kőfallal öve-
zett vadaskertet: „Továbbá a bu-
dai földeken másik városközeli 
majorja volt a harmadik kőnél, 
ahol sok erdei állat látható nagy 
vadaskeretben.” Hasonlóan ír ké-
sőbb Oláh Miklós is: „Északra van 
a királynak a Nyék nevű, különfé-
le vadban bővelkedő vadaskertje, 
amely három magyar mérföld ke-
rületben nem csak erdős hegyet, 
hanem nagy terjedelmű réteket 
is övez, kerítéssel körülvéve.” Az 
egykori királyi kúria és a vadas-
kert kőfalának maradványait a 
múlt század harmincas éveiben – 
Bonfi ni írásából kiindulva – tár-
ták fel. A feltárási munkák a va-
daskert falát mintegy 240 méter 
hosszan érintették. 

A vadaskert tényleges terüle-
téről nem sokat tudunk, nagysá-
gát több szerző próbálta megbe-
csülni. Csőre Pál szerint 4-5 ezer 
kh. területen feküdt, míg Zolnay 

László 500 holdra becsülte területét. Annyi bizo-
nyos, hogy terjedelmes lehetett, talán még a mai 
Hűvösvölgy is beletartozott. Változatos területén 
nemcsak erdő, hanem tágas rétek is megtalálhatóak 
voltak. Az állatok bőven találtak itt élelmet és vizet 
maguknak. A vadaskertben szarvas, őz és vaddisz-

nó volt, de természetesen más állatok is élhettek a 
kertben. Falán vadbeugrók nyomait is megtalálták 
a feltárás során. Bonfi ni említi, hogy szelíd állatok 
is éltek a kertben. Szelídített állatokat több helyütt is 
említenek forrásaink Mátyás király idejéből. Janus 
Pannonius, pécsi püspök verse szerint a király hin-

HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLYUNK 
GEPÁRDJAIVAL VADÁSZOTT IS.

 Szarvast már a 
középkorban is 

tartottak vadas-
kertben. A kézi 

tűzfegyverek 
elterjedése előtti 
korokban legin-
kább kutyákkal 
vadászták lóról 

vagy gyalogosan. 
A felső képen 

ábrázolt vad 
meghatározha-

tatlan. A Physio-
logus kódex (15. 

század vége vagy 
16. század eleje) 

nyomán.

Mátyás király 
nyéki vadaskert-
jének feltételezett 
helyrajza. Garády 
(1932) nyomán. 
A nyékihez ha-
sonló vadkertek a 
16-17. században 
többek között 
Füzéren, 
Munká cson, 
Sárospatakon, 
Zólyom és 
Fogaras mellett 
is megtalálhatók 
voltak.
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tóját – legalábbis ünnepélyes alkalmakor – szelíd 
szarvasokkal húzatta:

„Hogy pagonyára sem emlékezvén most ez a szar-
vas
Embert nem retteg, sem harapós ebeket,
Sőt tanulékony nyakkal könnyen bírja a hámot;
Mind a Te érdemed ez, el ki vitatja király!”

A Mátyást követő uralkodók – II. Ulászló, majd fi a, 
II. Lajos – is használták többek között a nyéki va-
daskertet. II. Lajos király felesége, Habsburg Mária 
is gyakran megfordult ezekben a kertekben. A mo-
hácsi csatavesztés (1526) után a Budát elfoglaló Osz-
mán uralkodó, II. Szulejmán szultán látogatta meg 
Mátyás nyéki vadaskertjét. Erről Şemseddin Ahmed 
vagy álnéven Kamalpaşazáde török történetíró a 
következőket írta: „Volt ezen a vidéken a hitetlenek 
királyának egy vadászóhelye, körös-körül bekerítve, 
mely tele volt a vadak nemeivel […] A dicső padisah 

sólymokkal és vadászpárducokkal két ízben kirándulván oda vadászat-
ra, egészen belemerült a vadak űzésének gyönyörébe.”

Három évvel később Lamberg Kristófot fővadászmesternek nevezte 
ki I. (Habsburg) Ferdinánd magyar király, emellett megbízta a királyi 
kert felügyeletével is. Uralkodójához írt levelében a kert akkori, lerom-
lott állapotáról tesz említést: „A puszta vadaskerttel kellett beérnem, 
amely teljesen elbokrosodott és düledező félben van, a falon három 
nagy lyuk lévén, azokat sövénnyel elkerítettem. Ezen át a disznók, 
szám szerint tizennyolcan kitörhettek és más vad um. Felséged két 
szarvasa és három másféle vad is a vadaskertből kiszabadult.” Úgy lát-
szik, a megbízás mellé anyagi támogatást nem kapott, mivel a továb-
biakban arra kéri Ferdinándot, hogy a vadaskerthez tartozó falvakat 
helyezze hatalma alá. Az említett falvakból származó bevételekre és 
robotmunkára szüksége volt, hogy házat építtethessen, a vadaskertet 
rendbe tetethesse, valamint a vadnak itatókat is ásathasson. Erőfeszí-
tései megfeneklettek a magyar előkelők ellenállásán. Buda török kézre 
jutása (1541) után, a nyéki vadaskerttel együtt az egykori királyi va-
daskertek és a hazai vadaskertek többsége az enyészeté lett. A vadas-
kertek a török kiűzése után, az újjáépítés évszázadában indultak ismét 
fejlődésnek.
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Mátyás 
oroszlánjai 
valószínűleg 
a korban még 
elterjedt, de mára 
már teljesen 
kipusztult berber 
alfajhoz tartoztak. 
A Physiologus 
kódex (15. század 
vége vagy 16. 
század eleje) 
nyomán

Janus Pannonius 
arcképe (minia-
túra a bécsi 
Plautus-kódex 
címlapján). A 
művész négy 
epigrammában 
örökítette meg 
Mátyás oroszlán-
jait.
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 SZÖCSKE VAGY EGÉR? • Hazánkban egyedül a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság dél-borsodi területén él a magyar szöcskeegér 
(Sicista trizona). Ez a kis rágcsáló hazánk egyik legritkább, fokozottan 
védett gerinces állata, ennek megfelelően természetvédelmi értéke a 
legmagasabb: egymillió forint. Különös nevét egy téves feltételezésnek 
köszönheti: testalkata alapján azt vélték, szöcske módra képes szökellni, 
valójában azonban egy kisebb vödörből sem tud kiugrani. A faj korábban 
– vélhetően – szélesebb körben elterjedt volt az Alföld füves élőhelyein, 
azonban napjainkra utolsó állománya is kritikusan megritkult. Élőhelyeinek 
nem megfelelő kezelése (pl. kaszálás, szárzúzás), károsítása (beszántás) 
jelentős veszélyt jelent a fajra nézve. A közelmúltban szerzett terepi 
tapasztalatok alapján a faj előfordulásának kutatását a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területére is szeretnék kiterjeszteni.
Grafika: Frivaldszky (1866): Jellemző adatok Magyarország faunájához

 HETEDSZER, DE NEM UTOLJÁRA • Az idei volt a hetedik alkalom, amikor is az MME Budapesti Helyi 
Csoportja madárgyűrűző akciót szervezett a Naplás-tó partján. E két hét során a madárgyűrűzési bemutató 
mellett éjjeli lepkészésre, nappali rovarászatra és teknősök felmérésére is sor került. Eredményként könyvel-
hető el, hogy 41 madárfaj összesen 1107 egyede akadt a hálókba. A tábor ideje alatt több mint 1200 látogató 
érkezett, legtöbben célzottan jöttek, de jó néhányan csak arra jártak, és véletlenül csöppentek bele a madár-
gyűrűzési bemutatóba. Az akció leggyakoribb madarának ismét a foltos nádiposzáta bizonyult: 221 egyedre 
került gyűrű. Az akció hétéves történetében először sikerült füleskuvikot és kis vízicsibét jelölnünk. Jövőre újra 
megrendezik a tábort – a további információk miatt is érdemes böngészni a www.mme.hu oldalon!

 MME ÉS FŐKERT – 
EGYÜTT BUDAPESTÉRT • Fontos 
együttműködési megállapodás 
született a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület, vala-
mint a Főkert Nonprofit Zrt. között. 
E két nagy múltú szervezet idén ősztől 
a budapesti parkok és fasorok fauná-
jának védelme, illetve állományainak 
megőrzése, növelése érdekében 
munkálkodik együtt. Emellett a Főkert 
kezelésébe tartozó fák faegészség-
ügyi vizsgálatai kiegészülnek zoológiai 
felmérésekkel is, hogy a fákban élő 
védett állatfajok kímélete biztosí-
tottá válhasson. Ezeken túlmenően 
a nagyobb parkokban 1000 darab 
madárodú kihelyezésével segítik a 
városi odúlakó madárállományok 
költési esélyeit. Mindezt kiegészíti egy 
átfogó monitoringvizsgálat is, amely 
a madárfajok állománydinamikájának 
nyomon követését célozza.
Fotó: Vishnevskiy Vasily / Shutterstock

 GYARAPODÓ HALBÖLCSŐK • Az idei év nehézségei ellenére is lelkesítő hírek érkeztek a Dunakanyarból. A Duna 
Esztergom és Budapest közötti, komoly mértékű – jelentős részben turisztikai célú – hajóforgalommal érintett szaka-
szán az idei évben több, pozitív változást mutató jelenség volt észlelhető. A halfauna szaporodási nehézségeit 
épp a nagy méretű, ún. szállodahajók jelentik, hiszen az ezek nyomán fellépő hullámzás az ivadék nagy ará-
nyú pusztulását eredményezi. Mivel idén tavasszal alig volt forgalom, később pedig – a kevés 
vendég miatt – arányosan csökkent a járatok száma, illetve sebessége, soha nem 
látott mennyiségű halivadék mozgott a sekély vizekben. Ezek között a 
kutatók számára külön öröm volt a fokozottan védett német 
bucó (Zingel streber) egyedeit azonosítani. A halak sza-
porodóhelyéül szolgáló zátonyok, illetve kavicsos, se-
kély életterek mérete is növekszik a Dunakanyarban: 
a Kismaros és Nagymaros közötti szigetek korábban 
feliszapolódott mellékágainak kotrása elkezdődött, s 
az így újraéledő szigetek környéke megtelik vízi élettel.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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 LEGYEN ÖN IS MADÁR-
BARÁT • A Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi 
Egyesület által fenntartott 
Madárbarát kert program a 
különböző lakó- és munkahe-
lyi környezethez alkalmazko-
dó madárvédelmi módszerta-
ni gyűjtemény. A programban 
való részvételhez nincs 
szükség különösebb madár-
tani ismeretre, jártasságra, 
a regisztrációt követően 
megküldött Madárbarát kert 
kalendárium és a honlap 
minden szükséges informá-
ciót tartalmaz. A különböző 
madárvédelmi eszközök és 
téli madáreleség a kertészeti 
és barkácsüzletek mellett 
az MME boltjában is besze-
rezhetők. A Madárbarát kert 
programnak 2020-ban már 
több mint hétezer regisztrált 
tagja van országszerte, köz-
tük ezernél is több óvoda és 
iskola. Legyen Ön is „hivatá-
sos” madárbarát kertész!

További 
részletek itt: 
www.mme.hu

 RITKA ŐSZI MADÁR-
VENDÉGEK • Az idei ősz 
során több ízben is riadóztatták 
egymást a ritka madárfajok 
megfigyelésével foglalkozó 
terepmadarászok, mivel a 
Dél-Alföld (Szeged, Csaj-tó) 
halastavainak leeresztése 
során olyan amerikai vendégek 
kerültek távcső elé, mint a 
cankópartfutó (Tryngites 
subruficollis) és a sárgalábú 
cankó (Tringa flavipes). Az 
előzőnek ez volt a 16., míg 
utóbbinak csupán a 6. hazai 
előfordulása! Ha ez nem lett 
volna elég, egy nagy halfarkas 
(Stercorarius skua) is megjelent 
a Tisza-tó sarudi részén. Ezt a 
fajt 2007 óta nem látták hazai 
vizeken. A megfigyelők élmény- 
– és vélhetően adrenalin- – 
szintjét fokozta az az érdekes 
helyzet, hogy ehhez a nagy 
testű rablósirályhoz egy kisebb 
rokonának, jelesül a szélesfarkú 
halfarkasnak (Stercorarius 
pomarinus) elkóborolt fiatal 
példányai is csapódtak.
A ritka fajok előfordulásáról 
bővebben a terepi madarászok 
honlapján lehet olvasni: 
www.birding.hu 
Fotó: Menno Schaefer / Shutterstock

 ZALAI VIPERÁK • A Zala megye nyugati szélén kanyargó Kerka folyó völgyének igazi ritkasága 
az idei év hüllőjének választott keresztes vipera (Vipera berus). A ritkán szem elé kerülő, rejtőzködő 

életmódú hüllő ez évben két, korábban eddig ismeretlen helyen bukkant fel. Ennek a veszélyeztetett 
mérgeskígyó-fajnak hazánkban egymástól elszigetelt populációi élnek. Zalán kívül előfordul 

még Somogyban, a Tiszaháton és a Zemplénben. Az élőhelyek eltűnése, feldarabolódása és 
átalakítása mellett a szándékos pusztítás jelenti számukra a legnagyobb veszélyt. 
A kígyókat övező ellenszenv és (alaptalan) félelem miatt a szem elé kerülő példányokat 

sajnos igen gyakran agyonverik. A hiedelmekkel ellentétben a viperák maguktól 
sohasem támadnak az emberre, inkább megpróbálnak elmenekülni. 

Kígyómarás csak a vipera szándékos zavarása, sarokba szorítása 
következtében fordulhat elő. Hazánkban a keresztes vipera fokozottan 

védett faj, így elpusztítása bűncselekménynek számít, bár sajnálatos 
módon a legtöbb információ a már elpusztított példányokról szól.
Fotó: taviphoto / Shutterstock

 IDÉN IS VIRÁGZOTT A DUNA • A fehérkérésznek is nevezett dunavirág (Ephoron virgo) csak az elmúlt években kezdett 
a Duna mentén élők számára ismertté válni. E tömegrajzásakor fantasztikusan látványos rovarok tiszai rokonukhoz hason-
lóan természetvédelmi oltalom alatt állnak, egyedenkénti értékük 10 000 forint. Bár dunavirág mindig is volt a Dunában, a 
vízszennyezések miatt tömeges előfordulásuk nem volt jellemző. Az ezredforduló óta azonban (a vízminőség javulásával 
párhuzamosan) ugrásszerűen megemelkedett a számuk, és késő nyári rajzásukkor nemegyszer óriási sokaságban jelennek 
meg. Az idei évben is jelentős tömegrajzások voltak a nyár végén, amely egyben jelzi a környezeti állapot, a vízminőség javu-
lását. Aki mélyebben érdeklődik e téma iránt, annak ajánlható a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési 
programjának oszlopaként működő Dunavirág Vízibusz, amely „házhoz megy”: előzetes egyeztetés nyomán áll iskolai vagy 
egyéb csoportok rendelkezésére. További információk: www.dunaviragvizibusz.hu

Sárgalábú cankó
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A 
Magyar Madármentők Alapítvány mentő-
központja – nevéhez híven – a legnagyobb 
számban madarakat fogad be. Az énekes-
madarak egy része épített környezetből ke-
rül sérülten szakértő kezekbe. Közülük is 

kiemelkedően nagy számban fordul elő a fekete 
rigó, a széncinege és a házi rozsdafarkú. Más fajok 
inkább a kertvárosokból, a falvakból érkeznek, vagy 
egyszerűen a vonulásuk során éri őket valamilyen 
baleset; légykapók, gébicsek, poszáták, füzikék és 
egyéb tollasok egyedei kerülnek nagy számban a 
mentőállomásra. A sérüléseik oka leggyakrabban az 
ablaküvegnek ütközés vagy a macskatámadás, de a 
tapasztalatlan, fi atalabb állatok sajnos könnyebben 
megsérülnek egyéb módokon is.

ÜTKÖZÉS ÉS FAVÁGÁS
Az ütközést elszenvedett madarak sérülései és azok 
következményei változó kimenetelűek. Amennyi-
ben csak megszédül a madár, és komolyabb sérülés, 

A tavasztól őszig tartó időszak elképzelhetetlen az énekesmadarak dalolása nélkül. Élettel töltik meg a parkokat, a kerteket, 
az erdőket, a mezőket, és szép énekük mellett fontos szerepük van a kártevők elleni védekezésben. Ugyanakkor számos 
veszély leselkedik rájuk, és részben emiatt csaknem valamennyi fajuk természetvédelem alatt áll.

A csóka ritka 
vendég a ter-

mészetvédelmi 
mentőhelyen. 

Hazai állománya 
csökkenőben 

van, mivel a 
dolmányos varjak 
és a nyestek egy-
aránt meghiúsít-
hatják a költését.

Fotó: Bagosi Zoltán
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bevérzés vagy ödéma nem kelet-
kezik, akkor viszonylag hamar és 
könnyen újra szabadon engedhe-
tő lesz. Ha esetlegesen súlyosabb 
sérülést szenved, akkor olykor 
már a szakemberek sem tudják 
megmenteni, és előfordul, hogy 
nincs más kiút: eutanáziát kell al-
kalmazni. 

A sérült madarak zömmel fi -
atalok vagy fészekből kiesett fi -
ókák. Nemegyszer a fészkelési 
időben végzett, gyakran illegális 
fakivágás következtében kerül-
nek szorult helyzetbe a mada-
rak. Ilyenkor a fi ókák nemritkán 
teljesen egészségesen kerülnek 
a mentőállomásra; úgymond 
„csak” fel kell neveli őket. Ez a fel-
adat nem is olyan egyszerű, mint elsőre hangzik, 
hiszen a gyámoltalan fi ókákat általában 2 óránként 

táplálni és itatni kell, még az éjszaka folyamán is. 
Emellett megfelelő elhelyezést, hőmérsékletet kell 
biztosítani számukra. Náluk a repatriálásban teljes 
siker érhető el, ám ehhez feltétlenül szükséges az is, 
hogy a felnevelés során ne szelídüljenek meg túl-

ságosan. Az idősebb példányok esetében a sérülés 
jellegétől függ, hogy a későbbiekben elengedhető 
lesz-e a madár. Egy kisebb akut sérülés estén akár 
már három nap után szabadon engedhető az állat. 
Ha egy adott példány nem kerülhet vissza a ter-
mészetbe, akkor vagy a mentőhelyen marad, vagy 
pedig egy állatkertben kerül elhelyezésre. Jó példa 
erre, hogy mentett, de nem repatriálható énekes-
madarak kerültek az Alapítvány mentőközpontjából 
a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba.

KICSIK ÉS NAGYOK
A madarak méretétől is függ, hogy milyen vizsgá-
lati lehetőségek és eszközök állnak a szakemberek 

KÜLÖNÖS ESETEK
Emlékezetes volt a 2018/2019-es tél, majd az azt kö-
vető tavasz, amikor a hazánkban leginkább télen, 
szórványosan és kis számban előforduló fenyőszaj-
kó (Nucifraga caryocatactes) tömegesen jelent meg 
Magyarországon. Valódi invázió volt, amely során 
egy sérült példány került az Alapítvány gondozá-
sába. A vállsérült fenyőszajkót sikerült megmen-
teni. Néhány hónap gondoskodás, gyógyítás után 
meggyűrűzték, majd szabadon engedték. 

Szintén ritkaságnak számító vendég – évi né-
hány példány – az alapítványnál a sárgafejű király-
ka (Regulus regulus) is, amelyet elsősorban telése 
során szokott baj érni. Gyógyítása és gondozása 
nem egyszerű, mivel ő hazánk második legkisebb 
madara, csak a tüzesfejű királyka apróbb nála.

Különleges eset volt az is, amikor egy hibrid fi -
óka került a mentőhelyre, amely a füstifecske és a 
molnárfecske jegyeit is magán viselte. 

A Magyar Madármentők Alapítvány mindezen 
életmentő tevékenységeken túl fórumot biztosít a 
madárvédelem népszerűsítésére és a tájékoztatás-
ra is. Más madármentő szervezetekkel együttmű-
ködve szóróanyagok terjesztésében, telefonos se-
gítségnyújtásban egyaránt nagy szerepet vállalnak 
az szervezet szakemberei.
Fotó: Sós Endre

A SÉRÜLT MADARAK LEGINKÁBB FIATALOK, 
VAGY A FÉSZEKBŐL KIESETT FIÓKÁK.

A fi ókák 
táplálását 
kizárólag nagy 
tapasztalattal 
rendelkező 
szakember 
végezheti, 
ugyanis az 
apróságok 
könnyen 
megsérülhetnek 
etetés közben.
Fotó: Bagosi Zoltán ➤
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bevérzés vagy ödéma nem kelet-
kezik, akkor viszonylag hamar és 
könnyen újra szabadon engedhe-
tő lesz. Ha esetlegesen súlyosabb 
sérülést szenved, akkor olykor 
már a szakemberek sem tudják 
megmenteni, és előfordul, hogy 
nincs más kiút: eutanáziát kell al-
kalmazni. 

A sérült madarak zömmel fi -
atalok vagy fészekből kiesett fi -
ókák. Nemegyszer a fészkelési 
időben végzett, gyakran illegális 
fakivágás következtében kerül-
nek szorult helyzetbe a mada-
rak. Ilyenkor a fi ókák nemritkán 
teljesen egészségesen kerülnek 
a mentőállomásra; úgymond 
„csak” fel kell neveli őket. Ez a fel-
adat nem is olyan egyszerű, mint elsőre hangzik, 
hiszen a gyámoltalan fi ókákat általában 2 óránként 
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Emellett megfelelő elhelyezést, hőmérsékletet kell 
biztosítani számukra. Náluk a repatriálásban teljes 
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hogy a felnevelés során ne szelídüljenek meg túl-
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már három nap után szabadon engedhető az állat. 
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erre, hogy mentett, de nem repatriálható énekes-
madarak kerültek az Alapítvány mentőközpontjából 
a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba.

KICSIK ÉS NAGYOK
A madarak méretétől is függ, hogy milyen vizsgá-
lati lehetőségek és eszközök állnak a szakemberek 
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Emlékezetes volt a 2018/2019-es tél, majd az azt kö-
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kó (Nucifraga caryocatactes) tömegesen jelent meg 
Magyarországon. Valódi invázió volt, amely során 
egy sérült példány került az Alapítvány gondozá-
sába. A vállsérült fenyőszajkót sikerült megmen-
teni. Néhány hónap gondoskodás, gyógyítás után 
meggyűrűzték, majd szabadon engedték. 

Szintén ritkaságnak számító vendég – évi né-
hány példány – az alapítványnál a sárgafejű király-
ka (Regulus regulus) is, amelyet elsősorban telése 
során szokott baj érni. Gyógyítása és gondozása 
nem egyszerű, mivel ő hazánk második legkisebb 
madara, csak a tüzesfejű királyka apróbb nála.

Különleges eset volt az is, amikor egy hibrid fi -
óka került a mentőhelyre, amely a füstifecske és a 
molnárfecske jegyeit is magán viselte. 

A Magyar Madármentők Alapítvány mindezen 
életmentő tevékenységeken túl fórumot biztosít a 
madárvédelem népszerűsítésére és a tájékoztatás-
ra is. Más madármentő szervezetekkel együttmű-
ködve szóróanyagok terjesztésében, telefonos se-
gítségnyújtásban egyaránt nagy szerepet vállalnak 
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Fotó: Sós Endre
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rendelkezésére. A nagyobb méretű énekesmadarak 
(például hollók és egyéb varjúfélék) állapotának fel-
mérése sokkal könnyebb, mint teszem azt egy füle-
müléé. Ugyanez igaz a gyógykezelésre is. Az egé-
szen pici méretű madaraknál azonban limitáltak 

mind a vizsgálati, mind a beavatkozási lehetőségek, 
noha az ő esetükben sem reménytelen a hathatós 
segítségnyújtás. Az ilyen kis testű madarak legyen-
gülés vagy sérülés esetén azonnali támogatást igé-
nyelnek, hiszen gyors anyagcseréjük miatt nem 
bírják úgy az éhséget, mint például egy ragadozó 
madár, amely szükség esetén egy hétig is elvan táp-
lálék nélkül.

Akadnak olyan fajok, amelyek egyszerűen csak 
azért szorulnak segítségre, mert az időjárás meg-
változik. A hirtelen jött lehűlés, vihar, vagy éppen 
a napokig zuhogó eső egyaránt végzetes lehet. Az 
ő esetükben a táplálkozás gyakorisága létfontossá-
gú. Mivel az időjárás viszontagságainak leginkább 
kitett fajok jobbára repülő rovarokkal táplálkoznak, 
így néhány esős nap is nagyon legyengítheti őket. 
Főként emiatt kerülnek évről évre nagy számban a 
mentőhelyre füstifecskék és molnárfecskék. Elvétve 
néhány parti fecske is ápolásra, gondozásra szorul. 

ROSSZ SZOMSZÉD A MACSKA
Az egészséges, fi atal madarak repatriálási esélyei 
egészen jók, de fajtól is függ, hogy egy adott pél-
dány mennyire könnyen felnevelhető. Egy fekete-

rigó-fi ókát például nagyobb eséllyel lehet sikeresen 
neveli és szabadon engedni, mint például egy ten-
gelicfi ókát. A táplálásuk során nagy körültekintés-
sel járnak el a szakemberek; többek között magevő 
madarak speciális tápjait, lisztkukacot és egyéb élő 
táplálékot használnak.

Az egészséges állatokat a legideálisabb élőhelye-
ken engedik szabadon. Elfordul, hogy széncinegé-
ket, rigókat akár a Városligetben is útjukra bocsá-
tanak, másoknál azonban csak a szinte érintetlen 
területek jöhetnek szóba. Elsődleges szempont, 
hogy az új élőhelyükön a lehető legkevesebb legyen 
a veszélyeztető tényező; lehetőség szerint legyen 
macskamentes, az üvegfelületek legyenek távol, 

ÉNEKESMADARAK
Az énekesmadarak vagy verébalakúak (Passeri-
formes) rendjébe tartozik a 8600 ismert madárfaj 
csaknem háromötöde. Közös jellemzőjük, hogy az 
alsó gégefő (syrinx) használatával képezik a han-
got. A tüdőből kiáramló levegő rezgésbe hozza a 
porcos gyűrűk között feszülő hangszálakat, így 
képesek dalolni. Magyarországon mintegy száz 
énekesmadárfaj költ; pacsirtafélék, fecskefélék, 
rigófélék, cinegefélék, seregélyfélék, verébfélék, 
pintyfélék, varjúfélék stb. A hangképző szervük 
azonos felépítésén túl közös ismertetőjelük az 
ülő- és fogólábuk formája. Három lábujj előrenéz, 
és egy hátrafelé. Ezeken kívül a tollazatuk elrende-
zésében is hasonlítanak. 

A madárdal elsősorban a költőterületük védel-
mét szolgálja, de a párok egymásra találásában is 
jelentős szerepet játszik. A Föld egyik legszebben 
éneklő madara a fülemüle. Az énekesmadarak a 
népi mitológiákban is feltűnnek. A barázdabille-
getőt például néhol szent lényként tisztelik, másutt 
halálmadárként emlegetik, a görögnél viszont a 
szerelmi vágy szimbóluma ez a madár. 

Az állatmentők munkáját, és közvetlenül a ma-
darakat is segítheti bárki, aki etetőket és itatókat 
helyez ki, vagy mesterséges odúkat telepít a kertjé-
be. Az itatók mellett nagy jelentősége van a porfür-
dők kialakításának is, amelyek segítségével meg-
szabadulhatnak a madarak az élősködőktől. Száraz, 
fi nom szemcséjű talajból könnyedén létesíthető 
porfürdőhely is.

A téli madáretetés november és március között, 
elsősorban olajos magvakkal (napraforgó, köles), 
almával, főtt zöldségekkel és állati zsiradékkal (cin-
kegolyó) történjen. Nagyon fontos, hogy semmi-
képpen ne etessük az énekesmadarakat sózott, ada-
lékokkal kezelt magvakkal, szalonnával, kenyérrel, 
morzsával, mert ezek bélgyulladást okoznak. 

A legegyszerűbb etetési módszer a vékony fa-
ágakra szúrt alma, hiszen azt szinte minden madár 
szívesen fogyasztja. A téli madáretető igen színes 
madárvilágot vonz a kertbe. Amire azonban kife-
jezetten ügyelni kell: ha elkezdjük az etetést, ak-
kor ne hagyjuk abba váratlanul, hiszen a madarak 
megszokják, hogy a kertünkben mindig találnak 
táplálékot. 
Fotó: matushaban / Shutterstock

AHOL MACSKÁK ÉLNEK, OTT A 
FELGYÓGYULT MADARAK NEM ENGEDHETŐK 

SZABADON.

Az alapítvány 
munkatársai 

minden évben 
nagyszámú 

fekete rigóról 
gondoskodnak. 

A bekerült 
madarak 
többsége 

felnevelésre 
szoruló fi óka.

Fotó: Bagosi Zoltán
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csekély legyen az autóforgalom, ugyanakkor meg-
felelő búvóhelyhez és elegendő táplálékhoz jussa-
nak a szerencsés énekesek. 

A sérült énekesmadarakat leginkább „civil” állat-
barátok juttatják el az Alapítványhoz, ugyanis szak-
emberek segítsége nélkül is könnyen, és ami talán 
még fontosabb, bátran megfoghatók. Valóban nem 
jellemző, hogy ezek a kistestű madarak bármilyen 
sérülést okoznának a megmentőiknek. Persze a 
varjúfélékkel (hollóval, vetési varjúval) nem árt óva-
tosan bánni, sőt, a meggyvágó is tud fájdalmas, bár 
nem veszélyes sérülést okozni. Az ő esetükben nem 
árt vastag kesztyűt húzni. A civil madárbarátokon 
kívül természetvédelmi őrök is visznek énekesma-
darakat a mentőhelyre. 

FUCHS ADRIENN

MAGYAR MADÁRMENTŐK ALAPÍTVÁNY 
A Magyar Madármentők Alapítvány 2009 decemberében alakult. Célja, hogy 
a hazai vadon élő, védett és fokozottan védett, valamint nemzetközi ter-
mészetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatfajok védelmével, gyó-
gyításával, ideiglenes és hosszú távú tartásával, tenyésztésével kapcsolatos 
tevékenységeket támogassa. Továbbá ezen igényeket képviselje, az ezekkel 
összefüggő tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, természetvé-
delmi, állatvédelmi, környezetvédelmi törekvések színvonalát, társadalmi és 
szakmai elismertségét emelje.

A tavalyi évben a  madarak közül a legnagyobb egyedszámmal bekerülő faj 
a széncinke volt (159 példány). Összesen 146 feketerigó, 7 házi rozsdafarkú, 56 
vörös vércse és 41 sarlós fecske volt a mentett állatok között. Emlősök közül eb-
ben az évben is a sünökből volt a legtöbb, kereken 600 mentett sün, ami csak-

nem kétszerese az előző évek átlagának. Denevérből 
összesen 12 faj 327 egyedét sikerült megmenteni.

Akit bővebben érdekel a Magyar Madármentők 
Alapítvány (és más természetvédelmi mentőhelyek) 
munkája, annak bizton ajánlható a Budapesti Állat-
kert kiadásában napvilágot látott Természetvédelmi 
Mentőhelyek Magyarországon című kötet. A könyv-
ből megismerhetjük a vadállatok mentésének, gyó-
gyításának és repatriálásának titkait, s ugyanakkor 
hasznos tanácsokat is meríthetünk belőle, például 
arról, hogy mit tegyünk vagy éppen mit ne tegyünk 
ha egy elárvult, vagy annak látszó madárfi ókát talá-
lunk. (A kötet beszerezhető: www.bukikonyv.hu)

Az alapítvány 2018-ban 108 faj 1807 egyedét mentette 
meg, 2019-ben minden eddiginél többet mentettek: 106 
faj 2201 egyede szorult segítségre.

Az alapítvány munkáját az alábbi számlaszámon lehet segíteni:
Adószámunk: 18021066-1-41

A Magyar Madármentők Alapítvány számlavezető bankfi ókja:
UniCredit Bank Hungary Zrt., 1052 Budapest, Szervita tér 8.

Bankszámlaszám: 10918001-00000084-37680000

IBAN: HU39 1091 8001 0000 0084 3768 0000

81 faj 
910 egyed

MADÁR

2018

2019

78 faj 
956 egyed

EMLŐS

2018

2019

17 faj 
734 egyed

19 faj 
1010 egyed

HÜLLŐ

2018

2019

9 faj 
161 egyed

12 faj 
235 egyed

Tartós rossz 
idő esetén a 

fecskefi ókák 
etetésre 

szorulnak. 
A molnárfecskék 

mentését 
azonban nehezíti, 

hogy zárt 
fészket építenek, 

ráadásul 
magasan.

Fotó: Bagosi Zoltán

A hazánkban 
rendszeresen 
fészkelő léprigó 
állománya 
7500-19 000 
párra tehető. 
Itthon leginkább 
vonuláskor 
és télen 
találkozhatunk 
vele.
Fotó: Bagosi Zoltán
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S
zimba egy fi atal, tapasztalatlan nőstény orosz-
lán első kölykeként született 1971-ben, s rögtön 
látható volt, hogy anyja nem tud vele mit kez-
deni. (Mellesleg már az is viszonylag ritka, ha 

egy nősténynek csak egy kölyke születik, mert akár 
ötöt is világra hozhat.) A satnya kisoroszlánt el is 
választottuk az anyjától, akit mindez szemlátomást 
teljesen hidegen hagyott. Ilyen esetekben a mester-
séges felneveléshez szoptatós kutyát szoktunk ke-
resni, s ezt az Állatkert a Rádión keresztül adta hírül. 

Rövid idő alatt érkezett is hoz-
zánk egy körülbelül puli nagysá-
gú, kurta, vörösesbarna bundájú 
keverék eb a saját dundi kölyké-
vel. Utóbbi a kisoroszlánnal hoz-
závetőleg egyforma méretű volt, 
ám kezdetben sokkal kövérebb. 
A szuka egy pokróccal bélelt lá-
dát kapott, s ott szoptathatta a két 
kicsit; egyik munkatársammal 
pedig felváltva éjszakáztunk mel-
lette, hogy ellenőrizzük, minden 
rendben megy-e.

Az oroszlánkölyköt Szimbá-
nak neveztük el, a kölyökkutyát 
pedig Bonzónak. Ő gyorsabban 
fejlődött ugyan, mint tejtestvé-
re, de lassanként a kis Szimba is 
jó erőre kapott. Aztán mikor a két 

állatnak már nem volt szüksége anyatejre, s tojással 
és némi csukamájolajjal bekevert darált lóhúst ettek 
(akkortájt az oroszlánok gyakorlatilag csak lóhúson 
éltek), a szukát visszaadtuk a gazdájának. Kölyke 
azonban az Állatkertben maradt, mert úgy láttuk, 
hogy Szimbának szüksége van egy játszótársra. A 
meghatározhatatlan fajtába tartozó, apró termetű, 
vörösesbarna szőrű Bonzó eleinte sokkal tanuléko-
nyabbnak és értelmesebbnek bizonyult a kisorosz-
lánnál. Rövidesen az Oroszlánbarlangban dolgozó 

KÜLÖNÖS 
BARÁTSÁG

SZIMBA EMLÉKE

1967 és 1975 között a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben 
dolgoztam, eleinte az oroszlánok 
és a medvék ápolójaként. Majd 
néhány év múlva kineveztek az 
úgynevezett „ragadozókörlet” 
főápolójának, s ettől kezdve én 
feleltem a jegesmedvéknél, a 
fókáknál, az Állatóvodában, a 
Bagolyvárban, a Tigrisházban 
és az Oroszlánbarlangban folyó 
munkáért, ahol hatan-heten 
dolgoztunk. Sok állatkölyköt 
neveltünk fel mesterségesen; 
barna medvéket, pumát, 
leopárdot, fekete párducokat, 
tigriseket és oroszlánokat. 
Utóbbiak közt volt a hozzám 
talán legközelebb álló egyed 
is: Szimba, a hím oroszlán, 
akiről az alábbiakban kívánok 
megemlékezni. 

A Haris László 
által készített 
hajszárítóreklám 
eredeti fotográfi -
ája, amelyen a 
fi atal, hároméves 
hím oroszlán – 
Szimba – látható 
e cikk szerzőjé-
vel.
Fotó: Haris László
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munkatársamnak és nekem elmaradhatatlan kísé-
rőnk és társunk lett.

Eljött a nyár, s ekkor napközben, ha jó idő volt, a 
látogatók nagy örömére Szimbát kivittük egy külső 
ketrecbe, hivatalos nevén volierbe. Ám zárás előtt 
vissza kellett vinnünk az Oroszlánbarlangba, amit 
ő meglehetős tiltakozással fogadott. Alig engedte 
magát megfogni, s miután már a súlya is jelentősen 
megnőtt, egyre nehezebb feladat lett a védekező ál-
lat nyakbőrét megragadni, s annál fogva feldobni az 
ember vállára, ahol aztán már sorsába beletörődve 
tűrte a szállítást. Elmondhatom, hogy ekkoriban én 
szó szerint is „kesztyűs kézzel” bántam vele. Mikor 
eljött Szimba hazaszállításának ideje, a Majomház-
ból kölcsönkértem egy szinte könyékig érő, állatbe-
fogáskor használt vastag bőrkesztyűt, hogy meg-
védjem a kezem a növendék állat karmolásaitól. 
Mindez sikerült is, de az orromon máig ott díszeleg 
egy sebhely, amelyet egy ilyen cipekedés közben 
szereztem. Nem az oroszlánkölyök agresszióját őrzi 
ez az emlék, hanem az én ügyetlenségemét, mert 
rosszul vettem a vállamra: Szimba csak kapaszkod-
ni próbált. Ő nagyon kedves, békés állat volt, s az lett 
később is. Jól tudta például, hogy karmait a velünk 
való kontaktus közben nem szabad kieresztenie.  

CSODÁK CSODÁJA
1971. augusztus 27-én Budapesten megnyílt a Va-
dászati Világkiállítás, ahol Zambia pavilonjában egy 
négy hónapos kisoroszlánt is látni lehetett, akit vé-
gül a magyar kormánynak ajándékoztak a kiállítók. 
Így lett Állatkertünk lakója a magától értetődően 
Zambiának elnevezett kis nőstény, s miután Szim-
bával közel egyidősek voltak, észszerűnek tűnt, 
hogy együtt tartsuk őket. Ennek köszönhetően jött 
létre a különös hármas: Szimba, a hím, Zambia, a 

nőstény oroszlán, valamint Bonzó, az eb. Együtt ne-
velkedtek, s csodák csodájára a kutya lett köztük a 
főnök. Meglepő és szinte mulatságos volt látni, hogy 
ez a kis termetű állat milyen határozottan lépett fel a 
nála legalább ötször nagyobb testű és súlyú társaival 
szemben. Egy darabig az Oroszlánbarlangban lévő, 
nem túl méretes – alig 25-30 négyzetméter alapte-
rületű – ketrecben etettük mindhármukat, s Bon-
zó olykor vicsorogva, sőt az orrukba harapva adta 
tudtára a két „nagyragadozónak”, hogy a vacsorára 
kapott húsadag java őt illeti. Azok pedig morogva 
tértek ki előle, de eszükbe sem jutott, hogy egy vég-
zetes mancslegyintéssel vagy harapással torolják 
meg sérelmeiket. 

Egyébként Bonzó szinte teljes életén át hasonló 
étrenden volt, mint az oroszlánok, csak néha darál-
va, nyers tojással kapta a lóhúst. Bár viszonylag kis 
testű volt, de erős, jó felépítésű kutya lett belőle, és 
soha nem panaszkodott az étrend miatt. Aztán két 
és fél évvel később, amikor Szimba és Zambia las-
sanként ivaréretté vált, Bonzót kivettük közös ket-
recükből, mert féltünk, hogy élete onnantól kezdve 
már veszélyben forog. Attól fogva a kutya, aki sza-
badon közlekedhetett az intézményben, ám folyton 
mellettünk volt, igazi állatkerti mindenes lett. Tud-
ta, hogy hova nem szabad bemerészkednie; hogy 
miként viselkedjen a többi állattal; s általában, hogy 
milyen szabályok érvényesek rá. Ő fi gyelmeztetett 
vakkantásával, ha valaki jött az Oroszlánbarlangba, 
ahol a „főhadiszállásom” volt, s ugatásával jelezte, ha 
a körletünkben bármi szokatlant észlelt. 

Szimbával és Zambiával kölyökkoruk óta rend-
szeresen foglalkoztam, azaz sokat játszottam velük. 
Egyik legsikerültebb produkciónk az volt, mikor az 
Oroszlánbarlang nézőterén – persze csak akkor, 
ha nem voltak az Állatkertben látogatók – az Állat-
óvodából származó egyik nagy, rácsos fahengert 
közösen hajtottuk úgy, hogy a belsejébe belebújt a 
két oroszlán, én meg a tetején egyensúlyoztam. Már 
kifejlett példányok voltak, amikor még azt is megte-
hettem, hogy a hátukra ülve vitetni próbáltam ma-
gam velük, de nemigen szerették, s csak rövid ideig 
tűrték el eme oroszlánhoz méltatlan szerepet. 

EGY RÉGI FÉNYKÉP TÖRTÉNETE
Haris László fotóművész barátom, aki az 1970-es 
évek elején a Nagyító című újság címlapfotóiért fe-
lelt, egyszer azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy 

Az egykori 
Állatóvodában 
a szerzőtől 
balra Zambia, 
jobbra pedig 
Szimba látható. 
Mindketten 
serdülőkorban 
voltak ekkor, s jól 
látszik Szimba 
serkenő sörénye 
is.
Fotó: A szerző 
archívumából

 Szimba –  az 
oroszlán – és 

Bonzó – a kutya 
– bár egyidősek 

voltak, de 
testméretük már 
kölyökkorukban 
jelentősen eltért 

egymástól, 
természetesen 
Szimba javára. 

Ugyanakkor 
abban az időben, 

amikor ez a 
fénykép készült 

róluk, Szimba 
még játékos 

kölyök volt, s 
kettejük közül 

Bonzó volt az, aki 
megfontoltabb, 

érettebb 
„személyiséggel” 

bírt.
Fotó: FÁNK archívum/

Kapocsy György
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szeretne készíteni egy olyan hajszárító-reklámfotót, 
melyen én egy oroszlán sörényét szárítom. Ennek 
semmi akadályát nem láttam. Az előre megbeszélt 
alkalommal, kezemben a hajszárítóval, el is indul-
tam az épp a külső oroszlánkifutóban tanyázó Szim-
bához, aki Zambiával együtt ott bóbiskolt a napsü-
tésben. Ám akkor Laci – szakmájának kiemelkedő 
képviselőjeként fölöttébb igényes ember lévén – kö-
zölte, hogy az lenne az igazi, ha ő az egész jelenetet 
közelről fényképezhetné le; ezért bejönne velem az 
oroszlánhoz. Hozzá kell tennem, hogy Zambia és 
Szimba már teljesen kifejlett állatok voltak, s utób-
bit éppen szép sörénye tette alkalmassá arra, hogy 
egy hajszárítóreklámban szerepeljen. Én Zambiá-
ban és Szimbában ugyan tökéletesen megbíztam, 
de kissé tartottam tőle, hogy barátom idegeskedni 
fog, mikor ott áll majd a hatalmas hímtől két-három 
méternyire. Aztán minden simán ment (Laci fele-
sége a kifutón kívülről nézte az akciót, s szerintem 
ő idegeskedett a legjobban). Örültem neki, hogy két 
barátomat – Lacit és Szimbát – megismertethettem 
egymással. Ezt a fotót máig a barátság és a kölcsö-
nös bizalom dokumentumaként tartom számon.

MEGRENDÍTŐ VISZONTLÁTÁS
1975-ben váratlanul allergiás lettem az állatszőrök-
re, asztmás rohamaim is voltak, s ezért ott kellett 
hagynom az Állatkertet. A rá következő időkben – 
gondolom, érthető módon – igyekeztem elfelejteni 
a Kertet, ahol annyi gyönyörű és néha megrázó él-
ményben lehetett részem, s a Városligetnek még a 
környékét is elkerültem. Mikor megváltam Szimbá-
tól és Zambiától, négyévesek voltak, ami az orosz-
lánoknál fi atal felnőttkornak számít. Hosszú-hosz-
szú évekig nem akartam látni sem őket, sem a többi 
állatot. Eltelt tizennégy esztendő, s egy fi lmforgatás 
alkalmával végre ismét kimentem az Állatkertbe, 
ahol viszontláttuk egymást az időközben megöre-
gedett Szimbával.

A találkozás megrendítő volt. Szinte hihetetlen, 
de amikor beléptem az akkori Oroszlánbarlangba, 
Szimba a ketrecéből még nem láthatott, ám a han-
gomat felismerte. Rögtön felugrott, s jellegzetes 
oroszlándörmögéssel fogadott (mely nem hasonlít 
a haragos morgásra). Megismétlem: tizennégy év 
telt el, mióta nem találkoztunk! Aztán engedélyt 
kaptam rá, hogy odalépjek a ketrecéhez, és a rács-
hoz dörgölődző, hízelgő nagymacska sörényébe 
túrjak, s megsimogassam az oldalát. Bámulatos-
nak találtam, hogy az akkor már tizennyolc éves 
(az oroszlánoknál ez aggastyánkor), szemlátomást 
roskatag állat rögtön megismert, és örült nekem, 
bár egyszer-egyszer rám is mordult, mintha csak 
azt mondta volna: „Hát hová tűntél? Miért hagytál 
engem cserben?”

Ez volt az utolsó találkozásom Szimbával, aki 
nem sokkal később meghalt. Zambia már évekkel 
korábban távozott a szabad vadászmezőkre. Bonzót 
szerencsétlenül totyogó vénségként egyszer még 
láttam az Állatkertben, de nem mentem oda hozzá, 
mert vagy nem ismert volna meg, vagy túlzottan 
felzaklatta volna a találkozás. „Mostohatestvéreit” 
évekkel túlélve, kutyához képest matuzsálemi kort 
ért meg.

Nézegetem a Haris Laci által készített fényképet, 
s engem is meglep, milyen erős érzelmek támadnak 
bennem, ha „nevelt fi amra és barátomra” – Szim-
bára – meg a társaira gondolok; sőt némi lelkifur-
dalás-féle is belém hasít, hiszen egykor elhagytam 
őket. 

SZEMADÁM GYÖRGY

Az Állatóvodában 
különböző ma-

gasságú poszta-
mensek is voltak, 

amelyek az álla-
tok mozgatására, 
illetve különböző 
játékos feladatok 
végrehajtatására 
szolgáltak. A két 
oroszlánkölyök 

közül Zambia volt 
az, aki szíveseb-

ben ugrott fel 
ezekre.

Fotó: A szerző 
archivumából

 Mindkét 
oroszlán rávehető 
volt arra is, hogy 
a képen látható, 
Zambiával 
végrehajtott, 
„hátborzongató” 
jelenethez 
hasonló 
produkciókat 
végrehajtsa.
Fotó: A szerző 
archivumából
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Az utóbbi időben jobbára csak külföldről átvett akvariszti-
kai szakkönyvek kerültek a könyvesboltokba, és csak nagy 
néha, üdítő kivitelként jelent meg magyar szerzőnek a ha-
zai viszonyokat is szem előtt tartó könyve. Bíró József Ak-
varisztika kezdőknek című kötete ilyen. A könyv alighanem 
nélkülözhetetlen segítőtársa lesz a kezdő – sőt, haladó! – 
akvaristáknak. A szerző kellő alapossággal mutatja be az 
akvarisztika legfontosabb kellékeit, hasznos tanácsokat 
ad arra vonatkozóan, milyen világítótestet, szűrőt, fűtőt ve-
gyünk, hol helyezzük el a medencét, mikor milyen teendő-
ink vannak akváriumunkkal ahhoz, hogy az valóban éke-dí-
sze legyen lakásunknak. Külön értéke a könyvnek, hogy 
részletesen foglakozik a vízinövényekkel. Míg más akvarisz-
tikai szakkönyvek a halakra helyezik a fő hangsúlyt, jelen 
kötetben a növényeké a főszerep, hiszen egy igazán szép 
akvárium nem képzelhető el gondosan összeválogatott, a 
természetet leutánzó, üde növényzet nélkül.

Akvarisztika kezdőknek

Kulturális rovat

Az átfogó nagy rekonstrukció jegyében 1995-ben elsőként egy állatkarám többton-
nányi vaskerítését bontották le, és az így nyert vasból képzőművészeti alkotást ké-
szítettek. Milyen állatférőhely készült el a karám helyén?  A helyes megfejtés az alábbi 
kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható össze. A megfejtés-
hez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének 
e-mail címére (info@allatvilagmagazin.hu) vagy postai címére 
(2083 Solymár, Magas u. 21.) megküldeni név, cím, telefon-
szám feltüntetésével. Postára adási határidő:

2020. december 31.

Kérjük, a borítékon vagy levelezőlapon tüntesse fel, hogy az 
melyik lapszám megfejtését tartalmazza!

A nyereményjáték során a helyes megfejtést beküldők közül 
3 nyertest sorsolunk ki, akik értékes könyvjutalomban része-
sülnek a Fővárosi Állat-és Növénykert kiadásában megjelenő 
Állatkerti kötetek a természetért című sorozatból. 

Azok között, akik a 2020. évi 2–6. lapszámok valamennyi 
pályázatára helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban 
egyéves állatkerti bérletet sorsolunk ki főnyereményként!

A nyereményjáték szabályzata és a szerencsés nyertesek 
névsora a magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu) 
olvasható. 

1. A felsoroltak közül milyen nagymacskát tartott Mátyás király?

 MA: Tigrist    LÁ: Oroszlánt   FA: Jaguárt

2. Mi volt a címe Kittenberger Kálmán állatkerti állatokról íródott 

füzetének?

 JO: Állatkertünk lakói    RK: A csíkos gnú és rokonsága    

MA: Az Állatkert nagy- és kismacskaféléi

3. Mi volt a neve annak a kutyának, amely tejtestvére volt Szimbá-

nak, az oroszlánnak?

 KI: Bonzó    MK: Rex    OS: Kántor

4. Szabad-e terráriumban páncélos seltopuzikot tartani?

 KE: Nem    FU: Igen, de csak speciális engedély birtokában  ÁR: Igen

5. Melyik ritka kengurufajból  érkezett legutóbb három példány a 

Budapesti Állatkertbe?

 EC: Vörös kenguruból    ÁM: Derby kenguruból    TÓ: Parma kenguruból

Athenaeum Kiadó Ára: 4299 Ft

Hazánk területén az elmúlt kétszáz évben 18 pintyfajt sike-
rült megfigyelni, a gazdagon illusztrált Kis pintyeskönyvből 
ezeket ismerhetjük meg. A Varga Sándor szerkesztette 
kötet részletesen foglalkozik a hazai pintyfélék meghatá-
rozásával, rendszertanával, etológiájával. Mivel a fajok vi-
selkedése a természetben nehezen tanulmányozható, a 
szerzők számos olyan fontos megfigyelést is közzétesznek, 
amelyek fogságban tartott pintyfélék tanulmányozása után 
váltak ismertté. Hazánkban csak szigorú elbírálás után, kü-
lön engedéllyel tarthatók e madárfajok, noha külföldön már 
szinte domesztikálták őket, különféle színváltozataik és 
hibridjeik kaphatók a börzéken. Éppen ezért nem csupán a 
díszmadártenyésztők számára érdekesek azok a fejezetek, 
amelyek a külhoni tenyésztési tapasztalatokat mutatják be. 
A Madárfiókák mentése című fejezet pedig azok számára 
különösen fontos, akik elárvult, fészekből kiesett fiókát ta-
lálnak. A könyv megrendelhető a szerkesztőnél: 
b.sandorvarga@gmail.com

Kis pintyeskönyv

Bíbor Kiadó  Ára: 3570 Ft
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

 GOLO 40 ÉVES | Ötfős gorillacsapatunk tagjai 
közül mostanában a nap nagy részét önfeledt játékkal 
és mókázással töltő, háromesztendős gorillakislány, 
Indigo a legnépszerűbb. Ám a többi csapattag is a kö-
zönség állandó kedvencei közé tartozik. Közülük most 
ősszel különösen a vezérhímre, Golóra irányult sok 
figyelem, mert a tekintélyes külsejű ezüsthátú szep-
tember 27-én ünnepelte 40. születésnapját.

A jeles esemény alkalmából gondozói különleges 
tortával köszöntötték az ünnepeltet. A torta alapja 
piskóta volt, amelyre krém gyanánt gránátalmás túró-
krém került, a tetejét pedig különféle gyümölcsökkel – 
almával, barackkal, eperrel, málnával és kiviszeletekkel 
– díszítették. A torta oldalára hosszában félbevágott 
banánokat szegeztek fel ropival. A születésnapi finom-
ságokból természetesen jutott a gorillacsapat többi 
tagjának is. Még a zsúron használt tányérok is ehető 
anyagból, préselt búzakorpából készültek.

Golo 1980. szeptember 27-én a stuttgarti állatkert-
ben született. Mesterségesen, cumisüveggel nevelték, 
s miután néhány évig egy svájci állatkertben is lakott, 
1989 májusában érkezett meg Budapestre. Persze 
akkor még nyurga kamasz volt, de néhány év alatt 
tekintélyes ezüsthátú lett belőle. Nálunk Golóval, illetve 
a nála néhány héttel korábban érkezett, Liesel nevű 
nősténnyel kezdődött a gorillák tartása. Az idők során 
kettejük frigyéből három gyerek is született, 1992-ben 
Dango, 1996-ban Gorka, 2000-ben pedig Ebobo. Ők 
azóta már mind felnőttek, sőt utódaik is vannak: ma 
Sanghaj, Barcelona, illetve Madrid állatkertjeinek lakói. 
Rajtuk kívül Golónak egy másik nősténytől, N’yaoun-
dától is születtek gyerekei: a 2010-es Bongo ma már 
egy lengyel állatkertben él, a 2017 decemberében 
született Indigo pedig, ahogy említettük, a jelenlegi 
gorillacsapat legvirgoncabb tagja. Golo tehát ötszörös 
apuka, nyolcszoros nagyapa, és nem lehetetlen, hogy 
hamarosan dédunokái is lesznek.

Golo negyvenedik születésnapja azért is érdemel 
figyelmet, mert a természetben a gorillák 35-40 
évnél nemigen szoktak tovább élni. Az állatkertekben 
persze, ahol nem kell nap mint nap harcolni a túlélé-
sért, és az erdőírtással meg az orvvadászattal sem 
kell szembenézniük az állatoknak, a legtöbb fajhoz 
hasonlóan ők is tovább élnek vadonbeli társaiknál. 
Az abszolút rekorder, aki egyébként a történelem 
első állatkerti születésű gorillája volt, néhány héttel 
még a hatvanadik születésnapját is túlélte. De a világ 
állatkertjeiben jelenleg élő gorillák között is akadnak 
igazi matuzsálemek. A mi Golónk anyukája, Mimi, aki 
ma is a stuttgarti állatkerti látogatók egyik kedvence, 
idén ősszel tölti be 57. életévét, úgyhogy az abszolút 
rekordtól már nincs nagyon messze…

Fotók: Bagosi Zoltán
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 MÓRIC, A LEGIFJABB BUDAPESTI ORAN-
GUTÁN | Az emberszabású majmoknak otthont adó 
állatház legújabb sztárja Móric, az orangután-kisfiú, 
aki augusztus 5-én, hajnalban született. Édesanyja a 
19 éves Lia nevű nőstény, apja pedig a 24 éves Chuij. 
Kettejük nászából egyébként már korábban is szü-
letett utód, így a kis Móricnak nővére is van a 2014 
decemberében világra jött Lone személyében.

Móric ránézésre valamivel kisebb mérettel szü-
letett, mint a nővére annak idején. Persze a pontos 
születési tömegről nem tudunk beszámolni, hiszen 
amíg az embergyerekeknél a súlymérés nem sokkal 
a születés után fontos műveletnek számít, az állatok 
nem vennék jó néven, ha ilyen ok miatt akár csak 
néhány percre is elvennénk tőlük kicsinyüket. Épp az 
ellenkezője a helyes, így az első napokban anyának és 
gyermekének a legteljesebb nyugalmat kell biztosítani. 
Ez okból az első néhány napon az állatház átmenetileg 
nem volt látogatható, sőt még az állatkerti munka-
társak közül is csak azok mehettek az orangutánok 
közelébe, akiknek ott halaszthatatlan feladatuk volt. 
Néhány nap elteltével persze már a nagyközönség is 
egyre többet láthatott a jövevényből, jóllehet az első 
hetekben ehhez azért kellett némi szerencse is. Hiszen 
Lia igazi majomszeretettel ölelte magához a gyereket, 
akit így hol jobban, hol kevésbé lehetett látni.

Augusztus derekén aztán annak is eljött az ideje, 
hogy a közönség bevonásával nevet keressünk az 
apróságnak, akiről időközben azt is sikerült kifigyelni-
ük a gondozóknak, hogy kisfiú. Több előzsűrizett nevet 
bocsátottunk szavazásra az Állatkert weboldalán, ahol 
öt nap alatt több mint tizenhatezer voksot adtak le az 
állatbarátok. A szavazás eredményét augusztus 19-én, 
az orangutánok világnapján tettük közzé: a befutó név 
a Móric lett.

A gyerek mindennapjai most még jórészt evéssel 
és alvással telnek, s a látogatók figyelmét az anya és 
kicsinye közötti szoros kapcsolat megindító, tagadha-
tatlanul emberinek tűnő jelenetei keltik fel leginkább. 
De közben érdemes volt azt is megfigyelni, hogyan 
reagált kistestvére megszületésére Lone, aki először 
nehezen dolgozta fel az új helyzetet, különösen, hogy 

Lia most nem annyira vele, hanem 
inkább a kicsivel foglalkozik. Most 
viszont már inkább azt lehet látni, 
amint érdeklődéssel és testvéri 
szeretettel közelít Móric felé.

Az Állatkertünkben is látható 
szumátrai orangutánok (Pongo 
abelii) kritikusan veszélyeztetett 
állatfajnak számítanak. Vadonbeli 
védelmük mellett összehangolt 
állatkerti szaporításuk is nagyon 
fontos, így minden újabb oran-
gutángyerek világrajövetele egy 
újabb lépést jelent a faj megőrzésé-
ért folytatott munkában.

A Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben az 1890-es évek óta foglalko-
zunk orangutánokkal, bár az első 
budapesti születésű orang világra-
jövetelére egészen az 1990-es évek 
elejéig várni kellett. Azóta rendsze-
res a szaporulat, 2014-ben például, 

amikor Móric nővére, Lone is született, néhány hónap 
leforgása alatt összesen három oranggyerek látott 
napvilágot Budapesten. Jelenleg – a most született ki-
csivel együtt – hét szumátrai orangutánt láthat nálunk 
a nagyközönség.

Fotók: Bagosi Zoltán
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Dr. Raitsits Emil nevét ma 
már kevesen ismerik, s az 
évtizedek múlásával egyre 

kisebb az esélye, hogy a sokolda-
lú, rendkívül színes szakmai életű 
állatorvos-professzor megkapja 
azt az erkölcsi elismerést, amely 
megilletné. 

A halála óta eltelt közel kilenc-
ven évben egyik politikai rend-
szerben sem neveztek el róla ut-
cát, szobrát sem avatták fel, pedig 
érdemei elévülhetetlenek a ma-
gyar állatkertészet, az állatkerti 
orvoslás, a kisállatgyógyászat, a 
fajtamacska-tenyésztés és a ma-
gyar kutyafajták megőrzése te-
rén. Tudománytörténeti írásai is 
fi gyelemre méltók. 

Raitsits Emil 1882-ben Buda-
pesten született. Édesapja gya-
korló orvos volt, akinek hivatása 
különösen nagy hatást tett rá, de 
legalább ennyire érdekelték az ál-
latok is. A két érdeklődési területet 
ötvözte, s kora i� úságától kezdve 
tudatosan készült az állatorvosi 
pályára. Elemi és középiskolá-
it a fővárosban végezte, majd a 
Magyar Királyi Állatorvosi Főis-
kolára járt, szintén Budapesten, 
ahol 1904-ben kapta meg okle-
velét. Ennek birtokában az akkor már világhíres 
Marek József professzor belgyógyászati klinikáján 
lett gyakornok, idővel pedig tanársegéd. Főiskolai 
tanulmányai során kortársai közül kitűnt tehetsé-
gével, amely szorgalommal és igyekezettel is páro-
sult. Korán felismerte a fényképészet jelentőségét, 
így frissdiplomásként már ő készítette a fotóanya-
got Marek professzor egyik könyvéhez. Később az 
élő állatok fotózása vált számára fontossá. A kutyák, 
macskák és díszmadarak mellett szívesen készített 
képeket az állatkerti vadállatokról is. 

Úgy tűnt, a szorgalmas gyakornok az évek múlá-
sával komoly tudományos pályát fut be a híres tan-
széken. Az élet azonban mást hozott: 1909-ben az 
ambulatórium és poliklinika (az egyetem kisállatkli-
nikája) vezetését bízták rá, s az i� ú Raitsits úgy érez-
te, itt valóban ki tudja bontakoztatni tehetségét. És a 
rá következő negyed évszázadban, egészen haláláig 
e munkahelyen dolgozott. Hozzáértésével, rendkí-
vüli szorgalmával a poliklinikát jelentősen bővítette, 
az ambulanciát pedig a járóbeteg-vizsgáló állomás-

ból tanteremmel rendelkező intézetté fejlesztette. Itt 
a „szokásos betegek” – kutyák, macskák – mellett 
már abban az időben is előfordultak különféle, ház-
nál tartott egzotikus kedvencek, például cerkófok és 
selyemmajmok. Sőt egy ízben oroszlánfókát is hoz-
tak gyógykezelés céljából Raitsits doktor rendelőjé-
be. A vállalkozó kedvű fi atal orvosnak hamar híre 
ment, s felfi gyelt rá Lendl Adolf, az Állatkert igazga-
tója; így Raitsits már 1910-ben elkötelezhette magát 
az intézmény felé. Attól fogva látta el ugyanis a Kert 
állategészségügyi teendőit mint szaktanácsadó, s e 
munkáját az első világháború után is folytatta. 

VADÁLLATOK ORVOSA
A háború kitörése Raitsits életét komolyan megvál-
toztatta, igaz, ő másokhoz képest lényegesen sze-
rencsésebb volt. Polgári alkalmazottként egy hátor-
szági lókórházban tevékenykedhetett. Itt döntötte el, 

hogy leszerelése után négy szakterületen szeretne 
dolgozni: az állatkerti állatok betegségeinek, takar-
mányozásának, a tudományos ismeretterjesztésnek 
és a kinológiának fogja szentelni az életét. Tervét 
nem rejtette véka alá, s kortársai nemegyszer irigy-
kedve vagy épp értetlenkedve bámultak rá: sokak 
szemében a vad- és a kisállatgyógyászat tudomá-
nya fölösleges úri huncutságnak, sőt kuruzslásnak 
tűnt. Hallgatói viszont rajongtak érte, s elismerően 
szóltak róla azok a külföldi szaktekintélyek is, akik 
Budapestre csak azért látogattak el, hogy megte-
kinthessék Raitsits doktor poliklinikáját. 

1914-ben hallatlan lelkesedéssel vetette bele ma-
gát a Székesfővárosi Állat- és Növénykert kiadásá-
ban megjelenő A Természet című folyóirat szer-
kesztésébe. Ez az igényes, változatos tartalmú lap 
Raitsits idejében is rendszeres tájékoztatást adott a 
Kert lakóiról. Az újság hasábjain az állatkerti állatok 
betegségeinek tanulmányozását közérthető módon 
írta le. Nem győzte hangsúlyozni, hogy az állatker-
tekben is a betegségek megelőzése a legfontosabb, 
ezért a higiénia fejlesztését, a fogságban tartott 
egyedek életkörülményeinek javítását olykor éles 
hangon követelte, ami miatt bizony konfl iktusai is 
támadtak. 

AZ ÁLLATKERT MEGMENTŐJE
Raitsitsot talán az európai bölények érdekelték leg-
inkább. Megállapította, hogy a mozgáshiány volt a 
legnagyobb veszély, amely az akkor ritkaságszám-
ba menő faj sikeres zárttéri tenyésztését hátráltatta. 
Ezért később javaslatot tett arra, hogy az Állatkert 
bölényeit telepítsék ki a visegrádi vadaskertbe. In-
dítványát a magyar állam, sőt maga Horthy Miklós 
is támogatta. A kormányzó egyébként többször el-
látogatott a Városligetbe, megtekintette az ott fo-
lyó munkát, s nemegyszer hosszasan értekezett 

Raitsits Emil 
életét döntően 
meghatározták 
a 20. század 
történelmi 
eseményei, 
s mivel nem 
tudott kellően 
alkalmazkodni 
a gyakran 
változó politikai 
irányzatokhoz, 
szakmai sikerei 
ellenére olykor 
mellőzötté vált

A Természet című 
lap korának egyik 
legsikeresebb 
sajtóvállalkozása 
volt, melyet 
mindennél 
jobban bizonyít 
az, hogy a lehető 
legnehezebb 
gazdasági 
helyzetben 
sem mondtak 
le az olvasók 
vásárlásáról, 
előfi zetéséről
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Raitsitscsal, aki Lendl Adolf távozását követően 1919-
től – mai szóhasználattal élve – gyűjteményigaz-
gatóként is dolgozott az Állatkertben. Közben egyre 
alaposabb bölénytanulmányokat végzett, aminek 
külföldi vissz hangja is lett, így nem egy meghívást 
kapott Európa vezető állatkertjeibe. 

Mauksch Gyula szobrászművésszel is a bölény-
tanulmányok kapcsán ismerkedett meg, aki i� . 
Vastagh György szellemi utódaként számos szob-
rot készített az európai bölényről. Ezekből többet is 
őriznek az Állatorvostudományi Egyetem Állator-
vos-történeti Gyűjteményében. Raitsits jó külföldi 
összeköttetéseinek, illetve elfogadottságának kö-
szönhetően 1927-ben Budapesten tartották az eu-
rópai bölények védelmére alakult nemzetközi tár-
saság 4. kongresszusát. 

Raitsits Emil már ekkor felis-
merte, hogy az írott sajtó mellett 
a rádió hullámhosszán is tud-
ja népszerűsíteni az állatokat, a 
természet védelmét. Követke-
zésképp az 1920-as évek elejétől 
előadás-sorozatot tartott különféle 
témákban az éter hullámain – a 
magyar kutyafajtáktól kezdve a ki-
pusztuló állatfajokig. 

Brehm Az állatok világa című 
18 kötetes enciklopédiájának ma-
gyar kiadása III. kötetében a „Jakok 
és bölények” című fejezetet, vala-
mint az V. kötetben „A kutyafélék” 
és „A házikutya” című fejezeteket Raitsits fordítot-
ta, illetve írta át a hazai viszonyoknak megfelelően. 
A szakma önzetlen szeretetéből fakadó áldozatos 
munkája különösen a forradalmakat és Trianont 
követő súlyos gazdasági válság idején volt értékes, 
mikor egyedül személyes érdemeinek tudható be, 
hogy például A Természet folyamatosan megjelen-
hetett. Egyes számokat szinte kizárólag az ő képei, 
színes riportjai, beszámolói töltöttek ki. 

A húszas évektől oroszlánrészt vállalt az Állatkert 
megmentésében – az akkori nehéz időkben ugyan-
is az intézmény léte forgott veszélyben. Gyakran 
gyűjtött adományokat az újság hasábjain keresztül, 
így nemcsak állatok, hanem takarmány is kerülhe-
tett a Kertbe felajánlás révén. Ennek köszönhetően 

az intézmény látogatottsága és állatlétszáma lendü-
letesen bővült. A növekedés azzal is magyarázható, 
hogy az évtized közepétől komolyabb állatbeszer-
zésekre került sor. Csere útján például indiai elefánt, 
bengáli és jávai tigris tűnt fel a Kertben, emellett egy 
nagyobb fóka- és jegesmedve-szállítmány, valamint 
egy orangutánszállítmány is a magyar fővárosba 
érkezett. A különleges tartásmód ellenére sem éltek 
sokáig az orangutánok Budapesten, s a Visegrádra 
kitelepített bölények némelyike is elhullott. Ezek mi-

att Raitsitsot élesen támadták.
1930-ban megfosztották A Ter-

mészet szerkesztésétől. Saját lap-
kiadásba kezdett, ami nem hozott 
anyagi sikert, ráadásul szeretett 
bátyja is hirtelen meghalt. Lendl 
Adolfot, hajdani tanítómesterét 
sem tagadta meg, aki a Tanács-
köztársaság idején tanúsított ma-
gatartása miatt az akkori rendszer 
ellenségének számított. Raitsits 
emellett nyíltan kifogásolta az 
állatorvosi főiskola beolvasztá-
sát más felsőfokú oktatási intéz-
ménybe, így politikai támadások 
kereszttüzébe került. (Tetejébe túl 
sok feladatot igyekezett ellátni, 
még egy nemzetközi kutyakiál-
lítás megszervezését is magára 
vállalta.) A kudarcokat gyenge 
idegzete nem bírta elviselni, s 
1934-ben szeretett poliklinikáján 
önkezével vetett véget életének. 

Bár úgy tűnt, hogy Raitsits Emil munkásságát 
kora nem értékelte kellőképp, a temetésén jelentős 
politikai személyiségek és szaktekintélyek vettek 
részt, még olyanok is, akik szakmai tevékenységét 
hátráltatták. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

A Budapesten 
tartott szumátrai 
orangutáncsalád 
természetesen 
nem volt igazi 
család, a három 
egyed máshon-
nan származott. 
Raitsits idejében 
az emberszabású 
majmok állat-
kertekben csak 
nagyon rövid 
ideig éltek.
Fotó: A FÁNK 
archívumából

A kor 
legelter-
jedtebb 
díszma-
dará-

nak, a ka-
nárinak tartása, 
gyógyítása terén 
is széleskörű 
ismeretek kel 
ren delkezett 
a sokoldalú 
állatorvos, ezért 
is vállalkozott 
társszerzőként 
A kanári című 
alapmű megírá-
sára.

Az európai bölé-
nyek megmentése, 

bár igen nagy 
sikerrel járt a világ-
ban, de hazánkban 
a faj tenyésztésére 
létrehozott viseg-

rádi bölénypark 
nem váltotta be a 

hozzá fűzött remé-
nyeket. A kudar-

cokért Raitsitsot is 
támadták.
Fotó: A FÁNK 

archívumából

Dr. Raitsits Emil nevét ma 
már kevesen ismerik, s az 
évtizedek múlásával egyre 

kisebb az esélye, hogy a sokolda-
lú, rendkívül színes szakmai életű 
állatorvos-professzor megkapja 
azt az erkölcsi elismerést, amely 
megilletné. 

A halála óta eltelt közel kilenc-
ven évben egyik politikai rend-
szerben sem neveztek el róla ut-
cát, szobrát sem avatták fel, pedig 
érdemei elévülhetetlenek a ma-
gyar állatkertészet, az állatkerti 
orvoslás, a kisállatgyógyászat, a 
fajtamacska-tenyésztés és a ma-
gyar kutyafajták megőrzése te-
rén. Tudománytörténeti írásai is 
fi gyelemre méltók. 

Raitsits Emil 1882-ben Buda-
pesten született. Édesapja gya-
korló orvos volt, akinek hivatása 
különösen nagy hatást tett rá, de 
legalább ennyire érdekelték az ál-
latok is. A két érdeklődési területet 
ötvözte, s kora i� úságától kezdve 
tudatosan készült az állatorvosi 
pályára. Elemi és középiskolá-
it a fővárosban végezte, majd a 
Magyar Királyi Állatorvosi Főis-
kolára járt, szintén Budapesten, 
ahol 1904-ben kapta meg okle-
velét. Ennek birtokában az akkor már világhíres 
Marek József professzor belgyógyászati klinikáján 
lett gyakornok, idővel pedig tanársegéd. Főiskolai 
tanulmányai során kortársai közül kitűnt tehetsé-
gével, amely szorgalommal és igyekezettel is páro-
sult. Korán felismerte a fényképészet jelentőségét, 
így frissdiplomásként már ő készítette a fotóanya-
got Marek professzor egyik könyvéhez. Később az 
élő állatok fotózása vált számára fontossá. A kutyák, 
macskák és díszmadarak mellett szívesen készített 
képeket az állatkerti vadállatokról is. 

Úgy tűnt, a szorgalmas gyakornok az évek múlá-
sával komoly tudományos pályát fut be a híres tan-
széken. Az élet azonban mást hozott: 1909-ben az 
ambulatórium és poliklinika (az egyetem kisállatkli-
nikája) vezetését bízták rá, s az i� ú Raitsits úgy érez-
te, itt valóban ki tudja bontakoztatni tehetségét. És a 
rá következő negyed évszázadban, egészen haláláig 
e munkahelyen dolgozott. Hozzáértésével, rendkí-
vüli szorgalmával a poliklinikát jelentősen bővítette, 
az ambulanciát pedig a járóbeteg-vizsgáló állomás-

ból tanteremmel rendelkező intézetté fejlesztette. Itt 
a „szokásos betegek” – kutyák, macskák – mellett 
már abban az időben is előfordultak különféle, ház-
nál tartott egzotikus kedvencek, például cerkófok és 
selyemmajmok. Sőt egy ízben oroszlánfókát is hoz-
tak gyógykezelés céljából Raitsits doktor rendelőjé-
be. A vállalkozó kedvű fi atal orvosnak hamar híre 
ment, s felfi gyelt rá Lendl Adolf, az Állatkert igazga-
tója; így Raitsits már 1910-ben elkötelezhette magát 
az intézmény felé. Attól fogva látta el ugyanis a Kert 
állategészségügyi teendőit mint szaktanácsadó, s e 
munkáját az első világháború után is folytatta. 

VADÁLLATOK ORVOSA
A háború kitörése Raitsits életét komolyan megvál-
toztatta, igaz, ő másokhoz képest lényegesen sze-
rencsésebb volt. Polgári alkalmazottként egy hátor-
szági lókórházban tevékenykedhetett. Itt döntötte el, 

hogy leszerelése után négy szakterületen szeretne 
dolgozni: az állatkerti állatok betegségeinek, takar-
mányozásának, a tudományos ismeretterjesztésnek 
és a kinológiának fogja szentelni az életét. Tervét 
nem rejtette véka alá, s kortársai nemegyszer irigy-
kedve vagy épp értetlenkedve bámultak rá: sokak 
szemében a vad- és a kisállatgyógyászat tudomá-
nya fölösleges úri huncutságnak, sőt kuruzslásnak 
tűnt. Hallgatói viszont rajongtak érte, s elismerően 
szóltak róla azok a külföldi szaktekintélyek is, akik 
Budapestre csak azért látogattak el, hogy megte-
kinthessék Raitsits doktor poliklinikáját. 

1914-ben hallatlan lelkesedéssel vetette bele ma-
gát a Székesfővárosi Állat- és Növénykert kiadásá-
ban megjelenő A Természet című folyóirat szer-
kesztésébe. Ez az igényes, változatos tartalmú lap 
Raitsits idejében is rendszeres tájékoztatást adott a 
Kert lakóiról. Az újság hasábjain az állatkerti állatok 
betegségeinek tanulmányozását közérthető módon 
írta le. Nem győzte hangsúlyozni, hogy az állatker-
tekben is a betegségek megelőzése a legfontosabb, 
ezért a higiénia fejlesztését, a fogságban tartott 
egyedek életkörülményeinek javítását olykor éles 
hangon követelte, ami miatt bizony konfl iktusai is 
támadtak. 

AZ ÁLLATKERT MEGMENTŐJE
Raitsitsot talán az európai bölények érdekelték leg-
inkább. Megállapította, hogy a mozgáshiány volt a 
legnagyobb veszély, amely az akkor ritkaságszám-
ba menő faj sikeres zárttéri tenyésztését hátráltatta. 
Ezért később javaslatot tett arra, hogy az Állatkert 
bölényeit telepítsék ki a visegrádi vadaskertbe. In-
dítványát a magyar állam, sőt maga Horthy Miklós 
is támogatta. A kormányzó egyébként többször el-
látogatott a Városligetbe, megtekintette az ott fo-
lyó munkát, s nemegyszer hosszasan értekezett 

Raitsits Emil 
életét döntően 
meghatározták 
a 20. század 
történelmi 
eseményei, 
s mivel nem 
tudott kellően 
alkalmazkodni 
a gyakran 
változó politikai 
irányzatokhoz, 
szakmai sikerei 
ellenére olykor 
mellőzötté vált

A Természet című 
lap korának egyik 
legsikeresebb 
sajtóvállalkozása 
volt, melyet 
mindennél 
jobban bizonyít 
az, hogy a lehető 
legnehezebb 
gazdasági 
helyzetben 
sem mondtak 
le az olvasók 
vásárlásáról, 
előfi zetéséről
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A 
Budapesti Állatkertben az első kutyákat való-
színűleg az újbóli megnyitáskor, 1912-ben mu-
tatták be, ahogy az akkor kiadott útmutatóban 
olvasható: „Az Állatkertnek nem lehet hivatása 

az, hogy mindezeket bemutassa. Csak a legjellem-
zőbbekre terjeszkednek ki […]. A magyar fajták, a 
göndör szőrű, fehér, mély hangú komondor, a sima 
szőrű, néha foltozott kuvasz és a kicsiny, fekete puli 
terelőkutya nem hiányozhatnak a sorból.”  

Tehát Lendl Adolf igazgatóságától kezdődően az 
intézmény a magyar pásztorkutyafajták tenyészté-
sének és népszerűsítésének egyik bástyája lett. Az 
Állatkert költségvetéséből sikerült komoly összeget 
elkülöníteni arra, hogy a magyar fajták legkiválóbb 
példányait megvásárolhassák, s ezekből az egye-
dekből jelentős „tisztavérű kenneleket” alakítsanak 

ki. A fölösleges kölyköket pedig a Kert a nagyközön-
ségnek értékesítette. 

KANT NE – CSAK SZUKÁT!
Később, 1920-ban, az első világháború és az azt kö-
vető szerencsétlen időszak után az Állatkert nevében 
Raitsits Emil (lásd cikkünket!) felhívást tett közzé A 
Természet hasábjain a magyar kutyatenyésztőkhöz: 
„Már régi óhaja a hazai ebtenyésztő gárdának, hogy 
fővárosunk állatkertje csakis pedigrés ebeket mu-
tasson be a látogató közönségnek. A régi óhajnak 
akar eleget tenni az Állatkert igazgatósága, amidőn a 
kutyatenyészetének felfrissítését elhatározta. Ebben 
a munkában csakis a hazai ebtenyésztők nyújthat-
nak segédkezet. Ismerve az ebtenyésztők áldozat-

készségét, ezúton bátorkodunk 
hozzájuk fordulni azzal a kéréssel, 
hogy elsőrangú törzskönyvezett 
tenyészanyagokból adományoz-
zanak a fővárosunk állatkertje 
részére egy-egy példányt tovább-
tenyésztésre.” Ám az alábbi mon-
datból kiderül, hogy jelen esetben 
nem, illetve nem csak a magyar 
fajták megőrzése volt a cél, mivel 
a felhívás így folytatódik: „A fajták 
közül elsősorban a következőkre 
számítunk: komondor, kuvasz, 
puli, rövidszőrű és szálkásszőrű 
német vizsla, angol pointer, angol 
szetter, spániel, tacskó, foxterrier, 
skót terrier, angol buldog, fran-
cia buldog, német juhászkutya, 
dobermann…” Nagyjából ezek a 
fajták alkothatták ekkor a hazai 
fajtatiszta kutyaállomány javát.

Egyúttal arra kérték a tenyész-
tőket, hogy kanokat ne adjanak, 
mert helyszűke miatt a szukákat 
közös kifutóban tartották. (Mel-
lesleg A Természet folyóirat 1929-
ig, amíg Raitsits szerkesztette, a 
kutyások szaklapja is volt, „Ebte-
nyésztés” rovattal.)

Az állatkerti kutyatenyésztés 
különösen fontos időszakának 
számított az a periódus, mikor 
dr. Raitsits Emil lehetett a Buda-
pesti Állatkert szakmai irányító-
ja. A múlt század húszas éveiben 
ugyanis remek tenyészetet si-
került összeállítani. Az állatkerti 
pásztorkutyáknak csodájára jár-

tak, képeiket könyvek és lapok közölték, s a szapo-
rulat iránt is igen nagy volt az érdeklődés. 

Raitsits Emil halálával nem torpant meg az állat-
kerti kutyatenyésztés, sőt a harmincas években az 
Emlősosztály vezetőjeként dolgozó Anghi Csaba 
is foglalkozott vele. Az első évtizedekben az ebek 
nagyjából a mai muntyákszarvas- és tigriskifutó 
helyén éltek, de 1932-ben új férőhelyet kaptak. Az 
akkori igazgató, Nadler Herbert így ír a változások-
ról: „Az újabban tigrisháznak elnevezett kisraga-
dozók háza [ma India-ház – K. Zs.] és a vidrató [ma 
Vízparti Élet Háza] között haszontalanul nagy helyet 
elfoglaló sűrű bozótot kivágattuk, és az ily módon 
szabaddá vált jókora darab területen megépítettük 
az új kutyakerítéseket, egy sorban hatot. […] Most 
jóval kevesebb a kutyánk, de egészségesebbek, és 

MAGYAR FAJTÁKAT
MENTETTEK

Az 1920-as 
évekre már 

különválasztották 
a kuvaszt és a 

komondort, mint 
önálló fajtákat. 

Az Állatkertben 
született, kiváló 

fajtajellegeket 
mutató 

kölykökért 
sorban álltak az 

érdeklődők.
Fotó: A FÁNK 

archívumából

46



A 
Budapesti Állatkertben az első kutyákat való-
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vető szerencsétlen időszak után az Állatkert nevében 
Raitsits Emil (lásd cikkünket!) felhívást tett közzé A 
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„Már régi óhaja a hazai ebtenyésztő gárdának, hogy 
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tasson be a látogató közönségnek. A régi óhajnak 
akar eleget tenni az Állatkert igazgatósága, amidőn a 
kutyatenyészetének felfrissítését elhatározta. Ebben 
a munkában csakis a hazai ebtenyésztők nyújthat-
nak segédkezet. Ismerve az ebtenyésztők áldozat-

készségét, ezúton bátorkodunk 
hozzájuk fordulni azzal a kéréssel, 
hogy elsőrangú törzskönyvezett 
tenyészanyagokból adományoz-
zanak a fővárosunk állatkertje 
részére egy-egy példányt tovább-
tenyésztésre.” Ám az alábbi mon-
datból kiderül, hogy jelen esetben 
nem, illetve nem csak a magyar 
fajták megőrzése volt a cél, mivel 
a felhívás így folytatódik: „A fajták 
közül elsősorban a következőkre 
számítunk: komondor, kuvasz, 
puli, rövidszőrű és szálkásszőrű 
német vizsla, angol pointer, angol 
szetter, spániel, tacskó, foxterrier, 
skót terrier, angol buldog, fran-
cia buldog, német juhászkutya, 
dobermann…” Nagyjából ezek a 
fajták alkothatták ekkor a hazai 
fajtatiszta kutyaállomány javát.

Egyúttal arra kérték a tenyész-
tőket, hogy kanokat ne adjanak, 
mert helyszűke miatt a szukákat 
közös kifutóban tartották. (Mel-
lesleg A Természet folyóirat 1929-
ig, amíg Raitsits szerkesztette, a 
kutyások szaklapja is volt, „Ebte-
nyésztés” rovattal.)

Az állatkerti kutyatenyésztés 
különösen fontos időszakának 
számított az a periódus, mikor 
dr. Raitsits Emil lehetett a Buda-
pesti Állatkert szakmai irányító-
ja. A múlt század húszas éveiben 
ugyanis remek tenyészetet si-
került összeállítani. Az állatkerti 
pásztorkutyáknak csodájára jár-

tak, képeiket könyvek és lapok közölték, s a szapo-
rulat iránt is igen nagy volt az érdeklődés. 

Raitsits Emil halálával nem torpant meg az állat-
kerti kutyatenyésztés, sőt a harmincas években az 
Emlősosztály vezetőjeként dolgozó Anghi Csaba 
is foglalkozott vele. Az első évtizedekben az ebek 
nagyjából a mai muntyákszarvas- és tigriskifutó 
helyén éltek, de 1932-ben új férőhelyet kaptak. Az 
akkori igazgató, Nadler Herbert így ír a változások-
ról: „Az újabban tigrisháznak elnevezett kisraga-
dozók háza [ma India-ház – K. Zs.] és a vidrató [ma 
Vízparti Élet Háza] között haszontalanul nagy helyet 
elfoglaló sűrű bozótot kivágattuk, és az ily módon 
szabaddá vált jókora darab területen megépítettük 
az új kutyakerítéseket, egy sorban hatot. […] Most 
jóval kevesebb a kutyánk, de egészségesebbek, és 
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fajtajellegük is jobb, mint tizenöt 
évvel ezelőtt. Van is a szaporu-
latra mindig több vevőnk, mint 
eladó kölyök.” Ekkor már jobbára 
csak magyar kutyafajták éltek az 
Állatkertben.

A VILÁGÉGÉS UTÁN
A második világháborút a kutyák 
vagy nem élték túl, vagy új gaz-
dát kaptak – erről már nem szól a 
fáma. A háborút követően hama-
rosan újra megérkeztek az első 
ebek, s nemcsak a pásztorkutyák, 
hanem például a magyar vizsla 
is. Sőt a Bagolyvár egy kis ket-
recében drótszőrű foxikat is be-
mutattak; később pedig ugyanott 
csaucsaut láthatott a közönség. 
1958-ban aztán – Anghi Csaba 
szerkesztésében – útnak indul-
tak az Állatkert ismeretterjesztő 
füzetei. Ezek közül mindjárt az 
elsőben (Magyar állattani és nö-
vénytani ritkaságok és különle-
gességek) három magyar pász-

torkutya is szerepel, úgymint a kuvasz, a komondor 
és a puli. A puliról azt írják, hogy az egész földkerek-
ségen kedvelt luxuskutya. 

1963-ban látott napvilágot Az Állatkert nevezete-
sebb tenyésztési és termelési eredményei című fü-

zet, amelyből megtudhatjuk, hogy akkor már csak 
kuvaszt és pulit tenyésztettek az intézményben. 
Igen jó vérvonalú egyedeket tartottak, melyeket 
nagy anyagi áldozatok árán szereztek be, de ahogy 
olvashatjuk: „a külföldön tenyésztett magyar pász-
torkutyák kiváló minőségét nekünk nemcsak újra 
elérni, hanem felülmúlni is kötelességünk”.

Az ebek szépen szaporodtak, évente átlagosan tíz 
kuvasz és tizenkét-tizenöt puli született. A kereslet-
nek csupán csekély töredékét tudták kielégíteni.

Mi több, az Állatkertnek még a kipusztulástól is 
sikerült megmentenie egy magyar kutyafajtát. A 
múlt század hatvanas éveiben az akkori igazgató, 
Anghi Csaba segítette Fodor Tamást, a Madárosz-
tály vezetőjét az erdélyi kopó megmentésében (lásd 
Állatvilág 2020/1.).

Később tartottak a Budapesti Állatkertben ma-
gyar vizslát, komondort, majd mudit is. Ma már sze-
rencsére nincs szükség állatkerti kutyatenyésztésre. 
A magyar fajták biztonságban vannak, így átadhat-
ták helyüket előbb a gepárdoknak, utóbb pedig az 
oroszlánoknak.

KOVÁCS ZSOLT

NYÍLT LEVÉL A TERMÉSZET HASÁBJAIN
Az Állatkert évtizedekkel későbbi főigazgatójának, Anghi Csabának, aki könyvet is írt a ma-
gyar pásztorkutyákról, olyannyira megtetszett az ebtenyészet, hogy 1923-ban dicsérő nyílt 
levelet tett közzé az intézmény lapjában. Egyebek mellett ezt írta:

„A régi Állatkert [itt az 1909–12-es átépítés előtti időszakra gondol a szerző] híres volt 
ugyanis arról – be kell ismerni –, hogy a leglehetetlenebb keresztezésű vagy legalábbis a 
fajtajelleget egyáltalán nem viselő egyedeket tartott, etetett és mutatott be a nagyközön-
ségnek. […] És a közönség természetesen vásárolta ezeknek a »kétes egzisztenciáknak« a 
kölykeit is, abban a meggyőződésben, hogy az Állatkertben csak fajtatiszta ivadékot kaphat. 
[…] Elévülhetetlen érdeme az Állatkert vezetőségének, hogy a kezdeményezésedre [Raitsits 
Emilről van szó] országos akciót indított a magyar juhászkutyák telivérben való megtartása 
érdekében. […] Az országban ma még egyedülálló az Állatkert komondor-, kuvasz- és puli-
tenyészete, de máris akadnak lelkes hívei és tenyésztői a fajtának hazánkban, kik mind az 
állatkerti teleptől kaptak kedvet ezekhez az ősi fajtákhoz, s legnagyobbrészt innen is szerez-
ték be első tenyészegyedeiket. De »kultúrkutyát« is láttam nem egyet a fővárosban, komon-
dorból, kuvaszból, puliból, szépen kimosdatott, kifésült mezben, és ha kérdeztem, honnét 
valók, a felelet az volt: az Állatkertből. Divatba kezdenek jönni a mi magyar kutyáink – végre, 
a tizenkettedik órában –, és ezt az Állatkert vezetőségének és Neked köszönhetjük.”

Fotó: A FÁNK archívumából

A Budapesti 
Állatkertnek 

elévülhetetlen 
érdemei vannak 

a hazai pász-
torkutyafajták 

népszerűsítésé-
ben és megmen-
tésében. A képen 
egy fajtagyőztes 

állatkerti puli 
látható.

Fotó: A FÁNK 
archívumából

Az erdélyi kopót 
Romániában 
dúvadnak 
minősítették, 
ezért ki kellett 
irtani őket. 
Alig néhágy 
példány maradt, 
közülük egy 
pár a Budapesti 
Állatkertbe került.
Fotó: A FÁNK 
archívumából
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A 
páncélos seltopuzik (Ophisaurus apodus) élőhe-
lye a köves, sziklás, bokrokkal, tövises cserjékkel 
benőtt terület. A szőlőknek és gyümölcsösöknek 

is gyakori látogatója. A helyiek nem üldözik, nem 
verik agyon; pontosan tudják, hogy ezek a gyíkok 
mennyire hasznosak. A seltopuzikok gyakran a laza 
avarban, könnyen feltúrható talajban, kőkupacok 
alatt tanyáznak. Ahogy melegszik a környezetük, 
előbújnak rejtekükből, s szinte azonnal zsákmány 
után néznek. Mozgásuk lassú, már-már megfontolt. 
Meneküléskor viszont villámsebesen száguldanak 
biztos menedékbe, vagy vetik le magukat a sziklák 
közé. Fürgeségüket a farok oldalirányú gyors moz-
gatása segíti. Egy-egy zápor után tömegesen búj-
nak elő, csigákat keresve.

PÁNCÉLSZERŰ PIKKELYEK
Az állat oldalán, a has- és a hátoldal találkozásánál, 
egészen a kloákáig egy bőrbarázda húzódik. A selto-
puzik pikkelyei csontosak – kivéve az említett baráz-
dát. Ez bizonyos mértékig biztosítja a test tágulását, 
amire főleg légvételkor van szükség, vagy egy-egy 
nagyobb préda lenyelésekor, a nőstények ese-
tében pedig a tojások elhelyezkedésénél. 
A testet borító pikkelyek övszerűen 
sorjáznak. A levedlett bőr 
cafatokban, ritkán cső-
forma kisebb dara-
bokban válik le. Va-
lamikor e gyíkok 
is négylábú ál-
latok voltak, de 
a laza talajban 
való turkálás, a 
búvóhely kere-
sése miatt a lábacskák akadályt je-
lentettek, így végül elcsökevénye-
sedtek. A kloáka két oldalán még 
látszik a hátulsó végtag csökevé-
nye, igaz, ez alig 2 milliméternyi. 
Az állkapocs csontosan összenőtt, 
tehát a kígyókkal ellentétben a sel-
topuzik csak akkora zsákmányál-
latot képes benyelni, amekkorára 
ki tudja nyitni a száját. Az alsó és a 
felső fogsor egészen hátraér. 

SZAPORODÁS – KÉRDŐJELEKKEL
Párzásukról nagyon keveset tu-
dunk. A seltopuzik fogságban 
nem, vagy a legritkább esetben 
szaporodik. (Mikor egy-egy hül-
lőbörzén fi atal példányokat lát-
tunk, azok mind a nőstények 
befogás utáni tojásrakásának 
„eredményei” voltak.) A nőstény 
hat–tíz darab, 4-szer 2 centis to-
jást rak, a kicsik kikelése 45-55 
nap után kezdődik. A kisgyíkok 
ekkor 10-12 centiméteresek. 

A nemek megkülönböztetése 
szinte lehetetlen. Kivéve, mikor 
a terepről megfogott egyedeket 
tartunk a kezünkben, amelyek 
ijedtükben ürítenek: a hímek 
páros nemzőszerve ilyenkor ki-
türemkedik. A fogságban tartott példányok már 
nemigen védekeznek így. Ha szabadulni akarnak, 
a testük tengelye mentén körkörösen tekerődz nek, 
farkukkal csapkodva. A farok nem törik le könnyen, 
viszont a hiányzó rész nem, vagy alig regeneráló-
dik. 

Dalmáciában e különleges gyík ellensége a gyí-
kászkígyó és a rézsikló. A seltopuzikok leginkább 
rovarokat, elsősorban egyenesszárnyúakat zsák-
mányolnak, de kedvenc csemegéik közé tartoznak 
a házatlan és a házas csigák is. Négylábú rokona-
ikat, sőt kisebb fajtársaikat sem kímélik. A balkáni 
óriás zöld gyíkot nagy robajjal ragadják meg, azután 
tengelyirányban pörögnek, szinte ledarálva a pré-
dát. Szemüket ilyenkor csukva tartják, majd az ösz-
szetört csontú zsákmányt ernyedt állapotban köny-
nyen elfogyasztják; hasonló módon ragadják meg a 
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találkozhatunk 

seltopuzikkal, 
ezzel a kígyónak 

látszó hatalmas 
gyíkkal. Három 

alfaja ismert. 
Az O. apodus 

Szlovénia, 
Horvátország, 

Bosznia, Monte-
negró, Albánia, 
Görögország és 
szigetei, Török-

ország, valamint 
Izrael vidékén 

él. Az O. durvilli 
az Észak-Kau-

kázusban és 
Közép-Ázsiában, 

míg az O. thracius 
alfaj Törökország 

északi részén és 
a Fekete-tenger 

partvidékein ho-
nos (jobbra fent). 

Fotó: reptiles4all / 
Shutterstock

A seltopuzik teste 
robusztus, a törzs 
olyan vastag, 
mint a fej nyaki 
része, a farok felé 
elvékonyodik. 
Hossza 100–140 
centiméter. Alap-
színe bronzbar-
na, barnásvörös, 
de élőhelytől füg-
gően piros pety-
tyek vagy foltok 
is tarkíthatják. 
A has alapszíne 
világosbarna. A 
fi atalok színezete 
merőben eltér az 
idős példányoké-
tól, szürke alapon 
barna kereszt-
sávok vagy foltok 
tarkítják.
Fotó: Stefan Rotter / 
Shutterstock
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kisebb rágcsálókat, madarakat 
is. Szinte mindent megesznek, 

amit el tudnak kapni.

TARTANI LEHET, DE NEM SZABAD!
A seltopuzik az egyik legjobban tartható ter-

ráriumi állat. Barátságos, érdeklődő, kíváncsi gyík. 
Egyik fő erénye, hogy nem harap, pedig a hatalmas 
koponya és az erős fogazat fájdalmas sebet ejthet-
ne a kezünkön. Sokat mozog, ezért terráriumának 

alapterülete minimum 150-szer 80 centiméter le-
gyen, sok búvóhellyel, laza talajjal. A talaj összeté-
tele lehet fenyőmulcs, kókuszrost, száraz falevél, 
vegyszermentes kerti föld és homok keveréke. Egy 
kisebb részt tartsunk nedvesen, amelyben (főleg a 
vedlések alkalmával) szívesen turkál.  Napközben a 
26–30 Celsius-fokos hőmérséklet ajánlott, emellett 
biztosítsunk a terrárium egyik felében egy hűvö-
sebb részt. Az UV-fény használata elengedhetetlen. 
Naponta kétszer három órát üzemeljen a fénycső 
vagy a kompakt lámpa; éjszakára a fűtést és a vilá-
gítást is kapcsoljuk ki. Ivóvízről gondoskodni kell. 
Táplálékul megfelel a nagy méretű sáska, kifejlett 
tücsök, valamint a csótány, gyász- és rózsabogár-
lárva, selyemhernyó, földi giliszta. Mindig kizá-
rólag annyit etessünk, amennyit elfogyasztanak. 
Élő takarmányállatot nem szabad éjszakára a ter-

ráriumban hagyni. Nagyon ritkán 
kedveskedhetünk valamilyen kisebb 
rágcsálóval is. Több seltopuzikot is 
együtt lehet tartani, ám az etetésnél 
könnyen „összeehetnek”! Akadnak 
példányok, melyek egyáltalán nem, 
míg a többiek (fagymentes 4–8 fokos 
hőmérsékleten) problémamentesen 
áttelelnek.

A páncélos seltopuzik – a 13/2001. 
(V. 9.) KöM-rendelet 8. számú mellék-
lete szerint – szerepel az Európai Kö-
zösségben természetvédelmi szem-
pontból jelentős állatfajok listáján 
(http://www.termeszetvedelem.hu/
index.php?pg=sub_691). Ennek ér-
tel mében tartási engedély csak kor-
látozott számban adható rá: kutatási, 
oktatási célból, a faj újranépesítése, 
újratelepítése vagy mesterséges sza-
porítása érdekében, továbbá egyéb 
közérdekből.       

EGYKOR KEDVENC VOLT
Az 1980-ban megalakult TIT Terrarista Szakkör lel-
kes tagjai számos gyűjtőutat szerveztek a környező 
országokba. Abban az időben a páncélos seltopuzik 
igen népszerű volt. Többen sok évig nevelték e gyí-
kokat terráriumaikban. Az érdeklődő, lelkes és hoz-
záértő terraristák közül csak egy nevet emelünk ki: 
a szakkör elnöke dr. Ország Mihály (1930–2010) ál-
latorvos, zoológus, madárhanggyűjtő volt. Ország 
doktor már 1964-ben Dubrovnikban fogott két pél-
dányt, melyeket évekig tartott otthonában. Min-
dent lehet, de krokodilt azt nem című könyvében 
meg is emlékezik ezekről a gyíkokról. A „seltók” 
iránti lelkesedése egy 1981-ben megismételt, ak-
kor még Jugoszláviába szervezett gyűjtőút során 
újra fellobbant. Fiatalos lendülettel csípte nyakon 
a gyors gyíkokat, külön zsákba helyezve a hímeket 
és a nőstényeket, hogy hazaérve könnyű legyen a 
párok megkülönböztetése. Sok év telt el azóta, s a 
terraristák érdeklődése elsősorban a trópusi állat-
csodák irányába fordult, olykor elfeledve vagy mel-
lőzve a mediterrán fajokat. 

Párzáskor a hím 
az erős állkapocs-
ban ülő fogaival 
megragadja a 
nőstényt, gyakor-
latilag „rögzíti”, 
majd következhet 
a párzás. Ez a 
viszonylag durva 
viselkedési forma 
a sikeres párzás 
egyik feltétele.
Fotó: OPIS Zagreb / 
Shutterstock

A seltopuzik 
színezete 

élőhelyfüggő. 
A foltos, gyakran 

kék foltos 
példányok 
elsősorban 

a keleti 
tartományok 

példányai közül 
kerülnek ki.

Fotó: Yakov Oskanov / 
Shutterstock
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E
pintyek elnevezése nem véletlen, lévén a kar-
csú és kecses madarak repülés közben valóban 
olyanok, mint a legszebb pillangók. Legismer-
tebb fajuk a pirosfülű pillangópinty (Uraegint-

hus bengalus) – majd a kékfejű (U. cyanocephalus) 
és az angolai pillangópinty (U. angolensis) követ-
kezik. Tollazatukra jellemző a szárnyakon és a test 
egyes területén változó erősségben jelen lévő bar-
nás szín, illetve a fejen és mellen található kék tollak. 
A hímeken a kék kiterjedtebb, mint a tojókon. A ne-
mek ugyanazon fajon belül könnyen elkülöníthe-
tők; a három faj tojóit azonban nehezebb egymástól 
megkülönböztetni.

A gránátpinty (U. granatinus) és a kékhasú pillan-
gópinty (U. ianthinogaster) – melyet violaasztrild-
nak is nevezünk – a kényességükről elterjedt tévhit 
miatt ritkábban tartott fajok. Ám nem árt tisztában 
lenni vele, hogy előbb említett rokonaiknál is szeb-

bek, és semmivel sem kényesebbek. Az elterjedt 
rossz tapasztalatokat a tömegével befogott egyedek 
nagyszámú pusztulása magyarázza; ez azonban va-
lamennyi fajra igaz – volt. Tudniillik napjainkban 
Afrikából legális behozatal már nincs. Sajnos az egy-
kori könnyű beszerzési lehetőség mára megbosz-
szulta magát. Az ezredforduló előtt Magyarországon 

sok pillangópintyet megvásároltak, de jó, ha akadt 
tíz olyan madártartó, aki a tenyésztésükkel is foglal-
kozott. A befogások tiltása több ezer példány életét 
mentette meg, ugyanakkor a tenyésztés elmaradása 
miatt e fajok az európai kínálatból jóformán eltűntek. 

NAGY HELYEN ÉRZI JÓL MAGÁT
Az általam ismert öt faj tartása és tenyésztése igen 
hasonló, ezért célszerű őket együtt bemutatni. 
A pillangópintyekre jellemző, hogy mind a termé-
szetben, mind pedig fogságban – a szaporodási idő-
szakon kívül – békés természetűek. Ilyenkor fajtár-
saikkal, sőt egyéb fűpintyfajokkal is jól megférnek. 

Ezért a madárszobás vagy röpdés tartás esetén pom-
pás látványt nyújtó vegyes csapatot alakíthatunk 
ki amaranttal, narancsarcú pinttyel, tigris pinttyel, 
aranymellű asztrilddal, Gould-amandinával stb. 
A madárszobát és a belső röpdét különösen meg-
kapóvá tehetjük szép formájú faágakkal és élő tró-
pusi növényekkel.

Pillangópinty elhelyezésére – ha ez lehetsé-
ges – télen a szobai, nyáron a kerti röpdét ajánlom. 
A beszoktatott egyed ellenálló, de egész élete során 
melegigényes. Nyáron a kerti röpde tájolásánál fi -
gyeljünk arra, hogy madaraink a lehető legtöbb 
napfényt kapják. A volier oldalát tegyük huzatmen-
tessé, így a rövidebb hidegfrontokat képesek lesz-
nek elviselni. A kerti tartás csak május végétől szep-
tember elejéig biztonságos!

A pillangópintyek nagy mozgásigényűek, és 
szépségük is repülés közben érvényesül igazán. Ha 

A PILLANGÓPINTYEK MA MÁR NEHEZEN 
BESZEREZHETŐ DÍSZMADARAK.

PILLANGÓPINTYEKRŐL
RÖVIDEN A

A pillangópinty 
békés természetű 
madár, így költési 

időszakon kívül 
madárszobában 

vagy volierben 
más kisebb testű 

madarakkal 
együtt tartható. 
A képen pettyes 

amarantok 
társaságában 

látható.
Fotó: PACO COMO /

Shutterstock

mégis kalitkában tartjuk őket, akkor otthonuk hosz-
sza ne legyen 80 centiméternél rövidebb. Időnként 
engedjük ki madarainkat a lakásban, hadd röpköd-
jenek kedvükre. A kalit, röpde alja lehet föld, ma-
dárhomok, macskaalom, aprócsutka-granulátum. 
Etetésre, itatásra legalkalmasabb a könnyen tisztít-
ható és felborulástól mentes tálka. Önetetőt, önitatót 
gondos madártartó ne használjon!

Élőhelyükön a pillangópintyek érett és félérett fű-
félék magjaival, továbbá apró rovarokkal táplálkoz-
nak. Alaptakarmányuk gyári keverékként is megvá-
sárolható, de magunk is elkészíthetjük. Fő összetevő 
a fehér gyöngyköles, muhar, kevés fény- és néger-
mag, salátamag, vegyes gyommag. Egyik csemegé-
jük a fürtös köles. Nagyon szeretik a mezőkről be-
gyűjtött félérett magvakat, zöldet. Csíráztassunk is 
nekik magokat, és fontos az állati eredetű fehérje 
etetése. A házilag készített vagy gyárilag összeállí-
tott tojásos eleségre is rászoktathatók. Az élő eleség 
még tenyészidőszakon kívül is alapvető táplálékuk; 

ennek legegyszerűbben besze-
rezhető fajtája az apró lisztkukac. 
Madaranként napi öt-hét lisztbo-
gárlárva elegendő.

TENYÉSZTÉSE SZAKÉRTELMET KÍVÁN
A pillangópinty szaporítása tágas 
helyen könnyebb, de nagyobb 
kalitban is lehetséges. Előfeltétele 
az egészséges, maximum két-há-
rom évnél nem idősebb, összeillő 
pár. A pillangópintyek a termé-
szetben szabadon építik fészkü-
ket, ám ez nálam nem így történt. 
Madaraim a félig nyitott odút vá-
lasztották. Röpdében fészkelésre 
ösztönző lehet egy eldugott hely-
re rögzített fészekkosár. Elenged-
hetetlen a nagy meleg. Láttam 
olyan eredményes tenyészetet, 
ahol a madarak a szigeteletlen 
padlás hőségében fi ókákat nevel-
tek. A tojásszám négy, de akár hat 
is lehet. A kotlási periódus tizen-
két nap, hűvösebb időben további 
egy-két nap. Idejekorán gondos-
kodjunk a megfelelő élő eleség 
beszerzési, tenyésztési forrásáról! 

A kikelt fi atalokat a szülők kizárólag állati eredetű 
élő eleséggel nevelik. Alkalmas lehet az egészen 
apró tücsök, sáska, röpképtelen muslica, katona-
légy, viaszmolylárva, alombogárlárva, levéltetű, ak-
váriumi halaknak való bolharák, szúnyoglárva, kis 
lisztkukac. Nagyon fontos, hogy a felkínált élő ele-
séget a szülők ismerjék. Ezt még a tenyésztés meg-
kezdése előtt ki kell tapasztalnunk. Rosszul kotló és 

nevelő szülők esetében kényszerből a dajkáltatás is 
megoldást jelent. A legjobb dajka az azonos vagy ro-
kon fajú pillangópinty. Tenyésztés közben a fi ókákra 
nézve kritikus lehet a törvényekből adódó gyűrűzé-
si kötelezettségünk. A fészek nézegetését, ellenőr-

zését a legtöbb pillangópinty nem tűri. Ilyenkor az 
ötnapos fi ókák könnyen éhen pusztulhatnak! En-
nek megakadályozásában segíthet egy jól nevelő 
japánisirályka-pár. A fi atalokat az önállóvá válásu-
kat követően elválaszthatjuk szüleiktől. Tegyük őket 
tágas kalitkába, vagy akár más fi atalokkal együtt kö-
zös röpdébe. A feltöltött etető- és itatóedényeket úgy 
helyezzük el, hogy könnyen megtalálják őket; ellen-
kező esetben még ilyenkor is éhen pusztulhatnak! 

LAKÓ ANTAL 

TÁPLÁLÉKUKBAN ÁLLATI FEHÉRJÉNEK IS 
SZEREPELNIE KELL.

A pillangópintyek Afrika Szaha-
rától délre eső területeit lakják. 
A fás, bozótos szavannák ma-
darai. Rendszerint párokban, 
vagy kisebb csoportokba verőd-
ve fi gyelhetők meg. A különféle 
magvak mellett jelentős meny-
nyiségű rovart is fogyasztanak. 
Egyik fajuk sem veszélyeztetett.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

Hím kékfejű 
pillangópinty. Az 

egyes fajoknál a 
hímeket viszony-
lag könnyű meg-

különböztetni 
egymástól, ám a 

tojók elkülönítése 
már szakértelmet 

kíván. Vásárlás-
kor fi gyeljünk 

arra, hogy azonos 
fajba tartozó párt 

vegyünk!
Fotó: COULANGES /

Shutterstock

A pirosfülű pil-
langópinty nagy 

mozgásigénye mi-
att csak megfelelő 

méretű férőhelyen 
érzi jól magát. 

Emellett tartásánál 
ügyelni kell arra 

is, hogy hőigényes 
fajról van szó.

Fotó: Dave Montreuil /
Shutterstock
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engedjük ki madarainkat a lakásban, hadd röpköd-
jenek kedvükre. A kalit, röpde alja lehet föld, ma-
dárhomok, macskaalom, aprócsutka-granulátum. 
Etetésre, itatásra legalkalmasabb a könnyen tisztít-
ható és felborulástól mentes tálka. Önetetőt, önitatót 
gondos madártartó ne használjon!

Élőhelyükön a pillangópintyek érett és félérett fű-
félék magjaival, továbbá apró rovarokkal táplálkoz-
nak. Alaptakarmányuk gyári keverékként is megvá-
sárolható, de magunk is elkészíthetjük. Fő összetevő 
a fehér gyöngyköles, muhar, kevés fény- és néger-
mag, salátamag, vegyes gyommag. Egyik csemegé-
jük a fürtös köles. Nagyon szeretik a mezőkről be-
gyűjtött félérett magvakat, zöldet. Csíráztassunk is 
nekik magokat, és fontos az állati eredetű fehérje 
etetése. A házilag készített vagy gyárilag összeállí-
tott tojásos eleségre is rászoktathatók. Az élő eleség 
még tenyészidőszakon kívül is alapvető táplálékuk; 

ennek legegyszerűbben besze-
rezhető fajtája az apró lisztkukac. 
Madaranként napi öt-hét lisztbo-
gárlárva elegendő.

TENYÉSZTÉSE SZAKÉRTELMET KÍVÁN
A pillangópinty szaporítása tágas 
helyen könnyebb, de nagyobb 
kalitban is lehetséges. Előfeltétele 
az egészséges, maximum két-há-
rom évnél nem idősebb, összeillő 
pár. A pillangópintyek a termé-
szetben szabadon építik fészkü-
ket, ám ez nálam nem így történt. 
Madaraim a félig nyitott odút vá-
lasztották. Röpdében fészkelésre 
ösztönző lehet egy eldugott hely-
re rögzített fészekkosár. Elenged-
hetetlen a nagy meleg. Láttam 
olyan eredményes tenyészetet, 
ahol a madarak a szigeteletlen 
padlás hőségében fi ókákat nevel-
tek. A tojásszám négy, de akár hat 
is lehet. A kotlási periódus tizen-
két nap, hűvösebb időben további 
egy-két nap. Idejekorán gondos-
kodjunk a megfelelő élő eleség 
beszerzési, tenyésztési forrásáról! 

A kikelt fi atalokat a szülők kizárólag állati eredetű 
élő eleséggel nevelik. Alkalmas lehet az egészen 
apró tücsök, sáska, röpképtelen muslica, katona-
légy, viaszmolylárva, alombogárlárva, levéltetű, ak-
váriumi halaknak való bolharák, szúnyoglárva, kis 
lisztkukac. Nagyon fontos, hogy a felkínált élő ele-
séget a szülők ismerjék. Ezt még a tenyésztés meg-
kezdése előtt ki kell tapasztalnunk. Rosszul kotló és 

nevelő szülők esetében kényszerből a dajkáltatás is 
megoldást jelent. A legjobb dajka az azonos vagy ro-
kon fajú pillangópinty. Tenyésztés közben a fi ókákra 
nézve kritikus lehet a törvényekből adódó gyűrűzé-
si kötelezettségünk. A fészek nézegetését, ellenőr-

zését a legtöbb pillangópinty nem tűri. Ilyenkor az 
ötnapos fi ókák könnyen éhen pusztulhatnak! En-
nek megakadályozásában segíthet egy jól nevelő 
japánisirályka-pár. A fi atalokat az önállóvá válásu-
kat követően elválaszthatjuk szüleiktől. Tegyük őket 
tágas kalitkába, vagy akár más fi atalokkal együtt kö-
zös röpdébe. A feltöltött etető- és itatóedényeket úgy 
helyezzük el, hogy könnyen megtalálják őket; ellen-
kező esetben még ilyenkor is éhen pusztulhatnak! 
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