
ÉVES ELŐFIZETŐKNEK: 495 Ft 695 Ft

9 772064 517008

2 1 0 0 4

9 772064 517008

2 1 0 0 4

15
,9

 L
EI

 4
,1

 E
UR

www.allatvilagmagazin.hu2021. július–augusztus • VIII. évfolyam 4. szám

FÁ
N

K
-M

T
T

M

155 éves 
a Budapesti Állatkert

Életeket 
mentenek 

MAGYAR MADÁRMENTŐK 
ALAPÍTVÁNY

SAMU, 
a vidám kiselefánt

ÁLLATORVOS
AKCIÓBAN 



 A cápák hatalmas távolságokat tesznek meg táplálkozó- és 
szaporodóhelyeik között ingázva. A tájékozódáshoz azonban nem 
GPS-t, hanem valamiféle belső iránytűt használnak. Egy Dél-Afrikában 
rádiós jeladóval felszerelt fehér cápa (Carcharodon carcharias) 2005-
ben szinte nyílegyenesen úszott egészen Ausztráliáig, ezért a tudósok 
már egy ideje gyanították, hogy a porcoshalak képesek a földi mágne-
ses mező érzékelésére. A bizonyításra azonban csak a közelmúltban, 
a Floridai Állami Egyetemen került sor, ahol a kutatók egy hatalmas 
réztekercs belsejében elhelyezett medencében tesztelték le néhány, a 
közelben befogott kis pörölycápa (Sphyrna tiburo) kölyök képességeit. 
A helyiségben a tekercsen átvezetett elektromos áram segítségével 
reprodukált mágneses erővonalak egy-egy 600 kilométerre északra, 
illetve délre fekvő pontot rajzoltak ki, a kalapácsfejűek pedig ahhoz 
viszonyítottan mindig következetesen az „otthonuk” – vagyis a befogási 
helyük – felé vették az irányt.

www.cell.com

Fotó: Alexius Sutandio / Shutterstock

 Mivel az 1980-as évek óta egyetlen észlelésük sem 
volt, mindenki azt hitte, hogy az óriásvidrák (Pteronura 

brasiliensis) szép csendben kipusztultak Argentínából. 
Májusban azonban egy, az El Impenetrable („az átha-

tolhatatlan”) Nemzeti Parkban kajakozó természetvé-
dőnek sikerült megfigyelnie és telefonjával megörö-

kítenie egy példányt. A szakértők szerint ez vagy 
Pantanal régió több ezer kilométerre lévő paraguayi 

részéből úszott el Chaco tartományig, vagy egy 
eddig mesterien rejtőzködő helyi populáció 
tagja lehet. A Rewilding Argentina szervezet 
amúgy az Iberá Nemzeti Parkba is visszatele-
pítené az óriásvidrákat, amelyek egyedszáma 

már a fegyverüket használni sosem rest első 
európai telepesek megérkezése után apadni kez-

dett. Tavaly egy magányos jaguár (Panthera onca) 
is feltűnt ugyanitt, és mert egy fogságban felnevelt 

társat kapott, azóta sikeresen kölykedzett is.

news.mongabay.com

Fotó: Anan Kaewkhammul / Shutterstock

 Az Északi-Fríz-szigetek közé tartozó Sylt egészen 
2007-ig kígyómentes övezet volt, amíg egy magyar-
országi nádszállítmány közé rejtőzve be nem slisszoltak 
oda az első vízisiklók (Natrix natrix). A sziget északi 
részén fekvő Lister Koog nevű tengerártéri terület kitűnő 
élőhelynek bizonyult számukra, sőt az állományuk azóta 
stabilizálódott. Mégsem örülhetünk szívből honfitársaink 
nemzetközi sikerének, mert a legközelebbi szárazföld 
nem a nálunk honos vulgaris alfaj, hanem a törzs-
alak birodalma, amellyel egyáltalán nem volna 
üdvös keveredniük. Tetőnádazáshoz használt 
anyagokkal egyébként más jószágok is mesz-
szire jutottak: a szomszédos Föhr szigeten ta-
lált keleti cickányok (Crocidura suaveolens) és 
hosszúlábú mocsári békák (Rana arvalis wolter-
storffi) származási helye szintén Magyarország lehet.

www.salamandra-journal.com

Fotó: KOO / Shutterstock



 Nyolcszázezer ember közvetlenül is 
megszenvedheti a haldiverzitás rohamos 
csökkenését az Amazonas perui szakaszán. 
Loreto régióban egyre kevesebb nagy testű, ván-
dorló életmódot folytató hal kerül az asztalra, a 
kisebbre növő fajok húsa viszont táplálkozástani 
szempontból sokkal kevésbé értékes, ami nem 
jó hír a fehérjeszegényen táplálkozó helyi lako-
soknak. Az ország belsejében a farmon tenyész-
tett halak és szárnyasok fogyasztása dívik, ezek 
táp- és élvezeti értéke azonban szintén jelentősen 
elmarad a természetből származó társaikétól. 
A vadon élő növények és állatok világszerte fon-
tos élelmiszerforrást jelentenek, ezért a biológiai 
sokféleség megőrzése nemcsak természetvédel-
mi, de élelmiszer-biztonsági és közegészségügyi 
feladat is egyben.

advances.sciencemag.com

 A 2003-ban olajfacsemetékkel bejutott patkós siklók (Hemorr-
hois hippocrepis) már Ibiza szinte teljes keleti felét elfoglalták, és ott az 
összes útjukba kerülő Pityúzok-szigeteki faligyíkot (Podarcis pityusensis) 
levadászták. Mallorcán és Menorcán a 20. század végén behurcolt algériai 
kámzsássiklók (Macroprotodon mauritanicus) vittek végbe hasonló pusz-
títást a Baleár-szigeteki faligyíkok (P. lilfordi) körében. A szakértők úgy 
számolnak, hogy ha a patkós siklókat nem állítja meg senki és semmi, a 
faligyíkok tíz éven belül eltűnnek Ibizáról és a szomszédos szigetekről.

academic.oup.com/cz

Fotó: (Pityúzok-szigeteki faligyík) Slawinka / Shutterstock, (Patkós sikló) Macronatura.es / Shutterstock

 Az IUCN által a „sebezhető” kategóriába sorolt Terekay folyamteknős 
(Podocnemis unifilis) megőrzését célzó perui programok csak látszólag sikeresek. 
A hatalmas felhajtással szélnek eresztett fiókákat a műsor végeztével ugyanazok a „ter-
mészetvédő szervezetek” szemfülesen vissza is fogják, és közvetítőkön keresztül, „tisztára 
mosva”, legálisan begyűjtött példányok közé keverve, hamis tenyésztői igazolásokkal kül-
földre – főleg Kínába – viszik. A 2017-ben hivatalosan exportált 779 024 egyedből 633 445 
bizonyítottan védett területekről származott. Jelenleg 43 regisztrált vállalkozás foglalkozik 
Terekay-tojások kikeltetésével, amivel 492 családnak adnak munkát, és évente közel egymillió 
dollár profitot termelnek. A kereskedők haszna ennek a háromszorosa is lehet. Szerencsére a 
koronavírus-járvány miatt Kínában bevezetett import- és utazási korlátozások megakasztot-
ták ezt a remek bizniszt, de ne legyenek illúzióink! 

insightcrime.org

Fotó: Melinaa.es / Shutterstock

 A rögzített kopoltyúhálós halászat minden évben legalább 400 
ezer tengeri madár életébe kerül. A természetvédők most felszínen lebe-
gő, forgó madárijesztőkkel igyekeznének távol tartani a táplálékot kereső 
füstös (Melanitta fusca) és jegesrécéket (Clangula hyemalis) a potenciá-
lisan halálos készségektől. A hatalmas fekete-fehér szempárat „villantó” 
bóják az észtországi vizsgálatok szerint a kezdeti időszakban 20-30 szá-

zalékkal is csökkenthetik a tengeri madarak számát egy-egy 50 méteres 
sugarú körben. A kiismerhetetlen ritmusra táncoló szerkezetekhez a 

madarak nehezebben szoknak hozzá, ezért hosszabb távon is sikerrel 
alkalmazhatók.

royalsocietypublishing.org

Fotó: Maksimilian / Shutterstock
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Elsőre talán kevésbé tűnik egyértelműnek, 
de egy állatkerti állatorvosnak nem 
feltétlenül csak az állatkert falai által 
körbezárt terület jelenti a munkavégzés 
helyét. Mielőtt bárki már itt abbahagyná 
az olvasást (unalmas munkajogi 
fejtegetésektől tartva), inkább olyan 
eseményekről és utazásokról írok, mikor 
a különböző természetvédelmi akcióknál 
az állatorvosra is nagy szükség volt. Egy 
állatkertes konferencián az egyik előadó 
pólóján a következő felirat szerepelt: 
„Great things happen outside of your 
comfort zone” – azaz az igazán nagy 
dolgok a komfortzónádon kívül történnek. 
De mi számít valaki komfortzónájának? 
Én ezeknél az alkalmaknál sose éreztem 
magam kívülállónak, ám az is tény, 
hogy e munkákra nem kényelmes, jól 
felszerelt rendelőkben vagy laborokban 
került sor. Szerencsére. Mert számomra 
ez a természetvédelmi állatorvoslás az 
igazi hab a tortán, mikor a különböző 
állatfajokkal megszerzett elméleti és 
gyakorlati tudást a tényleges védelmi 
munkának, a fajok megmentésének 
szolgálatába tudjuk állítani.  

ÁLLATORVOS  AKCIÓBAN
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MONGÓLIA, 2007
Valószínűleg nem véletlen, hogy Ulánbátor ritkáb-
ban szerepel a divatmagazinok hasábjain, mint 
mondjuk Párizs. Erre gondoltam, miután a reptéren 
beszálltam egy Volga típusú taxiba, hogy a szállodá-
ba szállítson (de visszatekintve az eseményekre, ez 
még mindig simább ügy volt, mint az elutazáskor 
fogott Volga, amelyet a taxisofőrrel együtt toltunk be 
a ledöglés után, s a lassan guruló kocsiba beugorva 
épp elértük a Moszkvába induló járatot). Na, de a két 
esemény között azért akadt némi dolgom is Mongó-
liában. Konkrétan huszonhat mongol vadszamarat 
(Equus hemionus hemionus) kellett altatással befog-
nunk, hogy rádiótelemetriás nyakörvet tegyünk rá-
juk, s így a fajt kutató terepbiológusok választ kapja-
nak arra, hogy a legális védelem ellenére miért fogy 
továbbra is eme állatok száma. Az közismert, hogy 
az orvvadászat, az élőhelyek át-
alakítása és a jó legelőkért a házi-
állatokkal folytatott verseny még 
egy olyan érintetlennek gondolt 
országban is, amilyen Mongólia, 
komoly hatást gyakorol e faj jö-
vőjére. Főleg, ha azt is fi gyelem-
be vesszük, hogy a fantasztikus 
érintetlenség érzése ugyan még 
sok helyütt megvan, de már ko-
rántsem igaz. Jól emlékszem rá, 
mikor a táborból egy reggel ma-
darászni sétáltam ki, s szóltak, 
hogy az egyik irányba, ahol egy 
illegális bánya működik, ne na-
gyon távcsövezzek, mert esetleg 
idelőnek… 

De mégis miként lehet vad-
szamarat fogni, ha ezt a vadsza-
már nem nagyon akarja? Először 
is mindent össze kell szedni hoz-

zá, ami már önmagában nem kis mutatvány. Rá-
adásul ekkortájt még a szokásosnál is sűrűbb volt 
az életünk, javában dolgoztunk a déli szélesszájú 
orrszarvú (Ceratotherium simum simum) terméke-
nyítési programján a német kollégákkal. A műve-
letet egy teljesen összecsiszolódott csapat végezte: 
a berliniek (akiket nemzetközi körökben BB-nek, 
Berlin Boysnak hívtak) megérkeztek az utolsó járat-
tal, nagyjából este 10 óra körül. Szabadidőből nekik 
sem jutott sok, mert akkoriban az év 365 napjából 
300-at úton voltak, így a budapesti kiruccanást sem 
lehetett bő lére ereszteni. Szóval esti leszállás, éj-
szakai orrszarvúzás és reggeli 6 órás indulás (első 

járat) volt az a kűr, melyet aznap éjjel is meg kellett 
futnunk. Történetesen az én Mongóliába való indu-
lásomra ugyanúgy másnap reggel került sor, tehát 
az éjszakát orrszarvúaltatással és -vizsgálattal tölt-
ve, másnap frissen, kipihenten, skatulyából kihúz-
va indulhattam Moszkván keresztül Ulánbátorba, 
mintegy 40-50 kilónyi túlsúllyal, amelyet a prog-
ramot évek óta szolgáló osztrák állatorvos barátom 
adott át nekem. Elmondta, hogy a kiszállítást intéz-
ve így egészül majd ki minden a beavatkozások-
hoz. És hogyan jön ez össze a németekkel? Hát úgy, 
hogy még az ő szemük is elkerekedett az eszköz-
listát meghallva, majd fi noman fi gyelmeztettek a 
moszkvai átszállásnál a vámosok szigorúságára, és 
arra, hogy minden papírom legyen rendben, mert 
egy vizsgálati fogság valószínűleg nem szerepel a 
kívánságlistámon.

Ezeket az apró zökkenőket magam mögött hagy-
va az összes előkészület aprócska bemelegítésnek 
tűnt, miután közölték velem, hogy az ivóhelyeknél 
való befogás nem fog menni: dzsipes üldözésre, az 
orvvadászok módszerére van szükség. A vágtató 
vadszamár végsebessége maximum 75 km/óra, a 
sztyeppén száguldó UAZ maximum 90 km/órát tud, 
így csupán általános iskola alsó tagozatos matema-
tika, hogy a dzsip elméletileg utolérheti az állatot. 
Elméletileg. Mert az üldözés maximum 15 percig 
tarthat, a sztyeppnek tükörsimának kell lennie, s 
az anyósülésen ülve a hátulról megközelített állatot 
még el is kell találni. Miután az első, demonstráci-
ós alkalommal, mikor az osztrák kolléga mögé ülve 
egy gyorstalpalót kaptam, hogy fél óra múlva mit 
kell már nekem is önállóan csinálnom, és majdnem 
fejre álltunk az autóval, nem mondom, hogy nem 
éreztem magamban némi bizonytalanságot. Sze-
rencsére végül az egész akció teljes sikerrel zárult, 
s két helyszínen, a Délkelet-Góbiban és az Altaj-Gó-
biban is befogtuk, megvizsgáltuk, leszűrtük és te-
lemetriáztuk a vadszamarakat. A nyakörvek értékes 
információkat nyújtanak majd, amelyek a védelmi 
munkában használhatók fel, a faj érdekeinek meg-
felelően…

DÉL-AFRIKA, 2008
Különleges alkalom volt, mikor a biztonsági po-
pulációként szolgáló déli szélesszájú orrszarvúak 
programjába Dél-Afrikából hozhattunk rinocérosz-

A vadszamarak 
ébresztésénél 

minél hosszabb 
ideig kontroll 

alatt kell tartani 
az állat fejét, 

hogy az esetleges 
sérüléseket 
elkerüljük.

Fotó: Petra Kaczensky

Bár a mongol 
vadszamarak tel-
jes védelem alatt 
állnak, az orv-
vadászat ma sem 
ritka jelenség. 
A képen látható, 
szerencsétlenül 
járt állat hurokba 
akadt.
Fotó: Sós Endre
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spermát, hogy a zárttéri állomány genetikai varia-
bilitását növelve a hosszú távú fenntarthatóságot 
biztosítsuk. Mindez pofonegyszerűnek tűnik, de 
józan paraszti ésszel is könnyen belátható, hogy 
egy szélesszájú orrszarvú még akkor sem tekinti 
magát spermadonornak, ha jó napja van. E tényt 
a messzemenőkig fi gyelembe véve készültünk fel 
arra, hogy a Lapala rezervátumban egy nemzetközi 
csapat részeként a sok-sok engedély, hozzájárulás, 
támogató nyilatkozat és egy magyar fi lmes csapat 
anyagi hozzájárulása után elindulhasson maga az 
akció. Az orrszarvúsperma-vétel és a levett örökí-
tőanyag minőségi elemzése még egy állatkertben 
is komplex feladatnak számít, ám mindezt tere-
pi körülmények között intézve, a sperma mélyfa-
gyasztására és Európába szállítására felkészülve 
a kihívás adott volt. Ráadásul nem volt „kitaposott 
ösvény” sem, mert ezt előttünk még senki nem 
csinálta meg. A terepi orrszarvúsperma-vételhez 
szükség van egy légi és egy földi elfogócsapatra. 
A levegőből (praktikusan egy helikopterről) a belö-
vés történik, a földi csapat pedig a lelassult/lefekvő 
állat megközelítését és stabilizálását végzi el (hogy 
majd megtörténhessen maga a beavatkozás, illetve 
az összes következményes lépés, beleértve a sper-
ma egy terepi körülmények közt kiépített laborban 
való elemzését és a folyékony nitrogénban történő 
mélyfagyasztását is). Ezt persze megelőzi a vadőrök 

akár napokig tartó munkája, amikor a lehetséges 
„célszemélyeket” kiválasztják, becserkelik és köve-
tik, hogy az akció napján minden simán és zökke-
nőmentesen alakuljon. Ám az elmélet és a gyakor-
lat persze sokszor nem jár kéz a kézben. Senki sem 
tudhatta előre, hogy az egyik orrszarvúnál az alta-
tólövedék csak részben sül el, s az amúgy bódultnak 
tűnő, egy helyben álló vastagbőrű egyáltalán nem 
fog örülni, mikor két lábon járó, majomszerű lények 
(viszonylag sokan) barátkozni akarnak vele. Szintén 
nehéz lett volna előre megjósolni, hogy egy másik 
bika pedig a beavatkozás előtt pár nappal kerül ösz-
szetűzésbe egy vetélytársával, emiatt a péniszén 
nagy vérömleny alakul ki, és a sperma minősége 
termékenyítésre alkalmatlan lesz. Nem tudtuk elő-
re, de megtörténtek. És talán érdemes még vissza-
térni egy pillanatra ketteskéhez, azaz ahhoz az or-
rszarvúbikához, aki úgy állt, mintha aludna, pedig 

mégsem… Itt tanultam meg a tapasztalt dél-afrikai 
befogóembertől, hogy ilyenkor a rinocérosz farkát 
kell megragadni és vele azonos irányba forogni. El-
lentétes irányba forogni tilos és életveszélyes. Ha 
az orrszarvú lábára közben a helyi segítők köteleket 
akarnának feltenni, ami egyfajta gáncsként műkö-
dik, akkor érdemes határozottan tiltakoznunk, már 
ha ebben a nyelvi akadályok nem gátolnak meg 
bennünket. Összességében végül ez a projektünk is 
sikerrel zárult, de a három kijelölt és altatott orrszar-
vúbika közül igazán jó minőségű és mennyiségű 
spermát csak egy állattól tudtunk gyűjteni.

BORNEÓ, SABAH, 2011
A kritikusan veszélyeztetett szumátrai orrszarvú 
(Dicerorhinus sumatrensis) még a mára fennma-

Az orrszarvúfajok között természetesen sok a különbség, legyen ez 
morfológiai vagy az élőhelyükre vonatkozó. Egy sajnálatos hasonlóság 
azonban van közöttük, mégpedig az, hogy a tülöknek egyes hiedelmek, 
esetleg tradíciók hatalmas értéket tulajdonítanak. Az alapvetően Ázsia 
egyes részein létező felfogás először az ázsiai fajokat sorolta a végve-
szély szélére (más, káros folyamatokkal egyszerre lecsapva), és miután 
nem volt többé mihez nyúlni, a továbbra is meglévő, óriás igény (ami 
elsősorban gyógyítő erőt tulajdonít az orrszarvú eme testrészének) Afri-
kára tevődött át. Itt egészen aggasztó mértékű mészárlás vette kezdetét, 
ami miatt a valamennyire már stabilizálódott állományú déli szélesszájú 
orrszarvú ismét nagy veszélybe került. 

A dél-afrikai 
orrszarvú- 
befogásoknál 
az altatópuskás 
belövés 
helikopterről 
történt.
Fotó: Sós Endre

Az egyik elalvó 
orrszarvú egy 
szakadék közelé-
ben szunyókált el, 
ezért az ébresz-
tésnél félő volt, 
hogy az állatot 
esetleg baleset éri. 
A képen egy rész-
legesen felébresz-
tett állat látható, 
akinek a szemét 
betakartuk, majd 
néhány száz 
méterrel odébb 
sétáltunk vele, 
hogy már biz-
tonságos helyen 
ébredhessen.
Fotó: Sós Endre ➤
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radt két afrikai fajnál is sokkal nagyobb bajban van. 
A parányira zsugorodott állomány nemcsak a ro-
hamos mértékben eltűnő élőhelyek miatt sodródott 
a kihalás szélére, hanem az összes faj létét alapja-
iban veszélyeztető orrszarvútülök-kereskedelem 
miatt is. A déli szélesszájúakkal szerzett tapasztalat 
lehetőséget adott a berlini kutatócsoport számá-
ra, hogy e tudást a meglévő néhány egyednél a faj 
megmentésének szolgálatába állíthassák. Mivel mi 
már 2001 szeptembere óta dolgoztunk a német kol-
légákkal – illetve később a magyar fi lmes csapat is 
az ő projektjeikről készített fi lmet –, 2011-ben remek 
lehetőség adódott arra, hogy a maláj programban 
tartott állatok reproduktív kiértékelése megtörtén-
hessen. Akkor még nem tudtuk, hogy sajnos ezek 
voltak gyakorlatilag az utolsó egyedek, így az altatá-
sos vizsgálatot és ellenőrzést nem követhette újabb 
lépés, mert Sabahból kipusztult a faj, Borneó indo-

néz részén és Szumátra egyéb területein pedig más 
kutatócsoportok tevékenykednek. Ez a szomorú 
példa is mutatja, hogy az idő nem a ritka állatoknak 
dolgozik, s ha nem ér oda időben a segítség, akkor 
sokszor már túl késő.  

OROSZORSZÁG, 2016–2017
Az előbbi eseménynél vidámabb és felemelőbb 
akciók voltak a Przewalski-lovak (Equus ferus 
prze walskii) 2016–17-es szállításai Oroszországba 
a Hortobágyi Nemzeti Park pentezugi állományá-
ból. Ebben a két évben összesen harminc vadlovat 
vittünk repülővel az Európa és Ázsia határán fekvő 
Orenburgba, ahol egy új, hatalmas rezervátumot 
hoztak létre a faj további megmentésére. A Prze-
wals ki-ló története önmagában is megérne egy 
cikket, de az köztudott, hogy az állatkertek és rezer-
vátumok nélkül ma már csak szép könyvillusztrá-

ciókon csodálkozhatnánk rá a szóban forgó állatra: 
„Jé, ilyen is létezett?” Mindenesetre életem legna-
gyobb élményei közé sorolom, hogy részt vettem 
ennek a harminc lónak az altatásos kifogásában, 
állatorvosi tesztelésében, majd az újabb bódítás-
ban és magában a szállításban. A visszabódításra a 
szállítás napján volt szükség, mikor a már karám-
ban előkaranténozott vadlovakat „utazóládába” kel-
lett rakni, a kamion felvitte őket Ferihegyre, onnan 
pedig egy teherszállító gép gyomrában Orenburg 
volt az irány. Itt ismét teherautóra kerültek, hogy 
három-négy órás zötykölődés után végre megér-
kezzenek új lakhelyükre. Az oroszországi lószállítás 
ismét remek csapatmunkában jöhetett csak létre, 
hisz nagyon rövid idő alatt kellett kifogni az állato-
kat. Az időfaktor még kifejezettebb volt az elszállítás 
napján, mikor az őszi időpont és napfelkelte miatt 
igazán korán nem lehetett a beládázást elkezdeni, 
ám délután 2-re mindent be kellett fejezni, hogy a 
lovak időben elérjék a különgépüket. Fura látvány 
volt, amikor a repülő rakodóterében kicentizve áll-
tak a lószállító ládák, a szakmai kísérők pedig (akik 

2016-ban hárman, míg 2017-ben ketten voltunk) 
egy falról lehajtható apró ülésen töltötték a repülő-
utat. Egy ilyen járatot persze nem úgy kell elképzel-
ni, mint az Emirates business osztályát. Magad előtt 
a falon van egy lehajtható asztalka, valamikor (ha 
nem felejtik el) kapsz egy apró tálcát ezzel-azzal, kü-
lönben azt kell inkább fi gyelni, hogy a láthatóan fá-
radt pilóta és asszisztense (aki egyben az utaskísérő 
is) fölkeljenek a leszálláshoz. (Nem mondom, hogy 
nem feszengtünk, amikor 2017-ben már közeled-
tünk Orenburghoz, de az előttünk tárva-nyitva álló 
pilótafülkében a teljes legénység két édesdeden 
szunyókáló tagját vehettük szemügyre.) Mellesleg a 
2017-es szállítás összességében már sokkal gördü-
lékenyebben ment a 2016-oshoz viszonyítva, ahol 
néhány „gyermekbetegséggel” is meg kellett küz-
denünk. Például nem volt mindegy, hogy az első 
évhez képest sikerült egy hónappal korábbra hozni 

Szumátrai orr-
szarvú vizsgálata 
bódítás nélkül. 
A nőstény állatot 
hozzászoktat-
ták a kalodában 
történő ultrahan-
gos vizsgálathoz, 
amit az IZW mun-
katársai végeznek 
el.
Fotó: Sós Endre

A belülről bélelt 
állatszállító 
ládában a 
nyugtalan 
vadszamarak is 
jól szállíthatóak.
Fotó: Sós Endre

A Hortobágyról 
érkező 
Przewalski-
lovak kipakolása 
Orenburg 
repterén.
Fotó: Sós Endre
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a szállítást. Így egészen emberi körülmények közé 
érkeztek a lovak, nem úgy, mint 2016 novemberé-
ben, mikor a hortobágyi plusz 10 Celsius-fok után 
az érkezés estéjét követő hajnalban mínusz 28 fokot 
mutatott a hőmérő. Mi ezt igen nehezen viseltük el, 
de a lovakon semmi sem látszott, így lebonyolíthat-
tuk a faj modern kori megmentésének legnagyobb 
szabású Przewalski-ló-szállítását is.

INDIA, 2017
A törpesertés (Porcula salvania) India egyik mód-
felett ritka, kritikusan veszélyeztetett emlősfaja, s 
maga a védelmi program a Durrell Alapítvány (Dur-
rell Wildlife Conservation Trust) szakmai és anya-
gi támogatásával a legsikeresebbek közé tartozik. 
E védelmi erőfeszítésekhez nyújtottunk gyakorlati 
segítséget, amikor négy törpesertés hasüregébe ül-
tettünk be miniatűr rádiótelemetriás adókat, hogy a 
fogságban tenyésztett és az élőhelyre, Asszám ele-

fántfüves, megfelelő magasságban fekvő, speciális 
területeire kiengedett egyedeknél a nyomon kö-
vetés lehetővé váljon. Az itteni csapat hosszú évek 
óta küzdött azzal, hogy a kiengedett állatok hamar 
elvesztették a jelölést vagy a nyomkövetőt, tehát a 
program sikere vagy sikertelensége nem volt mér-
hető. Ekkorra mi már jó ideje alkalmaztuk az emlí-
tett technikát a rákosi viperánál (Vipera ursinii rako-
siensis), így felmerült, hogy ezt a műtétet betanítjuk 
az indiai kollégáknak is. Négy állaton hajtottunk 
végre műtétet, két egyedet Guvahátiban a tenyész-
telepen, kettőt pedig a Nameri Nemzeti Parkban, 
az elengedésre felkészítő területen műtöttünk meg. 
Szerencsére az összes beavatkozás jól sikerült, s 
mára a módszer a törpesertésprogram részévé vált, 
hála a magyar rákosi viperáknak. 

KAZAHSZTÁN, 2019
Bő tíz év után ismét lehetőségem nyílt arra, hogy 
dzsipes üldözéssel – az egyik altatócsapatot vezet-

ve – mongol vadszamarakat telepíthessünk át Ka-
zahsztánon belül, az Aral-tó térségéből az ország 
centrális területére. Mivel itt nemcsak arról volt szó, 
hogy a pusztában megfogunk egy állatot, nyakör-
vet teszünk rá, majd elengedjük, hanem arról is, 
hogy tényleges transzlokáció történik, ezért még 
összetettebb volt az előkészítés és a lebonyolítás. 
Azaz feladat volt a befogott állatok összegyűjtése, a 
transzportra való felkészítés és egy 800 kilométeres 
szállítás levezénylése. Az egész akcióhoz szinteti-
zálnom kellett a vadszamárbefogási és vadlószál-
lítási tapasztalataimat, amelyet megint egy nem-
zetközi csapattal, kazah, osztrák, német és angol 
kollégákkal hajtottunk végre.

Itt is bebizonyosodott, ami az összes korábbi erő-
feszítésnél, melyekről eddig írtam: alapos előkészí-
tés és csapatmunka nélkül nem járhat sikerrel sem-
milyen akció sem. Az is alapigazság, amit még Jane 
Goodall mondott nekem a tanzániai Gombe Nem-
zeti Parkban: „Gondolkozz globálisan, de cselekedj 
lokálisan!” Ha egy picit is hozzájárulhattunk e fajok 
megmentéséhez, illetve sikerült a helyi embereket 
ráébresztenünk, hogy milyen értékek őrzői, akkor 
talán mi is adtunk egy kis lökést a fennmaradásuk-
hoz.

DR. SÓS ENDRE

A törpesertés azon fajok egyike, amiket a tudomány egyszer már kihalt-
nak hitt. Pontosan 50 éve, 1971-ben történt, hogy a Barnardi Rezervá-
tumban tűz ütött ki, és az ez elől menekülő törpesertések egy teaültet-
vényre szaladtak ki, majd ott befogásra kerültek. Innen kapcsolódott be 
a faj védelmébe a Durrell Wildlife Conservation Trust. Az ő kötelékükben 
dolgozó William Oliver vezetésével felkutatták a maradék, szó szoros ér-
telmében törpe populációkat, fogságban működő tenyészprogramot és 
visszavadító, a szabad életre “felkészítő” telepeket hoztak létre, bevonták 
és képezték a helyi embereket. Mindez leírva rövidnek és egyszerűnek 
tűnik, de az elmúlt 50 év sem volt elég, hogy nyugodtan hátradőlhes-
sünk a faj jövőjét illetően, még mindig rengeteg a tennivaló. 

A törpesertés 
fogságban 

történő 
tenyésztésére 

ma már sokrétű 
tapasztalat áll 

rendelkezésre.
Fotó: Sós-Koroknai 

Viktória

Az Oroszországba 
érkező Przewals-
ki-lovak remekül 
alkalmazkodtak a 

hirtelen tapasztalt 
nagy hőmérsék-

leti különbségek-
hez is.

Fotó: Sós Endre
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A 
második világháború szinte teljesen elpusz-
tította az állatkerti gyűjteményt. Fontos és 
sürgős feladat volt az üres röpdék benépesí-
tése, ezért egy e célra vásárolt keltetőgéppel 

terepen gyűjtött vadmadártojásokat keltettek ki az 
Állatkert szakemberei. A munka közben mind több 
tapasztalatra tettek szert a keltetés és fi ókanevelés 
terén, s ezt később sikerrel kamatoztatták akkor is, 
mikor a külső tényezők (áradások, mezőgazdasági 
munkák stb.) miatt veszélybe került fészekaljakat 
kellett menteni és kikeltetni. Ilyesformán a kezde-
ti, gyűjteményfejlesztési tevékenység fokozatosan 
természetvédelmi munkává alakult, ráadásul így az 
Állatkert és a természetvédelem kapcsolata is egyre 
szorosabbá vált. A természetvédelmi hatóságok, de 
a tógazdaságok és a növénytermesztők is az Állat-
kerttől kértek segítséget, ha áradás vagy – a halter-
melő tógazdaságokban szükséges vízszintszabá-
lyozás miatt – védett vízimadarak fészkei, tojásai, 
fi ókái veszélybe kerültek. A mezőgazdasági terüle-
teken hasonló módon a veszélyeztetett túzokfész-
kek mentését kellett elvégezni.

EGYRE TÖBB MENTETT MADÁR
A tömeges és szervezett állatkerti mentőmunka sok 
esztendő alatt alakult ki. A nyolcvanas években még 
alacsony volt a mentésre szoruló egyedek száma, a 
bekerült állatokat a Madárosztályon dolgozó Becsei 
Anna vette gondozásába. Ő részben a Madárosztály 
akkori vezetője, dr. Mödlinger Pál biztatására vál-
lalta a feladatot, s dr. Ország Mihálytól, az Állatkert 
tudományos főmunkatársától tanulta meg a hazai 
védett madarakkal való szakszerű bánásmód forté-
lyait, a sérült példányok kezelésétől egészen a fi ó-
kanevelésig. Az állatmentés akkoriban egyet jelen-
tett a madármentéssel, hisz szinte kizárólag védett 
szárnyasok képviselőit kellett ellátni. 1985-ben pél-
dául összesen hét madár érkezett: négy fekete rigó, 
két vörös vércse és egy gyurgyalag. Az elkövetkező 
években lassan növekedett az egyedszám, de csak 
1996-ban haladta meg a százat. Onnantól kezdve 
viszont nem volt megállás, s ebben több tényező is 
közrejátszott.

1999-ben nyílt meg az Állatkertben a koráb-
ban keltetőként használt épület átalakításával az 
Élet-Halál Ház, amely az élet körforgásának bemu-
tatását tűzte ki céljául, a megszületéstől az elmú-
lásig. A kiállítás főleg a madarak példáján keresztül 
mutatta be a folyamatot, kezdve a csibekeltetővel, a 
különböző fajok tojásait bemutató gyűjteménnyel, 
a madár- és denevérodúkkal, de a madarak mellett 
emlősök, hüllők, kétéltűek, halak és gerinctelenek is 
szerepet kaptak. A lebontó szervezeteket giliszta- és 
gyászbogárlárva-tenyészet képviselte. Az Élet-Halál 
Házban kapott helyet a mentőmunka is, amely mi-
nőségben és mennyiségben is lényeges fejlődésen 

A Budapesti Állatkert mentőmunkájának legkorábbi írásos 
dokumentumai az 1920-as évekből származnak, és elsősorban 
madarakról szólnak, de említést tesznek mentett vidráról is.
A Madárosztály akkori vezetője Cerva Frigyes volt, s felesége, 
Kati néni segített az árván maradt vagy sérült állatok ellátásában.

ÉLETEKET 
MENTENEK

MAGYAR MADÁRMENTŐK ALAPÍTVÁNY

Fiatal keleti 
sünök elengedés 
előtt. Kizárólag 
a teljesen 
egészséges, jó 
kondícióban 
lévő egyedek 
kerülhetnek a 
szabadba.
Fotó: Bagosi Zoltán
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ment keresztül. Ebben bizonyára szerepet játszott a 
rendszerváltás utáni Magyarországon kialakulóban 
lévő környezettudatos gondolkodás és az állatvé-
delem megerősödése. Mindezzel egy időben olyan 
alapvető jogszabályok léptek hatályba, mint az 1996. 
évi természetvédelmi törvény és az 1998-as állatvé-

delmi törvény. A jogszabályi háttér kialakulásán túl 
egymás után jöttek létre az állatvédelemmel foglal-
kozó civil szervezetek, amelyek elsősorban a háziál-
latok problémáival foglalkoztak, de alkalmanként a 
vadon élő fajok mentését is végezték.

Az Állatkertre ebben az időszakban egyre több 
feladat hárult a vadállatmentés terén. Az Élet-Ha-
lál Ház mellett megépült az intézmény karanténja 
– egyben természetvédelmi mentőhely –, ahol a 
nagyobb helyigényű fajok képviselőit helyezték el. 
Ugyanitt leltek otthonra a washingtoni egyezmény 
(CITES) hatálya alá tartozó, hatósági munka során 
lefoglalt egzotikus állatok is.

Éves szinten több száz egyedről kellett gondos-
kodni, melyek nagyobb része a fővárosból és az ag-
glomerációból érkezett. A járműforgalom nőtt, az 

úthálózat folyamatosan fejlődött, mindez fokozott 
veszélyt jelentett a környezetünkben élő állatok-
ra. Nem kedvezett az urbánus fajoknak a modern 
építészet sem: a látványos, hatalmas üvegfelülettel 
borított irodaépületek megnövelték az ablaknak re-
pült, sérült madarak számát. 

EMLŐSÖK ÉS HÜLLŐK
Az emlősök és a hüllők mentése csak a 2000-es 
évek második felében, a mentőmunka kiterjeszté-
sével vált tömegessé, akkor viszont hamar bepótol-
ták a kezdeti lemaradást. Mára a keleti sün (Erina-
ceus roumanicus) vált a legnagyobb egyedszámban 
behozott mentett fajjá, lekörözve a korábbi rekorder 
fekete rigót és széncinegét. Az utóbbi időben sta-
bilan négy-hatszáz példányt kapunk évente; egy 
ekkora mennyiség ellátása folyamatos teendőt ad 
a mentőmunkában részt vevő gondozóknak. Sok-
kal hullámzóbb a beérkező denevérek mennyisége. 
Jobbára egyesével érkeznek az állatok, de egy nem 
megfelelő időpontban végzett panelszigetelés pil-
lanatok alatt több száz példánnyal növelheti meg a 
mentőhelyen ellátásra szoruló denevérek számát. 

MI LESZ AZ INVAZÍV FAJOKKAL?
Noha az Állatkert kizárólag a természetvédelmi ol-
talom alatt álló fajok mentését tudja felvállalni (a 
vadászható fajokét nem, jogi és férőhelyproblémák 
miatt), az elmúlt években előtérbe kerültek az Eu-
rópai Unióban idegenhonos állatokkal kapcsolatos 
gondok. Ilyenek például a vörösfülű és a sárgafülű 
ékszerteknős, az aligátorteknős, a nutria, a mosó-
medve, több egzotikus mókusfaj stb. Ezek az állatok 
egyrészt házi kedvencként, az állatkereskedelem ré-
vén kerültek ide – majd a tulajdonos felelőtlensége 
miatt sajnos a vadonban kötöttek ki –, másrészt fé-
lig-meddig természetes úton jutottak hazánkba. Az 
Állatkert a lehetőségeihez képest igyekszik e terü-
leten is a természetvédelmet szolgálni: befogadja és 
véglegesen, biztonságosan elhelyezi a honi élővilág 
számára káros fajok egyedeit is.

MARGIT, A KEDVENC
Margit nevű gólyánk (a Budapesti Állatkert egyik közismert médiaszerep-
lője) 2013 májusában a Margitszigeten kelt ki, röpképtelen, sérült gólyák tel-
jesen egészséges utódaként. Terveink szerint ugyanazt az életpályát futotta 
volna be, amelyet a többi ott kelt fi óka – a felnevelés után, ősszel életerős 
gólyaként indulva vándorútra. 

Jelen esetben a természet szólt közbe a júniusi dunai áradás képében, 
mely az egész szigetet elárasztással fenyegette. Minden intézményt – a Kis-
állatkertet is – ki kellett költöztetni, ami egyben azt jelentette, hogy a fi ókát 
el kellett választani a szüleitől, s innentől kezdve kollégáink nevelték. Az 
ember által nevelt gólyák többnyire nem válnak teljesen szelíddé és ragasz-
kodóvá, ám Margit különleges példánynak bizonyult, így az ő esetében a 
szabadon engedés sajnos szóba sem jöhetett. A mai napig az Állatkert lakó-
ja. Ivaréretten is szelíd maradt, gondozóját rendszerint kelepeléssel üdvözli, 
de nem kerülhet bemutatóba, ezért a nagyközönség csak különleges alkal-
makkor, például a rendezvényeinken találkozhat vele.

Rőt koraidenevér 
esti elengedése.

Fotó: Bagosi Zoltán ➤
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Az elmúlt években kollégáink egyre nagyobb gya-
korlatra tesznek szert a szoptatós, elárvult denevér-
kölykök ellátásában, s e sérülékeny kis állatokat jó 
arányban fel is tudják nevelni.

Sok ragadozó madár is érkezik, közülük vörös 
vércséből, egerészölyvből, az éjszakai ragadozók 
közül pedig erdei fülesbagolyból és macskabagoly-
ból kapunk a legtöbbet.

Mostanra bízvást számíthatunk minden évben 
ezerötszáz-kétezer, ellátást igénylő egyedre, az ed-
digi rekord a 2019-es esztendő volt 2201 példánnyal.

A fehér gólyák is gyakori vendégei a Mentő-
központnak. Évente mintegy tíz-húsz bajba ju-
tott egyed szorul a segítségünkre, annak ellenére, 
hogy a gólyák a közkedvelt fajok közé tartoznak, 
és az emberek többsége pozitívan viszonyul hoz-
zájuk. A fehér gólyák sikerrel alkalmazkodtak az 
emberi környezethez. Az állomány jelentős része 
a településeken vagy azok közelében költ, s táplál-
kozásuk során is előszeretettel keresik fel a műve-
lés alatt álló mezőgazdasági területeket. Az ember 
közelsége ugyanakkor veszélyeket is rejt. A gólyák 
hiába alkalmazkodtak sikeresen a civilizációhoz, 
az elektromos felsővezetékek, járművek stb. rend-
szeresen okozhatnak sérüléseket. A beteg gólyák a 
gyógyulás után szabadon engedhetők, ám a tartó-
san sérült egyedek elhelyezését is meg kell oldani. 
Az ilyen példányok egy része az Állatkerthez tartozó 
margitszigeti Kisállatkertbe kerül, ahonnan később 
akár el is repülhetnek, a röpképtelen gólyák viszont 
véglegesen ott maradnak.

A NAGYTÓ MADÁRKÖZÖSSÉGE
A korai madármentés egyik eredményes akciója a 
mai napig komoly hatással van az Állatkert életé-
re. Felgyógyult kárókatonákat és szürke gémeket 
helyeztek ki a Nagytóra (még a hatvanas években), 
hogy onnan megerősödve távozhassanak. A mada-
rak egy része azonban másként gondolta, s inkább 
egy kis kolóniát alapítottak a tavat övező fákon. Ott 
teljesen szabadon mozoghatnak, és rendszeresen 
kapnak élelmet is. Az állatkerti kolónia egyedei ter-
mészetesen sokkal kevésbé félnek az emberektől, 
mint vadon élő testvéreik, s a városban kalandozva 
gyakran okoznak meglepetést a pesti polgároknak. 
A kezdeti kolónia az évtizedek során egyre duzzadt: 
2020-ban negyvenkét kárókatona- és harminchá-
rom gémfészek alkotta, ami már jócskán túlmutat a 
terület eltartó- és a fák tűrőképességén. Emiatt a kö-
zeljövőben a fészkek számát kíméletesen csökken-
teni kell, ha fenn akarjuk tartani a törékeny egyen-
súlyt.

Rőt koraidenevér 
etetése 
lisztkukaccal. 
A beérkezett 
denevérek 
egy része nem 
eszik magától, 
ezeket eleinte 
kényszeretetni 
kell.
Fotó: Bagosi Zoltán

A kárókatonák 
költésenként kb. 
3 fi ókát nevelnek 
fel, a kolóniák 
fészkelőhelyéül 
szolgáló fákat 
azonban a 
madarak 
ürüléke idővel 
tönkreteszi.
Fotó: Bagosi Zoltán
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gális eredetű, jogszerűen tartott egyed, tehát min-
den további nélkül visszaadható a tulajdonosnak. 
Az Állatkert nemzetközi kapcsolatainak köszönhe-
tően hamar sikerült megbízni egy állatszállító cé-
get, így a madár alig pár hét magyarországi vakáció 
után megerősödve kerülhetett vissza a német soly-
mászhoz.

Hasonló eset történt 2017-ben, mikor a Duna–
Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi 
őrszolgálata Pécs térségében egy teljesen legyen-
gült, védekezésre képtelen fakó keselyűt (Gyps ful-
vus) talált. A madarat eredetileg Spanyolországból 
szállították Bulgáriába 2014-ben, egy keselyű-visz-
szatelepítési, újrahonosítási program részeként, 
húsz másik példánnyal együtt. A keselyű az évek 
során messzire vándorolt elengedési helyétől, végül 
Magyarországon kötött ki. Hozzávetőleg egy hó-
napot töltött az Állatkert mentőrészlegén, a gondos 
ápolás jóvoltából gyorsan megerősödött, és vissza-
szállíthatóvá vált. A hatékony nemzetközi együtt-
működés révén ez a történet is teljes sikerrel zárult: 
a madár visszakerült Bulgáriába.

SZELÉNYI GÁBOR

RITKASÁGOK, ÉRDEKESSÉGEK
Noha a bekerült mentett állatok java része urbánus, 
vagy a lakott területek közelében él, szép számban 
kapunk komoly természetvédelmi értékű fajokat is.

A fokozottan védett és veszélyeztetett vadmacs-
ka (Felis silvestris) esetében az elmúlt két év nagyon 
termékeny volt, 2019-ben öt, míg 2020-ban négy 
elárvult kölyköt kaptunk. A kölykök többségét sike-
rült felnevelni és a Nemzeti Park Igazgatóságokkal 
egyeztetett élőhelyen elengedni.

1999 januárjában Budapest közelében, a Dunán 
egy sérült jeges búvárt (Gavia immer) találtak, amely 
feltehetőleg a nagy ködben nekirepült valaminek. 
A jeges búvár az északi területek (pl. Grönland, 
Alaszka) lakója, Magyarországon csak kóborló pél-
dányok bukkanhatnak fel. Sajnos az állat életét sú-
lyos sérülései miatt nem sikerült megmenteni, te-
teme viszont a Természettudományi Múzeumba 
került tudományos érdekességként (mint a faj ha-
todik ismert honi előfordulása). Azóta már többször 
is látták ezt a nálunk ritka madarat, legutóbb 2021 
januárjában a Balatonon, ami a 23. észlelés volt ha-
zánkban.

A mentőmunka soha nem állhat meg, s az élet 
néha egészen meglepő helyzeteket produkál. Nem-
rég egy német solymásztól megszökött a Grobi 
nevű óriásrétisas (Haliaeetus pelagicus), s körülbe-
lül két hét alatt Németország nyugati részéből egé-
szen Magyarországig repült. Útközben több alka-
lommal megfi gyelték a hatalmas, látványos külsejű 
szárnyast, de megfogni nem tudták. Nálunk először 
az Őrségben észlelték. A hosszú vándorlásban le-
gyengült ragadozó madarat végül a Budapest köze-
lében lévő Lupa-tónál sikerült megfogni.

Bár az óriásrétisas nem számít hazai, vadon élő 
fajnak, az Állatkert azonnal segítséget nyújtott, és 
befogadta a szóban forgó példányt. Az állatorvo-
si vizsgálat során kiderült, hogy a sas egészséges, 
mindössze a kondíciója romlott le az utazás alatt. 
Munkatársaink ezzel egy időben felvették a kapcso-
latot a hazai természetvédelmi hatóság embereivel. 
Ők a német hatóságtól megtudták, hogy a madár le-

A szürke 
hosszúfülű 
denevér 
viszonylag 
ritka vendég a 
mentőhelyen, 
évente pár 
példány szokott 
érkezni.
Fotó: Bagosi Zoltán

Dr. Sós Endre 
állatkerti főál-

latorvos Grobi, a 
Németországból 

megszökött óriás-
rétisas röntgen-

vizsgálatát készül 
elvégezni

Fotó: Sós-Koroknai 
Viktória

Szürke gém eteti 
a fi ókáját az 
állatkerti Nagytó 
partján álló fák 
egyikén. Az itt 
élő madarak 
teljesen szabadon 
mozoghatnak.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
Budapesti Állatkert takarmányozási központ-
jában már korán reggel, 6 órakor elkezdődik a 
sürgés-forgás. Sok a munka, hiszen a Kert va-
lamennyi állattartó részlege számára elő kell 

készíteni az aznapi takarmányt. Zöldségeket, gyü-
mölcsöket, húsokat, joghurtot és megannyi földi jót 
tesznek a ládákba a konyhai dolgozók, melyeket az-
tán egy elektromos meghajtású járműszerelvény-
nyel szállítanak ki az egyes állatházakhoz, nagy-
részt még azelőtt, hogy az első látogatók a 9 órai 
nyitáskor megérkeznének.

Persze ahhoz, hogy ez nap mint nap megtörtén-
jen, rengeteg mindenre van szükség. Legfőképp 
boszorkányosan sok tudásra, tapasztalatra, munká-
ra. Ezért is voltam olyan bátor, hogy a címben a „bo-
szorkánykonyha” szót használjam. És még azért is, 
hogy – ha már jubileumi emlékév van az Állatkert-
ben – tisztelegjek néhány korábbi munkatársunk, 
mindenekelőtt Pénzes Bethen és Csépányi Balázs 
előtt, akik hasonló címmel írtak könyvet vagy cik-
ket a témáról, s akiktől jómagam személyesen is so-
kat tanulhattam.

A KÍSÉRLETEZŐ HŐSKOR
1866-ban, mikor a Pesti Állatkert megnyílt, az állat-
kerti egyedek takarmányozása még gyerekcipőben 
járt. Bizonyos tapasztalatok persze már akkoriban is 
léteztek, de nagyon kevés tudás állt rendelkezésre 
arról, hogy a különféle egzotikus fajok a vadonban 
pontosan mit is fogyasztanak, s hogy a természe-

tes táplálékukhoz való alkalmazkodás jegyében mi-
lyen élettani sajátosságaik vannak, amit az állatkerti 
menü összeállításakor is fontos lenne fi gyelembe 
venni. Így aztán az állatkerti egyedek etetésénél a 
gazdasági haszonállatok takarmányozásából indul-
tak ki, illetve kísérleteztek is azzal, hogy az egyes ál-
latok mit lennének hajlandók elfogyasztani.

Az intézmény működésének első éveiben készült 
kimutatás szerint a felhasznált főbb takarmányok 
ekkor a széna, a lucerna, a különféle gabonák, a hús, 
a hal, a gyümölcs, a kenyér, a zsemlye, a rizs, a tej és 
a túró voltak. A szálas- és szemestakarmányokat, a 
húst és a kenyeret szerződött vállalkozók szállítot-

PICÓ, A PÓNI
A takarmányok tárolásáért, a raktárból az állatházak részére való kiadá-
sáért és előkészítéséért az abrakmester volt felelős. Magát a takarmányt 
pedig fogatolt járművekkel hordták ki az egyes állatházakhoz. Néhány 
régi fénykép még ma is emlékeztet az egykori húsoskocsira, amely elé 
általában egy csacsit vagy pónilovat fogtak be. Közülük Picó, a póni volt 
a leghíresebb: az 1920-as évek közepétől 1941-ig nap mint nap az ő fela-
data volt a húsok fuvarozása.

A VILÁGON ELŐSZÖR BUDAPESTEN 
VEZETTEK BE KOPLALÓNAPOT A 

NAGYRAGADOZÓKNAK.

A régi takar-
mánykonyha az 
egykori gazda-
sági udvarban, 

ahonnan 109 
éven át láttuk el 

az Állatkert lakóit. 
Funkció ját 2017-

ben az akkor 
átadott kiszolgá-

lózónában fel-
épült új takarmá-
nyozási központ 

vette át.
Fotó: Kapocsy György

Állatkerti 
„boszorkánykonyha”
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ták, minden mást pedig a piacokról szerzett be az 
Állatkert. A ragadozók javarészt lóhúst és belsősé-
get, esetleg némi borjú- vagy birkafejet kaptak, míg 
az elefántok menüje szénából, zöldségből, kenyér-
ből és rizsből állt, napi adagjuk fejenként háromne-
gyed mázsát tett ki.

Azokban az időkben még csak maroknyi állat-
gondozó látta el a Kert lakóit, s nem is voltak kü-
lön takarmány-előkészítő konyhák az egyes állat-
házakban. Ehelyett minden gondozó, mikor napi 
munkája során az etetés következett, a gazdasági 
udvar konyhájába ment a rábízott állatok porcióját 
összeállítani. 

Mellesleg fi gyelemre méltó, hogy már Állatker-
tünk történetének első évtizedeiben is töreked-
tek arra, hogy a ragadozók lehetőség szerint egész 
zsákmányállatot kapjanak, szőröstül-bőröstül. Sőt, 
már akkor szokásban volt, hogy a húsevőknek he-
tente egyszer böjtöt, azaz koplalónapot tartottak, 
mert egészségük megőrzéséhez szükséges, hogy 
a tápcsatornájuk időnként „pihenhessen”. A raga-
dozók táplálásának e napjainkban szinte minden 
állatkertben követett szempontjait az állatkertésze-
ti szakirodalomban egy bengáli szakember, Ram 
Brah ma Sanyal 1892-es publikációjára vezetik 
vissza, de a mi intézményünkben már az 1870-es 
években is alkalmazták a fenti elveket.

Állatkertünket eredetileg az Állatkerti Részvény-
társulat, majd jogutódja, az Állat- és Növényhono-
sító Társaság működtette. Ennek felszámolása után 
már Budapest Székesfőváros vette át a Kert üzemel-
tetését. Sőt, az egészet teljesen újjászervezte és át is 
építette, így az intézmény 1912-re a világ egyik leg-
korszerűbb állatkertjévé vált. Mindez persze a takar-
mányozáson is érzékelhető volt. 

A megújulás első lépéseként 1908-ban, azaz nem 
sokkal a fővárosi átvétel után új gazdasági udvart 
alakítottak ki. Itt kapott helyet a központi takar-
mánykonyha és a hozzá tartozó „kamraépület” is, 

amelyet Végh Gyula tervei szerint, 13 ezer 400 ko-
ronás költséggel építettek fel, s amely ettől kezdve 
egészen 2017-ig működött eredeti funkciójában. A 
konyha mellett külön jégverem is létesült, melyet az 
1930-as évek derekán az akkor beszerzett elektro-
mos hűtőgépek váltottak fel.

AZ A FRÁNYA TENGERI HAL!
Állatkertünk históriájának számos olyan korszaka 
volt, mikor a tengerihal-ellátás jelentette az állatok 
takarmányozásának Achilles-sarkát. Hiszen amíg 
ez egyszerűen megoldható egy tengerparti kikötő-
városban, addig Budapesten, egy kontinentális or-
szág szívében igen komoly feladat volt, különösen 
akkor, amikor a szállítási és tartósítási lehetőségek 
még messze elmaradtak a maitól.

A fókák ellátása érdekében már az 1870-es évek 
közepétől kezdve rendszeresek voltak a tengeri-
hal-szállítmányok, ám háborús időkben rendszerint 
abbamaradtak. Így történt ez az első világháború 
idején is, mikor a fókákat és a pingvineket – jobb 
híján – sós vízbe áztatott vagy sózott csukamáj-
olajba mártott édesvízi hallal próbálták meg életben 
tartani, nem túl sok sikerrel. 

A két világháború között az Állatkert a fókáknak 
és a pingvineknek a németországi Cuxhavenből 
hozatta a tengeri halat. A tengerről visszatérő ha-
lászhajókból a heringet és más halászzsákmányt 
azonnal jég közé rakták, s így szállították tovább 
vasúton Budapestre, úgy, hogy 24 órán belül befu-

MÁLNÁSI VÍZ SZÉKELYFÖLDRŐL
A legigényesebb kosztosok egyébként mindig is az 
emberszabásúak voltak. Az 1910-es években, mikor 
orangutánt és csimpánzokat is tartottunk, étlap-
jukon sárgarépa, alma, körte, szőlő, datolya, füge, 
mandula, mogyoró, narancs és „banána” mellett 
zsemlye, főtt szilva, cukrozott sült alma, tojásos 
zablisztleves, tejben főtt rizs, rizsfelfújt, piskóta, sőt 
még Székelyföldről hozatott málnási víz is szerepelt. 
(Utóbbihoz egy kis tejet is kaptak.)

LEGENDA SZÁLL SZÁJRÓL SZÁJRA
Az idősebb kollégák által 1990 táján mesélt legenda szerint eredetileg 
hígítatlan vörösbort szállítottak ki a konyháról a Majomházba, de az nem 
mindig jutott el rendeltetési helyére, ellenben néhány munkatársnak 
feltűnően jó kedve kerekedett. Úgyhogy állítólag azért kezdték el teába 
keverni a bort, hogy csökkenjen a kísértés. A valóságban, ha volt is ilyen 
eset, igen rég lehetett, hiszen az 1930-as évekből fennmaradt dokumen-
tumok szerint a majmok már akkor vörösboros teát kaptak.

Takarmányok 
előkészítése a 

konyhán 1962-
ben. Akkoriban 75 

féle élelmiszert, 
takarmányt 

használtunk fel az 
állatok etetésére, 
ma már mintegy 

háromszázféle 
eledel szerepel az 

bevásárlólistán.
Fotó: Mikó László

Gazdasági udvari 
életkép az 1940-
es évek elejéről. 
Az abrakmester 
és a gondozók 
épp a raktárból 
előhozott 
terményeket 
mérik ki az 
egyes állatházak 
által igényelt 
mennyiségben. 
Fotó: Hölzel Gyula 
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tottak a célállomásra. Az újabb és újabb szállítmá-
nyok kétnaponta érkeztek. A második világháború 
kezdetétől ez a rend felborult: se Németországból, 
se Olaszországból nem sikerült a továbbiakban kellő 
tengerihal-utánpótláshoz jutni, de az akkori Jugo-

szláviából egy darabig még aránylag rendszeresen 
érkeztek a szállítmányok. Az 1940-es évet és 1941 
első hónapjait ezzel úgy-ahogy sikerült átvészelni. 
Ám 1941 tavaszától, amikor a harcok már Jugoszlá-
viát is elérték, a budapesti fókák végleg hal nélkül 
maradtak…

A második világháború után – mikor a fegyverek 
ugyan elhallgattak, de továbbra is gondot okoztak a 
szállítási nehézségek – az Állatkert eleinte édesvízi 
fókák tartásával, éspedig ladogai és bajkáli fókákkal 
próbálkozott, akik jól elvoltak az édesvízi hallal is. 
Tengeri halat igénylő fókákat a háború után az Ál-
latkert centenáriumának évében, 1966-ban szerez-
tünk be először.

Manapság természetesen nincs ilyen problé-
mánk. A szállítási nehézségek és a fagyasztási le-
hetőségek is sokkal jobbak, mint a régi időkben, így 
tengeri halat igénylő állatainknak folyamatosan tu-
dunk heringet, makrélát, kapelánt és más fi nomsá-
gokat biztosítani.

A VÖRÖSBORTÓL A MANGÓIG
Állatkerti pályafutásom kezdetén, bő harminc 

éve még bevett szokás volt, hogy a majmok egy ré-
sze vörösbort is kapott, jóllehet nem „tisztán”, ha-
nem teába keverve. Ez persze nem valami hóbortos 
ötlet volt, hanem komoly megfontolás állt mögötte, 
miután a vörösbor – például a benne található anti-
oxidánsok miatt – mértékletes fogyasztás esetén 
kifejezetten egészséges. 

Az 1990-es évek derekára aztán a vörösbor fel-
használása évről évre csökkenni kezdett, végül pe-

dig teljesen felhagytunk vele. Mindez annak volt 
köszönhető, hogy a javuló beszerzési lehetőségek 
jóvoltából egyre többféle gyümölcsöt, zöldséget 
tudtunk biztosítani az állatok számára.

A fi atalabbaknak talán ez furcsának tűnik, de 
nem is oly régen még egyáltalán nem értetődött 
magától, hogy a boltokban banánt vagy narancsot 
vásároljon az ember. Az ilyesmi inkább csoda volt, 
mint hétköznapi realitás, bár az esélyek adventkor 
valamelyest nőttek. Mangót, kivit vagy sárkánygyü-
mölcsöt pedig a legtöbb ember csupán képen látott.

Persze az Állatkert lehetőségei az átlagos fo-
gyasztóhoz képest valamivel jobbak voltak. Ám 
például a háború után egy ideig csak néhány bu-
dapesti nagykövetségnek köszönhetően nyílt mód 
arra, hogy a lassan újra benépesülő Kert lakóinak 
déligyümölcsöt lehessen szerezni.

ÁLLATKERTI „GASZTRONÓMIA”
A gasztronómiában nemcsak az a fontos, hogy mit 
eszünk, hanem az is, hogy hogyan. Nincs ez más-
ként az Állatkertben sem! Az első kihívás, hogy 
melyik állat étlapjára pontosan mi kerüljön. Sze-
rencsés esetben ugyanazt eheti, mint az őshazájá-
ban, de könnyű belátni, hogy erre nem mindig van 
lehetőség. Ilyenkor olyasféle takarmányokat kell 
keresni, melyeket az állat szintén szívesen fo-

gyaszt, s a tápanyagtartal-
muk is közel áll ahhoz, amit 
a vadonban eszik. Mindeh-
hez kutatásra, számításokra 
és a takarmányok széles körű 
ismeretére van szükség. Meg 
időnként némi kísérletezésre 
is.

A kísérletezés persze nem 
ötletszerű, mint régen, a hős-
korban, hanem tudományo-
san megalapozott. De mégis-
csak arról van szó, hogy egy 
adott fajnak a szokásos táplá-
léka mellett másféle, hason-
lóképp szóba jöhető fi nom-
ságokat kínálnak fel, és aztán 
fi gyelik, hogy mi kelti föl az 
érdeklődését, mit választ ki 
önként a maga számára. Pél-
dául e sorok írója egykori 
munkatársával az Állatkert-
ben 1990 és 1996 között élt 
erszényes ördög esetében is 

VÉSZTERHES IDŐSZAKOKBAN KOMOLY 
GONDOT OKOZOTT A FÓKÁK ÉS PINGVINEK 

TÁPLÁLÁSA.

Ezen az 1976-ban 
készült fotón kon-
zervek és befőttek 

kandikálnak ki a 
takarmánytároló 
szekrények egyi-

kéből. A bolgár 
meggybefőttet, 

amelynek fedele 
nem menetes, 
hanem „lepat-

tintós” volt, sok 
állat fogyasztotta 

szívesen.
Fotó: Kapocsy György

Konyhai életkép 
1973-ból. Abban 
az évben almából 
280 mázsa, 
vegyes zöldség-
ből 120 mázsa, 
húsból 822 
mázsa, tojásból 
39 ezer darab, 
zöld lucernából 16 
vagon, vörösbor-
ból pedig 110 liter 
fogyott.
Fotó: Kapocsy György
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végzett ilyen megfi gyeléseket. Azt szerettük volna 
kideríteni, hogy sok ragadozóhoz hasonlóan vajon 
ezt az alapvetően dögevő állatot is érdekli-e valami-
lyen növényi táplálék. De nem érdekelte, ördögünk 
egyedül a vérnarancs iránt mutatott némi érdeklő-
dést!

Fontos az is, hogy miként tálaljuk az ennivalót. 
Ez ugyanis kiváló lehetőség arra, hogy védencünk 
környezetét gazdagítsuk, a takarmány „furfangos” 
kínálásával programot, elfoglaltságot adjunk neki. 
Már az is sokat számít, ha a fi nom falatokat szét-
szórjuk a kifutóban, hogy az állatnak utána kelljen 
járnia, mint ahogy a természetben is tenné. Ám 
vannak olyan fajok, amelyeknél a takarmány egy 
részét kartondobozokba vagy speciális játékszerek 
belsejébe helyezzük, s komoly szellemi vagy fi zi-
kai erőfeszítést kell tenniük ahhoz, hogy az áhított 
csemegéhez hozzájussanak. Ez nemcsak rájuk van 
jó hatással, hanem a látogatókra is, hiszen így nem 
unatkozó, hanem aktív, tevékenykedő állatokban 
gyönyörködhetnek.

A HANGYÁSZ ÉS A ZEBRALEPKE
Mi a hasonlóság a kis zebralepke és a sörényes han-
gyász között? Hát az, hogy mindkettő nagyszerű 
példája annak, hogyan működik az állatkerti „gaszt-
ronómia”! A sörényes hangyászról köztudott, hogy 
őshazájában javarészt hangyákkal és termeszekkel 
táplálkozik. De az olvasó azt is elképzelheti, milyen 
nehézségekkel járna, ha mi is ilyesmivel etetnénk a 
budapesti egyedeket. 

Ehelyett fő táplálékuk egy barnamártásra em-
lékeztető massza, amely összetételében, tápláló-
anyag-tartalmában igen hasonló a természetes me-
nühöz. A „barnamártást” más, a hangyászok által 
szintén kedvelt fi nomságokkal, például avokádóval 
vagy épp joghurttal egészítjük ki. A kenhető táplálé-
kokat időnként egy felfüggesztett fakorongra hord-
juk föl, amelynek felületén kacskaringós járatokat 
képeztünk ki. Ez nem csupán jó játék a hangyá-
szoknak, hanem a látogatók számára is kitűnő le-

hetőség arra, hogy megfi gyeljék, miként használják 
az állatok jellegzetes, féregszerű nyelvüket. A kifu-
tóban pedig néha ásniuk is érdemes, mert olyan fel-
tételeket teremtettünk, hogy időről időre kísérletező 
kedvű hangyák kolóniát létesítenek ott. Persze csak 
addig, amíg a hangyászok fel nem fedezik őket…

A kis zebralepke – nevezik Magdaléna-zebralep-
kének is – egyik kedvenc tápláléka a sétányrózsa 
nektárja. Ebből nemcsak természetes élőhelyén talál 
bőven, hanem az Állatkert Lepkekertjében is, ahová 
kertészeink elsősorban olyan nektáradó növénye-
ket telepítettek, melyek az itt bemutatott közép- és 
dél-amerikai lepkefajok természetes élőhelyén is 
előfordulnak. E faj tehát pontosan ugyanazt eheti, 
mint a vadonban. De azért kedvére szívogathatja a 
félbevágott narancsok és banánok nedvét, sőt, a kis 
fi olákban kihelyezett, speciális recept szerint ké-
szült mesterséges nektárt is.

HANGA ZOLTÁN

Ez a kis 
zebralepke 

(Heliconius 
sara) épp egy 
sétányrózsa 

(Lantana sp.) 
virágjából 

szívogatja a 
tápláló nektárt. 

A felvétel akár 
Dél-Amerikában, 

a természetben 
is készülhetett 

volna, ám 
valójában a mi 
Lepkekertünk 

volt a helyszín.
Fotó: Bagosi Zoltán

Isabela, a söré-
nyes hangyász 

(Myrmecophaga 
tridactyla) vígan 
lefetyeli fel azt a 
speciális fi nom-

ságot, melynek 
táplálóanyag-

tartalma olyan, 
mintha hangyát 

vagy termeszt 
kapna. A hátán 

kapaszkodó köly-
köt viszont még 

csak a tej érdekli.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
Budapesti Állatkert 155 évvel ezelőtti meg-
nyitásakor arák, amazonpapagájok, kakaduk 
mellett emu és kétféle hokkó is élt az intéz-
ményben. A hazai fajok közül szintén bemu-

tattak igazi különlegességeket, például a közönsé-
ges túzok mellett rezneket is láthattak az érdeklődők. 
Az ismertetőtáblákon azonban ma már nemigen 
tudnánk kiigazodni, hisz a papagájokat kajdácsnak, 
az uhut nagy suholynak, a fakó keselyűt pedig fakó 
dögöncnek hívták.  

ÁLLATHONOSÍTÓ SZEREPBEN
Az idő tájt az állatok szaporítása és felnevelése csak 
a legritkább esetben sikerült, ezért a vadon befogott 
egyedek szállítmányainak érkezése jellemezte a mi 
Állatkertünket is. Így nem meglepő, hogy olykor kü-
lönösen értékes madarak jutottak el a Városligetbe. 
Az 1870-es években vörösfarkú gyászkakadukban 
gyönyörködhettek az érdeklődők – e fajt azóta sem 
láthatta a Budapesti Állatkert közönsége. Továbbá 
a Kert úgy a XIX. század végén, mint a XX. század-

ban, egészen a 80-as évekig, egyfajta állathonosító 
szerepet is felvállalt; különféle baromfi fajták, illetve 
apróvadfélék első hazai tenyésztését és népszerűsí-
tését végezte. Példának okáért a holland, a páduai 
bóbitás és a kokinkínai tyúkok mellett a szakembe-
rek szirtifogoly és vadpulyka honosításával is fog-
lalkoztak. Szerencsére utóbbi faj hazai betelepítése 
és a vele járó faunahamisítás nem sikerült.

A madárházak mindig is jelentős szerepet töltöt-
tek be az Állatkert életében. 1878-ban egy nagybir-
tokos, Semsey Andor bőkezű adományából létesült 
az első ilyen épület. Itt egyszerre ötven faj százötven 
egyedét gondozták, a „kacérkodó kakaduktól” kezd-
ve a „szövés mesterségében kitűnő szövőmadara-
kig”. De a szárnyasok felléptek olykor az ekkoriban 
népszerű etnográfi ai műsorokban is, mikor távoli 
tájak népei a magukkal hozott eszközeik, viseletük 
mellett állataikkal tartottak bemutatót a nagyérde-
műnek. Emlékezetes volt például az a műsorszám, 
amelynek keretében egy núbiai törzs tagjai strucco-
kat vezettek föl egy víziló és több teve társaságában. 

MÁSFÉL ÉVSZÁZAD MADARAI

Az állatkert kez-
deti időszakában 
is már gazdag 
volt a bemuta-
tott madárfajok 
állománya. Úgy 
egzotikus, mint 
hazai fajokból szá-
mos ritkasággal 
is találkozhatott 
a nagyközönség. 
Ebben az időben 
jellemzően a va-
don fogott egye-
deket tartották. 
Illusztráció Lázár 
Kálmán: Körút az 
állatkertekben című 
könyvéből

SASKESELYŰ MOSZKVÁBÓL
Az Állatkert 1907-től 1912-ig zajló átépítése merő-
ben új állattartási szemlélet meghonosulásával is 
párosult. Bár ekkor még mindig viszonylag köny-
nyű volt vadon fogott egyedekre szert tenni, a Lendl 
Adolf-féle vezetés már célul tűzte ki a szaporítást. 
Kittenberger Kálmán Afrikából hozott szürke koro-
násdarvai hat évig nem érdeklődtek egymás iránt, 
de 1918-ban a tojó három tojással hálálta meg a 
gondoskodást. A fi ókák nemcsak kikeltek, hanem 
szépen fel is cseperedtek, ami szakmai szempont-
ból világsikernek számított. Ám nem csupán a te-
nyésztési eredmények voltak jelentősek: a fogság-
ban tartott állatok élettartama is megnövekedett, 
hisz a tartási módszerek egyre kifi nomultabbakká 
váltak. Erre jó példa egy kondor esete, amely már 
a leltárakban 1907-ben is szerepel, s 1944-ben egy 
bombázás során pusztult el. A második világhábo-
rú poklát egyébként mindössze 43 
állat – ebből 15 madár – élte túl, 
egzotikus madárfajból azonban 
csak egy hullámos és egy sárgafe-
jű amazonpapagáj maradt meg. Az 
1950-es években ismét aránylag 
gazdag volt a madárgyűjtemény, 
amely jellemzően hazai fajokból 
tevődött össze. Az egzotikus tol-
lasok beszerzésénél leginkább a 
csere jöhetett szóba, melyhez ki-
váló alapot képezett a túzok, a gu-
lipán és az ugartyúk. Noha már a 
második világháború előtt is vol-
tak keltetőgépek az intézményben, 
igazán csak a negyvenes évek vé-
gén vették őket rendszeres hasz-
nálatba. 

1966-ban, mikor az Állatkert a százéves jubi-
leumát ünnepelte, a társintézményektől különle-
ges állatokat kapott, melyek közül kiemelkedő volt 
a Moszkvából érkezett két szakállas saskeselyű. A 
nemzetközi kapcsolatok egyre erősödtek, példá-
ul Mongóliából kék fülesfácánok érkeztek. De az 
igazi áttörést az 1971-es vadászati világkiállítás je-
lentette, mikor a bemutatott állatok java részét, így 
a madarakat is a Fővárosi Állat- és Növénykertnek 
ajándékozták. Papucscsőrű gólyákat is kaptunk, 
amelyek hosszú éveken keresztül a leltár legértéke-
sebb példányai közé tartoztak. Az évek múlásával 

az Állatkertre mindinkább az új típusú bemutatás 
vált jellemzővé, így mérföldkövet jelentett, amikor 
1986-ban egy, a Madárház északi felében kialakított 
trópusi csarnokban a látogatók – szabadon sétálva 
– a buja növényzetben koronásgalambokat, fényse-
regélyeket és turákókat fi gyelhettek meg. Nemzet-
közileg is kiemelkedő sikereket ért el az Állatkert a 
vörösmellű koronásgalamb tenyésztése során. 

KIMAGASLÓ TENYÉSZTÉSI EREDMÉNYEK
Ahhoz, hogy ezek az egzotikus madarak megér-

kezhessenek, különösen gyümölcsöző nemzetközi 
kapcsolatokat kellett kiépíteni, megfelelő cserealap-
pal kellett rendelkezni, ez pedig a hazai fajok zárttéri 
tenyésztésének kedvezett. 1973-ban például fel tud-
tunk nevelni két ugartyúkfi ókát, ami a faj negyedik 
tenyésztési sikere volt a világban. Öt évvel később 
a világon hatodikként sikerült gulipánt tenyészte-

nünk. Közönséges túzok tenyésztéséhez is megvolt 
a kellő szakértelem, ám egy tágas kifutóra lett volna 
szükség, melyet végül a nyugat-berlini állatkertben 
tudtak számukra biztosítani. Így maradtunk le eb-
ben a tekintetben a világelsőségről. 

Az elmúlt évtizedekben jellemzően nem érkez-
tek és ma sem érkeznek vadon befogott madarak a 
Kertbe: a bemutatott fajok tartás- és tenyésztéstech-
nológiája olyannyira kiforrottá vált, hogy immár se 
természetvédelmi, se állategészségügyi okok miatt 
nem célszerű kiragadni madarakat a vadonból. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

UGARTYÚK ÉS GULIPÁN
A hatvanas–hetvenes években a mezőgazdaság gyökeres átalakulása 
miatt sok madárfaj állománya hazánkban is jelentősen megfogyatko-
zott. Például a holló is már-már eltűnt a honi faunából. Először a túzok, 
majd a holló mentése, zárttéri tenyésztése került a közönség és a szakma 
fi gyelmének középpontjába. Ebben az időben az Állatkertbe nagy meny-
nyiségben érkeztek a tógazdaságokból parti madarak mentett tojásai, 
így gulipánoké is. A felnevelt fi ókák egy része a Kertben maradt, ahol 
idővel kiváló tenyészalapot jelentettek. A faj keltetés- és tartástechnoló-
giáját lényegében a világon először nálunk sikerült tökéletesíteni. Már 
1978-ban három pártól összesen 58 tojást nyertünk, s a kikelt fi ókákból 
végül 24 példányt a vadonba is sikerült visszahelyezni. A fogságban te-
nyésztett és a természetbe visszaengedett első gulipánok Kardoskúton 
eredményesen illeszkedtek be szabadon élő fajtársaik közé.

 1966-ban, az 
Állatkert 100 éves 

jubileuma, majd 
pedig az 1971-

ben megrende-
zett vadászati 
világkiállítás 

különleges alkal-
makat jelentettek 

a gyűjtemény 
gyarapítására. Így 

jutottunk előbb 
egy szakállas 

saskeselyűpár-
hoz, utóbb egy 

pár papucscsőrű 
gólyához is. 

Fotó: A Budapesti Ál-
latkert archívumából

18



SASKESELYŰ MOSZKVÁBÓL
Az Állatkert 1907-től 1912-ig zajló átépítése merő-
ben új állattartási szemlélet meghonosulásával is 
párosult. Bár ekkor még mindig viszonylag köny-
nyű volt vadon fogott egyedekre szert tenni, a Lendl 
Adolf-féle vezetés már célul tűzte ki a szaporítást. 
Kittenberger Kálmán Afrikából hozott szürke koro-
násdarvai hat évig nem érdeklődtek egymás iránt, 
de 1918-ban a tojó három tojással hálálta meg a 
gondoskodást. A fi ókák nemcsak kikeltek, hanem 
szépen fel is cseperedtek, ami szakmai szempont-
ból világsikernek számított. Ám nem csupán a te-
nyésztési eredmények voltak jelentősek: a fogság-
ban tartott állatok élettartama is megnövekedett, 
hisz a tartási módszerek egyre kifi nomultabbakká 
váltak. Erre jó példa egy kondor esete, amely már 
a leltárakban 1907-ben is szerepel, s 1944-ben egy 
bombázás során pusztult el. A második világhábo-
rú poklát egyébként mindössze 43 
állat – ebből 15 madár – élte túl, 
egzotikus madárfajból azonban 
csak egy hullámos és egy sárgafe-
jű amazonpapagáj maradt meg. Az 
1950-es években ismét aránylag 
gazdag volt a madárgyűjtemény, 
amely jellemzően hazai fajokból 
tevődött össze. Az egzotikus tol-
lasok beszerzésénél leginkább a 
csere jöhetett szóba, melyhez ki-
váló alapot képezett a túzok, a gu-
lipán és az ugartyúk. Noha már a 
második világháború előtt is vol-
tak keltetőgépek az intézményben, 
igazán csak a negyvenes évek vé-
gén vették őket rendszeres hasz-
nálatba. 

1966-ban, mikor az Állatkert a százéves jubi-
leumát ünnepelte, a társintézményektől különle-
ges állatokat kapott, melyek közül kiemelkedő volt 
a Moszkvából érkezett két szakállas saskeselyű. A 
nemzetközi kapcsolatok egyre erősödtek, példá-
ul Mongóliából kék fülesfácánok érkeztek. De az 
igazi áttörést az 1971-es vadászati világkiállítás je-
lentette, mikor a bemutatott állatok java részét, így 
a madarakat is a Fővárosi Állat- és Növénykertnek 
ajándékozták. Papucscsőrű gólyákat is kaptunk, 
amelyek hosszú éveken keresztül a leltár legértéke-
sebb példányai közé tartoztak. Az évek múlásával 

az Állatkertre mindinkább az új típusú bemutatás 
vált jellemzővé, így mérföldkövet jelentett, amikor 
1986-ban egy, a Madárház északi felében kialakított 
trópusi csarnokban a látogatók – szabadon sétálva 
– a buja növényzetben koronásgalambokat, fényse-
regélyeket és turákókat fi gyelhettek meg. Nemzet-
közileg is kiemelkedő sikereket ért el az Állatkert a 
vörösmellű koronásgalamb tenyésztése során. 

KIMAGASLÓ TENYÉSZTÉSI EREDMÉNYEK
Ahhoz, hogy ezek az egzotikus madarak megér-

kezhessenek, különösen gyümölcsöző nemzetközi 
kapcsolatokat kellett kiépíteni, megfelelő cserealap-
pal kellett rendelkezni, ez pedig a hazai fajok zárttéri 
tenyésztésének kedvezett. 1973-ban például fel tud-
tunk nevelni két ugartyúkfi ókát, ami a faj negyedik 
tenyésztési sikere volt a világban. Öt évvel később 
a világon hatodikként sikerült gulipánt tenyészte-

nünk. Közönséges túzok tenyésztéséhez is megvolt 
a kellő szakértelem, ám egy tágas kifutóra lett volna 
szükség, melyet végül a nyugat-berlini állatkertben 
tudtak számukra biztosítani. Így maradtunk le eb-
ben a tekintetben a világelsőségről. 

Az elmúlt évtizedekben jellemzően nem érkez-
tek és ma sem érkeznek vadon befogott madarak a 
Kertbe: a bemutatott fajok tartás- és tenyésztéstech-
nológiája olyannyira kiforrottá vált, hogy immár se 
természetvédelmi, se állategészségügyi okok miatt 
nem célszerű kiragadni madarakat a vadonból. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

UGARTYÚK ÉS GULIPÁN
A hatvanas–hetvenes években a mezőgazdaság gyökeres átalakulása 
miatt sok madárfaj állománya hazánkban is jelentősen megfogyatko-
zott. Például a holló is már-már eltűnt a honi faunából. Először a túzok, 
majd a holló mentése, zárttéri tenyésztése került a közönség és a szakma 
fi gyelmének középpontjába. Ebben az időben az Állatkertbe nagy meny-
nyiségben érkeztek a tógazdaságokból parti madarak mentett tojásai, 
így gulipánoké is. A felnevelt fi ókák egy része a Kertben maradt, ahol 
idővel kiváló tenyészalapot jelentettek. A faj keltetés- és tartástechnoló-
giáját lényegében a világon először nálunk sikerült tökéletesíteni. Már 
1978-ban három pártól összesen 58 tojást nyertünk, s a kikelt fi ókákból 
végül 24 példányt a vadonba is sikerült visszahelyezni. A fogságban te-
nyésztett és a természetbe visszaengedett első gulipánok Kardoskúton 
eredményesen illeszkedtek be szabadon élő fajtársaik közé.

 1966-ban, az 
Állatkert 100 éves 

jubileuma, majd 
pedig az 1971-

ben megrende-
zett vadászati 
világkiállítás 

különleges alkal-
makat jelentettek 

a gyűjtemény 
gyarapítására. Így 

jutottunk előbb 
egy szakállas 

saskeselyűpár-
hoz, utóbb egy 

pár papucscsőrű 
gólyához is. 

Fotó: A Budapesti Ál-
latkert archívumából
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M
értékadó tudományos elemzések azt állít-
ják, hogy jelenleg mintegy 8,7 millió állatfaj 
élhet a Földön, ennél lényegesen kevesebb a 
gombák (610 ezer) és a növények (300 ezer) 

fajainak száma. A kutatók szerint a szárazföldi élő-
lényeknek ma csupán 14 százalékát, a tenger élővi-
lágának pedig alig 9 százalékát ismerhetjük. Meg-
döbbentőek a számok, hisz a műholdas televíziózás 
korában könnyen az az érzetünk támadhat, hogy 
már mindenhová eljutott a felfedező ember. E nagy 
számokkal szemben a világ állatkertjeiben rend-
szeresen csak mintegy 2200 állatfajt mutatnak be 
(amelyek java részét az emlősök és a madarak teszik 
ki), így hozzávetőleg ebből a fajkészletből gazdálko-
dik az összes gyűjtemény. A Földünkön élő állatok 
többségét adó gerinctelen („alacsonyabb rendű”) fa-
jok jó része a közönség számára továbbra is ismeret-
len marad, mivel a karizmatikus nagy testű fajokkal 
ellentétben lényegesen egyszerűbb megjelenésűek, 
így „látványértékük” szerény, sőt meghatározásuk 
még a megszállott specialistáknak is komoly fel-
adat. Bátran kijelenthetjük, hogy az állatkertekben 
bemutatott élőlények az állatvilág olyan különleges 
helyzetű „nagykövetei”, amelyek sokszor egy jóval 
nagyobb csoportot, fajközösséget vagy akár egy 
ökológiai rendszert reprezentálnak. Az ő segítsé-
gükkel történik a fent említett haladó szellemű is-
meretátadás, szemléletformálás, de az „egyszerűbb” 

Az újkori állatkertek szerepvállalása napjainkban alaposan 
átalakult. Az egykori mutatványos, menazséria jellegű bemutatókat 
egyre inkább a fajok igényeihez igazodó állattartás váltotta fel. 
Bár az alapképlet változatlan maradt, manapság az állatkerti 
bemutatástechnika már rég meghaladta a bélyeggyűjtemény-szerű 
elhelyezést, ahol a különböző fajokat egymás mellett, hasonló 
„egyenférőhelyeken” mutatták be. Egyre gyakrabban épülnek komoly 
állatházak, férőhelyek kifejezetten egy-egy faj speciális igényeinek 
megfelelően. A bemutatók színvonalának fejlődésével párhuzamosan 
a kiállítások tematikái is mindinkább a környezettudatosság, a 
természetvédelem köré szerveződnek, markánsan felvállalva a 
biológiai ismeretterjesztés ügyét. Egy mai modern állatkert fő 
feladata a bolygónkon kialakult egyedülálló és változatos élet, 
a biológiai sokféleség, divatos szóval a biodiverzitás igényes 
bemutatása.

VARIETAS 
DELECTAT

ÁLLATKERTEK ÉS BIODIVERZITÁS

VARIETAS 
DELECTAT
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rekreációs, szabadidős szerepek ellátása is. Ám ho-
gyan lehetséges a földi élet fantasztikus változatos-
ságának bemutatása egy, a szabad természethez ké-
pest lényegesen szűkebb állatkerti térben? 

EGY DARABKA TERMÉSZET
Az állatkertek jól megtervezett élő bemutatói tulaj-
donképp történetek, amelyek az adott faj vagy fajok 
életmódjáról, különleges képességeiről, élőhelyeiről 
és egyre inkább az emberhez való viszonyáról szól-
nak. Minden állatkert igyekszik a maga sajátos adott-
ságainak megfelelően kialakítani élő gyűjteményét 
– a bemutatott fajokat, tematikákat sorba rendezve 
élményt, ismeretanyagot adni a látogatóknak. A ki-
állításrendezés külön szakma, ez hatványozottan 
igaz az állatkerti gyűjteményekre, hisz ebben az 
esetben élőlényekkel foglalkozunk, melyek sorsá-
ért teljes felelősséggel tartozunk. A kiállításrendezés 
fő rendező elve, hogy a látvány már az első pilla-
natban ragadja magával az érdeklődőket, nyújtson 
olyat, amit sehol máshol nem lehet megkapni. Nos, 
az állatkertekben ez korántsem egyszerű, mivel itt 
a bemutatott látvány fő szereplői az állatok, akik 
nem tudnak minden pillanatban valami egyszeri 
és megismételhetetlen attrakcióval szolgálni. Leg-
többször az igazi látvány maga az egészséges, szép 
egyed, amely a kiállítási környezettel harmóniában 
van, vagy azért, mert szinte a legapróbb részletekig 

megegyezik a háttér az eredeti élőhelyével, vagy 
azért, mert egy jól érzékelhető párhuzam, logikai 
kapcsolat van az egyed és környezete között. Utóbbi 
esetben nem feltétlenül az a cél, hogy például egy 
néhány ezer négyzetméteres zsiráfkifutóban egy 
afrikai szavanna élményét nyújtsuk, hanem az, 
hogy az állatok különleges megjelenése kellőképp 
érvényesüljön a jól megkomponált háttér révén. Rá-

adásul vannak egészen bonyolult helyzetek, mikor 
maga a háttér „előállítása” is különleges szaktudást, 
folyamatos beavatkozást igényel. Gondoljunk csak 
egy manapság divatos trópusi csarnokra, ahol már 
az alapvető környezeti elemek (hőmérséklet, pára-
tartalom, légmozgás vagy napi hőingadozás) biz-
tosítása is komoly technikai, gépészeti hátteret igé-
nyel. Ezeket a bemutatótereket körültekintően meg 
kell tervezni, megépítésük rengeteg pénzbe kerül, 
folyamatos üzemeltetésük pedig alapos szaktudást 
és megfelelő kiegészítő berendezések sokaságát 
igényli. De hogyan történik mindez nálunk? 

VÁLTOZÓ KONCEPCIÓ
A 155 éve megnyílt Pesti Állatkertről viszonylag 
kevés olyan adat maradt fenn, amelyet ma szak-
mai szempontból értékelni lehet. A gyűjtemény 
nyilvánvalóan már akkortájt is a nagy testű, kariz-
matikus fajok köré szerveződött. Az Erzsébet ki-
rálynétól ajándékba kapott zsiráfnak, Deák Ferenc 
kedvenc medvéjének a napi sajtóban is megjelent 

hírei jól példázzák ezt. Nemzetközi szinten külö-
nösebb feltűnést nem keltett a gyűjtemény, hiszen 
legnagyobb értéke az volt, hogy egyáltalán létezett. 
Az akkoriban részvénytársaságként működő in-
tézmény néhány évtized múlva csődbe is ment, és 
bezárt. Újkori – nyugodtan mondhatjuk – sikertör-
ténetének kezdeteként került jelenlegi tulajdonosá-
hoz, a fővároshoz, ahol döntő elhatározás született 
egy teljesen megújuló állatkert létesítéséről. Az újjá-
épített Kert 1912. május 20-án nyitott ki. A korabeli 
sajtóban Európa egyik legmodernebb állatkertjének 
nevezték, elsősorban a tartás és bemutatás módja, 

AZ ÁLLATKERT ELSŐ TÁRSAS KIFUTÓJÁNAK 
MEGÉPÍTÉSE NADLER HERBERT NEVÉHEZ 

FŰZŐDIK.

➤

Százéves terv 
vált valóra a 
Varázshegy 

megnyitására 
elkészült 

életnagyságú 
ámbráscet-modell 

bemutatásával.
Fotó: Sándor István

A társas kifutó 
a  bemutatott 
állatok számára 
mozgalmasabb 
mindennapokat, 
a látogatóknak 
pedig érdekesebb 
látványt jelent.
Fotó: Bagosi Zoltán

A koncepcióvál-
tást jól tükrözi az 
egykori Nagy-
ragadozó- (ma 
India-) ház belső 
átalakulása, az 
állatokon kívül 
egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a 
földrajzi és a kul-
turális környezet 
bemutatása.
Fotó: A Budapesti Ál-
latkert Archívumából 
és Sándor István
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az édes- és sós vízi akvárium jelentős gyűjteménye 
miatt. Az újjáépítés során a tudományos munkát 
Lendl Adolf irányította, így a gyűjteményi kialakítás 
is az ő rendszertani alapú tervei szerint készült. Az 
elv az volt, hogy a hasonló rendszertani helyzetű fa-
jokat egymás mellett mutassák be. Így kaptak külön 
házakat a madarak, a majmok, a nagyragadozók, 
ekkor épült a Pálmaház az akváriummal, melyek 

alapvetően meghatározzák az Állatkert mai képét 
is. A biológiai sokféleség lehető legteljesebb bemu-
tatásának szándéka jól kivehető, természetesen a 
kor szintjének megfelelően. Nem véletlenül szere-
pel ez az utolsó félmondat itt. A rendszertani alapú 
szerkezet mellett jelentős állatkertészeti újdonság 
volt a haladó szellemű Hagenbeck-féle panoráma-
kifutók alkalmazása, a rácsok nélküli tájképi bemu-

tatótér-építés két szép példája (Nagy- és Kisszikla). 
A Nagyszikla belső tereibe tervezett természetrajzi 
múzeumban pedig olyan fajok bemutatását tűzték 
ki célul, amelyek fogságban tartása akkortájt (és ma 
is) meghaladták az állatkertek lehetőségeit (élet-
nagyságú bálna és egyéb nagy testű tengeri fajok 
alkották volna a kiállítás gerincét). Sajnos ez a terv a 
pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. Az első vi-
lágháború után a Nadler Herbert nevével fémjelzett 
újjáépítés idején (a Hagenbeck-féle hagyományt 
követve) létesült 1929-ben az első társas kifutónk, az 
Afrika-kifutó, mely a maga korában szintén a leg-
modernebbek közé tartozott. 

MI A TÁRSAS KIFUTÓK LÉNYEGE? 
Társas kifutónak azt a nagy kiterjedésű zárt állat-
kerti teret nevezzük, ahol egyidejűleg több, lehető-
ség szerint azonos földrajzi területről származó faj 
egyedeit mutatjuk be. Ennek megfelelően léteznek 
a kontinenseket (Afrika, Amerika stb.), nagyobb 
rendszertani egységeket (patások, erszényesek, 
különböző madárfajok) vagy hasonló életmódú 
(vízparti, magashegységi, sarkvidéki stb.) fajokat 

bemutató társas kifutók. Ezek előnye állattartási 
szempontból az, hogy a nagyobb teret az állatok op-
timálisan tudják élettevékenységeik során – a többi 
ott élő fajjal interakcióban – felosztani. Mindez lá-
togatói oldalról tekintve egy sokkal mozgalmasabb, 
aktívabb bemutatót eredményez, ami természete-
sen komolyabb vonzerőt biztosít az állatkertnek. A 
Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) jelenlegi be-
mutatói is e hagyomány továbbfejlesztett változatai, 
közéjük tartozik a Szavanna-ház, a Pávián szikla, a 
Dél-Amerika-kifutó és -röpde, hogy csak a legfon-
tosabbakat említsük.

A KORSZERŰ ÁLLATKERTEKBEN AZ ÁLLAT 
ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETE EGYSZERRE 

VAN JELEN.

Az ízeltlábúak 
között is léteznek 

egyéniségek, 
gyűjteményi 

ikonná vált 
Kókuszpók, a 

pálmatolvaj rák.
Fotó: Sándor István

Hazánk első 
modern 
értelemben vett 
társas bemutatója 
az Afrika kifutó 
volt, az 1980-as 
években készült 
képen jávor-
antilopok, csíkos 
gnúk, Grévy-
zebrák láthatók.
Fotó: A Budapesti 
Állatkert archivumából
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A Kert gyűjteményes történetében lapozgat-
va újabb mérföldkő az 1966-ban átadott Rovarház, 
mely az alapját képezte annak a szakmai gyűjte-
ménynek, ami ma is a FÁNK egyik nemzetközileg 
jegyzett erőssége. A Szalkay József koncepciója 
alapján készült, Anghi Csaba igazgatósága idején 
létesült bemutató a Nagysziklában kapott helyet, s 
több-kevesebb átépítéssel mindmáig ott működik.

Az időben lépjünk most egy nagyobbat, és máris 
1998 májusában vagyunk, mikor a Japán–Magyar 
Baráti Társaság adományának is köszönhetően 

megnyílt a Bonsai pavilon a Japán kertben, amely 
elsősorban a távol-keleti növényfajok bemutató-
ja (a sok évszázados kertészeti tradíciót követve). 
A Persányi Miklós nevéhez fűződő korszakban vált 
általánossá a gyűjteményi munkában – szakítva a 
Lendl-féle hagyományokkal, és követve a nemzet-
közi trendet – a földrajzi felosztáson alapuló állat-
kertrendezés, az úgynevezett „geo zoo” koncep-
ció. Ez azt jelenti, hogy az alapvetően rendszertani 
felosztást felváltotta egy földrajzi alapú. Így lett az 
egykori Madárházból Ausztrál ház, a Madártelelő-
ből Xántus-ház, a Majomházból Madagaszkár-ház, 
a Nagyragadozóházból India-ház. Nemcsak az itt 
tartott fajok és egyedek száma változott, hanem 

teljesen megújultak a kiállítási koncepciók is: a be-
mutatott fajokhoz kapcsolódó kultúrtörténeti ér-
dekességek szerves részévé váltak a kiállításnak. 
Általános lett a „walk in”, másként az immerziós 
bemutatóterek kialakítása. Ennek jól működő szép 
példái az Ausztrál alkony, az Ausztrál sétány vagy 
a Xántus-ház zónái, a Lepkekert, melyekben a kö-
zönség az állatokkal a lehető legszorosabb kontak-
tusba tud kerülni. Egy százéves terv valósult meg a 
Varázshegy 2012-es megnyitásával, ahol az egykor 
megálmodott statikus „természetrajzi múzeum” he-
lyett egy izgalmas, élő bemutatókkal is kiegészített 
interaktív felfedezőtér létesült. Az eredeti tervnek 
megfelelően itt alakították ki az életnagyságú bál-
nát (jelen esetben ámbráscetet) is bemutató Óriások 
csarnokát. Szintén itt kapott helyet a megalapítása 
óta többször átépített Rovarház, amely ma a világ 
egyik legnagyobb, ízeltlábúakat bemutató gyűjte-
ménye.

SÁNDOR ISTVÁN

IDŐRŐL IDŐRE
A FÁNK állandó kiállításai mellett az élővilág rendkívüli sokszínűségét 
bemutató időszaki kiállítások is hagyományos szereplői a gyűjteményi 
tematikának. E helyütt kell megemlíteni az időről időre megrendezett 
orchidea-, írisz-, rózsa- vagy épp bonsai-kiállításokat.

A ROVARHÁZ A VILÁG EGYIK LEGNAGYOBB, 
ÍZELTLÁBÚAKAT BEMUTATÓ GYŰJTEMÉNYE.

A világ első 
és mai napig 

egyetlen ízeltlábú 
„szabadkifutója” a 

Varázshegyben.
Fotó: Sándor István

A jelenlegi, 
természetes 
formákból 
építkező 
Szavanna 
kifutó lakói a 
Mhorr-gazellák, 
a Rothschild-
zsiráfok és a 
víziantilopok.
Fotó: Bagosi Zoltán
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M
inden emberben ott van egy belső, nem tu-
datosított karakter, amely képessé teszi arra, 
hogy bizonyos állatokkal harmonikus kapcso-
latot tudjon létesíteni, míg másokkal mindig 

feszült marad a viszonyuk. Hallottam olyan ember-
ről, aki mellett megszelídültek a legvadabb kutyák, s 
ismerek több olyat is, akik – szinte szó szerint – ér-
tenek a lovak nyelvén. A sokféle állatkerti ragadozó 
emlős közül, amelyekkel dolgom akadt, hozzám egy-
kor az oroszlánok álltak a legközelebb. Aki nem isme-
ri közelebbről ezeket az állatokat, az eleve borzongva 
gondol rájuk, mint olyan félelmetes – netán éppen 
emberevő – fenevadakra, melyek a� éle gyilkológé-
pekként támadnak rá mindenre, ami él és mozog. A 
valóság azonban egészen más. Miután az évek során 
legalább ötven-hatvan oroszlánnal volt alkalmam 
közeli kapcsolatba kerülni, meggyőződésemmé vált, 
hogy rendkívül intelligens lények, s minden egye-
dük épp olyan különböző és jellemző személyiségje-
gyekkel rendelkezik, mint mi, emberek.

LUCY, JANKA ÉS A TÖBBIEK
Egy Lucy nevű nőstény például, aki (szándékosan 
használom a személyre vonatkozó névmást) egy 
mutatványostól került hozzánk, lelki sérült vagy 
– mondjuk ki egyenesen – elmebeteg állat volt. 
Ezt nyilvánvalóan a korábbi tartási körülmények, 
a folyamatos zaklatás és bántalmazás, illetve az új 
környezet okozta. Bár Lucy jó fi zikumú állatnak lát-
szott, tudtuk, hogy az állandó stressz által kiváltott 
őrjöngési rohamai fel fogják őrölni a tartalékait. Az 
ember nem mehetett el úgy a ketrece előtt, hogy 
félelmetes hörgéssel ne vágódott volna az ujjnyi 
vastag rácsnak, melyet ilyenkor eszement módon 
kezdett tépni, harapni, de akkor is a padlóra hasal-
va morgott és vicsorgott, ha távolabb voltunk tőle. 
Nyugodtnak soha nem láttam, s ő volt az egyetlen 
állat, amelynek elaltatásával egyet kellett értenem, 
így alig egy-két hónapig gondoztuk. Alakját csu-
pán azért idézem fel itt, mert ez az elborult elméjű 
teremtmény tényleg olyan félelmetes fenevad volt, 
amilyennek egy kívülálló az oroszlánokat elképzeli, 
ám nem vadállati természete okán lett ilyen, hanem 
az ember „jóvoltából”.

Janka, a fi atal nőstény is vad volt ugyan, de ez 
már egy egészen másfajta, büszke, rátarti vadság 
volt, melyet nemcsak elnéztünk neki, hanem va-
lamiképp elismertük, hogy ő nem is viselkedhet 
másként. Janka ugyanis igazi nőnek – méghoz-
zá oroszlánszemmel nézve „jó nőnek” – számított. 
Arányosan karcsú, izmos, hosszú lábú, élénk tekin-
tetű volt, s még valahogy a tartásában is felfedezni 
véltük a hiúságot. Önző volt és hisztérikus, de idős 

OROSZLÁN-

SZÍV

1967 és 1975 között a Budapesti Állatkertben dolgoztam, az első 
években az oroszlánok és medvék ápolójaként, majd később az 
úgynevezett nagyragadozó-körlet főápolójaként. Ekkoriban hat 
vagy hét beosztottam volt, akikkel a jegesmedvéket, a fókákat, 
az Állatóvoda, a Bagolyvár, a Tigrisház, az Oroszlánbarlang és a 
„medvesor” lakóit gondoztuk.

Lola négy kölyke 
között egy nős-
tény és három 
hím volt, s miután 
ápoló kollégáim-
mal mi is éppen 
négyen dolgoz-
tunk az egykori 
Oroszlánbarlang-
ban, mindegyi-
künk kiválasztot-
ta kedvencét, és 
nevet adott neki. 
Így aztán meg-
lehetősen furcsa 
együttes jött létre, 
mert ilyen neve-
ket kaptak: Rocky, 
Zorro, Mózes és 
Stella. Ezen a ké-
pen éppen Stellát 
és Mózest tartom 
az ölemben.
Fotó: A szerző 
archívumából
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M
inden emberben ott van egy belső, nem tu-
datosított karakter, amely képessé teszi arra, 
hogy bizonyos állatokkal harmonikus kapcso-
latot tudjon létesíteni, míg másokkal mindig 

feszült marad a viszonyuk. Hallottam olyan ember-
ről, aki mellett megszelídültek a legvadabb kutyák, s 
ismerek több olyat is, akik – szinte szó szerint – ér-
tenek a lovak nyelvén. A sokféle állatkerti ragadozó 
emlős közül, amelyekkel dolgom akadt, hozzám egy-
kor az oroszlánok álltak a legközelebb. Aki nem isme-
ri közelebbről ezeket az állatokat, az eleve borzongva 
gondol rájuk, mint olyan félelmetes – netán éppen 
emberevő – fenevadakra, melyek a� éle gyilkológé-
pekként támadnak rá mindenre, ami él és mozog. A 
valóság azonban egészen más. Miután az évek során 
legalább ötven-hatvan oroszlánnal volt alkalmam 
közeli kapcsolatba kerülni, meggyőződésemmé vált, 
hogy rendkívül intelligens lények, s minden egye-
dük épp olyan különböző és jellemző személyiségje-
gyekkel rendelkezik, mint mi, emberek.

LUCY, JANKA ÉS A TÖBBIEK
Egy Lucy nevű nőstény például, aki (szándékosan 
használom a személyre vonatkozó névmást) egy 
mutatványostól került hozzánk, lelki sérült vagy 
– mondjuk ki egyenesen – elmebeteg állat volt. 
Ezt nyilvánvalóan a korábbi tartási körülmények, 
a folyamatos zaklatás és bántalmazás, illetve az új 
környezet okozta. Bár Lucy jó fi zikumú állatnak lát-
szott, tudtuk, hogy az állandó stressz által kiváltott 
őrjöngési rohamai fel fogják őrölni a tartalékait. Az 
ember nem mehetett el úgy a ketrece előtt, hogy 
félelmetes hörgéssel ne vágódott volna az ujjnyi 
vastag rácsnak, melyet ilyenkor eszement módon 
kezdett tépni, harapni, de akkor is a padlóra hasal-
va morgott és vicsorgott, ha távolabb voltunk tőle. 
Nyugodtnak soha nem láttam, s ő volt az egyetlen 
állat, amelynek elaltatásával egyet kellett értenem, 
így alig egy-két hónapig gondoztuk. Alakját csu-
pán azért idézem fel itt, mert ez az elborult elméjű 
teremtmény tényleg olyan félelmetes fenevad volt, 
amilyennek egy kívülálló az oroszlánokat elképzeli, 
ám nem vadállati természete okán lett ilyen, hanem 
az ember „jóvoltából”.

Janka, a fi atal nőstény is vad volt ugyan, de ez 
már egy egészen másfajta, büszke, rátarti vadság 
volt, melyet nemcsak elnéztünk neki, hanem va-
lamiképp elismertük, hogy ő nem is viselkedhet 
másként. Janka ugyanis igazi nőnek – méghoz-
zá oroszlánszemmel nézve „jó nőnek” – számított. 
Arányosan karcsú, izmos, hosszú lábú, élénk tekin-
tetű volt, s még valahogy a tartásában is felfedezni 
véltük a hiúságot. Önző volt és hisztérikus, de idős 
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mal mi is éppen 
négyen dolgoz-
tunk az egykori 
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kollégámnak mégis ő lett a kedvence, s ha Janka 
dühöngve szegült ellen az utasításainak, akkor is 
csak a női háláról dörmögött valamit. Az oroszlán-
hoz egyáltalán nem illő Janka nevet is ő adta neki, 
nyilván valami egykori, szívéhez közel álló hölgyre 
gondolva. 

Jankából soha nem lett jó anya, míg a példás 
anyai természetet Lola képviselte a nőstények kö-
zött, aki kölykeit mindig a legnagyobb odaadással 
nevelte, pedig nemegyszer előfordult, hogy négy-
nek is életet adott. Velünk való kapcsolatát a mél-
tóságteljes távolságtartás jellemezte, miként az egy 
többgyermekes, középkorú családanyához illik. 

Leona, az idős nőstény az én szememben egy 
szeretetre vágyó, kövérkés néni volt, aki – ahogy 
mondani szokták – „valaha szebb napokat élt meg”. 
Mihelyt megjelentünk a ketrece előtt, rögtön a rács-
hoz dörgölődzött, s miközben simogatta és vakar-
gatta az ember, kéjesen dorombolt. Ám még azt 
is nagyon szerette, ha az ember a farkát tekergeti, 
ő meg hempereghet közben. Meglepő lehet egy 
oroszlánról ilyet mondani, de Leona eléggé ijedős 
volt. Hatalmas, borostyánszín szemei, amelyek oly 
szívhez szólóan tudtak csüggeni az emberen, máig 
előttem vannak, mint a legszebb oroszlánszemek, 
melyeket valaha láttam.  

EGY ÉLŐ LEGENDA
E néhány nőstény között utoljára hagytam Leilát, 
aki már akkor élő legenda volt, mikor én az Orosz-
lánbarlangba kerültem. Gondozói számára – tehát 
nekem is – mindenben ő volt a „leg”: a legintelligen-
sebb, a legszelídebb, a legszebb és a legjobb anya. 
Számos történetet mondhatnék el róla, de ezúttal 
csak egyet idézek fel, mintegy illusztrációjaként an-
nak, hogy milyen bonyolult személyiség is valójá-
ban egy ilyen „fenevad”.

Még nem dolgoztam az Állatkertben, amikor 
megesett, hogy a fi atal Leilát három, alig néhány 
hónapos kölykével együtt kiengedték a külső ki-
futóra, s a kölykök – nem ismerve a helyet – rövid 
időn belül leestek abba az öt-hat méter mély árokba 
(állatkerti szaknyelven „bazenba”), ahová Leila már 
nem mert utánuk ugrani. Így ahelyett, hogy testi 
épségét kockáztatta volna, a legjobb megoldást vá-
lasztotta: segítséget hívott. Harsány, panaszos hívó 
hangjára – melyhez a három kölyök cérnavékony 
hangja is társult – felfi gyelt az egyik idősebb ápo-
ló, aki azonmód hozzákezdett a mentéshez. Bebújt 
abba az alacsony és szűk, körülbelül százötvenszer 

százhúsz centiméteres járatba, amely a „bazenból” 
az ápolói szobáig vezetett fel, s amelyet épp az ilyen 
balesetek megoldására hoztak létre. Mire ő lent ösz-
szeszedte a nyivákoló kölyköket, és elindult felfelé, 
addigra már mások is várták az ápolói szobában, s 
alig akartak hinni a szemüknek, mikor azt látták, 
hogy a sötét járatban görnyedten fölfelé haladó em-
ber mögött vagy két méterrel Leila halad, aki – lát-

ván, hogy kölykeit elviszik – mégis erőt vett magán, 
s leugrott utánuk az árokba. Az ápolói szobában lé-
vők nem merték fi gyelmeztetni erre a kölyköket ci-
pelő embert, mert ő addig még soha nem találkozott 
Leilával úgy, hogy ne lett volna köztük rács. Mind-
azonáltal hidegvérűen nyugtázta, hogy mögötte 
Leila is felbukkant, aki idegeskedés nélkül, de anyai 
örömét minden módon kifejezésre juttatva, vette át 
tőle a kölykeit.

A fenti történet jól példázza ennek az „oktalan 
állatnak” a tökéletes helyzetfelismerő képességét, 
intelligenciáját és – úgymond – tapintatát. Leila 
ugyanis átlátta, hogy a segítségére siető emberben 
meg kell bíznia ahhoz, hogy a kölykeit visszakapja. 

Mindez persze eleven cáfolata lehetne annak a 
hitnek, hogy a ragadozók gyilkos dühvel védik köly-
keiket, ha azok ember közelségébe kerülnek, de ne 
felejtsük el, hogy egy állatkerti, emberi közelséghez 
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HA AZ IDOMÁR FÖLDRE KERÜL
2009 decemberében, Hamburgban a huszonnyolc 
éves Christian Walliser egy cirkuszi szám közben 
megbotlott és elesett, mire tigrisei közül többen 
ráugrottak, majd tépni kezdték. Alig harminc má-
sodperc múlva ugyan kiszabadították a szerencsét-
lenül járt embert, de addigra már fején, mellkasán 
és kezén olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
az egyik karját amputálni kellett. 2013 márciusá-
ban pedig Mexikóban a harmincöt éves Alexander 
Crispin két tigrissel lépett föl, s miközben elfutott 
előttük, az egyik állat a mancsával elkapta a nadrág-
ját, s letépte róla, amely a bokáira fonódva elgáncsol-
ta az idomárt. Az esetről készült videón jól látszik, 
hogy a tigris néhány másodpercig csak a ruhada-
rabot marcangolja, ám miután észreveszi, hogy az 
idomár mozgásképtelenné válva, a földön ülve ma-
rad, rátámad a nyakára és a fejére is. A szerencsétlen 
ember a kórházban meghalt.

MINDEN OROSZLÁN EGY-EGY ÖNÁLLÓ 
SZEMÉLYISÉG.

Bátor portréja jól 
érzékelteti azt a 
rettenthetetlen 
erőt, amit az 
oroszlánok 
falkáiban a 
hímeknek már 
megjelenésükkel 
is képviselniük 
kell. Szerepük 
ugyanis a falka 
és a vadászterület 
védelmezése, 
a konkurrens 
ragadozók és az 
idegen hímek 
elűzése, ami 
állandó „harci 
készültséget” 
jelent a számukra. 
Talán Bátor is jó 
harcos lett volna, 
de állatkerti 
körülmények 
közt e képességeit 
csak az ápolóival 
szemben való 
acsarkodással 
jelezhette.
Fotó: A Budapesti 
Állatkert archívuma/
Kapocsy Györtgy
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szokott állat egészen más lény, mint szabadban élő 
fajtestvérei, meg hát Leila átlagon felüli intelligenci-
ája is hozzájárult ahhoz, hogy az esetet később csak 
egy különös epizódként tarthassuk számon. 

BÁTOR, A BOSSZANTÓ
A nőstény oroszlánok sorolása után következzék itt 
néhány hím jellemzése is.

Bátort, a hatalmas, izmos hímet elődeim mes-
terségesen nevelték fel, s nyilvánvalóan elké-
nyeztették. Tapasztalt idomárok mondják, hogy a 
nagymacskákkal az embernek távolságtartóan kell 
viselkednie, mert a fi zikai kontaktushoz való hoz-
zászoktatás később megbosszulhatja magát: az ál-
lat így túlzottan „haverkodóvá” lesz, majd fi zikai 
fölényével pimaszul visszaélve, veszélyessé válhat. 

Bátor – a valaha kedves, játékos kis kölyökoroszlán 
– serdülőkorától kezdve egyre agresszívabb játékok-
kal próbálkozott, melyeket nevelői nyilván eltűrtek, 
sőt támogattak, ami pedig súlyos hiba. Alapszabály, 
hogy a nagymacska állandóan vizsgáztatja az em-
bert, s ezredszer is bizonyítani kell, hogy az ember 

a főnök, nem ő. Az újabb és újabb – néha váratlan – 
vizsgákra pedig mindig készen kell állni. 

Bátor – ha csak tehette – tudatosan bosszantott, 
mert nem csupán agresszív volt, hanem „dörzsölt” 
is. Mellesleg lehet, hogy ezt csak én éltem meg így, 
mert éppúgy vetélytársat láttam benne, mint ő ben-
nem, hisz oroszlán-időszámítás szerint pontosan 
annyi idős volt, mint emberi időszámítás szerint 
én, s mindkettőnket a „ki, ha én nem?!” i� onti gőgje 
hevített.

A MEGSÉRTŐDÖTT OROSZLÁN ESETE
Lola kölykeinek apja Ahmed volt. Ő úgy jelenik meg 
az emlékezetemben, mint egy középkorú, tekin-
télyes, kissé már pocakot eresztett úr, aki felettébb 
rossz néven veszi, ha valaki tolakodóan viselkedik, 
vagy bizalmaskodni próbál vele. Egyébként köny-
nyen kezelhető állat volt egészen addig, míg az em-
ber nem avatkozott bele a megszokott életrendjébe. 

Éppen ő volt az okozója annak az esetnek, amely 
rávilágíthat, hogy ezek az állatok olyan érzelmek-
re és reakciókra is képesek, melyeket az emberiség 
hajlamos kizárólag a saját privilégiumának tekin-
teni.

ÉPPÚGY, MINT AZ EMBERNEK, AZ 
OROSZLÁNNAK IS LEHETNEK ROSSZ 

NAPJAI.

A vadon élő 
oroszlánok 

hímjei olykor 
nagy létszámú 

falka nőstényeit 
birtokolják, 
de állatkerti 

körülmények 
között bizony 

gyakran 
rászorulnak a 

monogámiára.
Fotó: Budapesti 

Állatkert archívuma/
Kapocsy György

Lola talán egy 
tucatnál is több 
kölyöknek adott 
életet, s ezeket 
egytől-egyig 
fel is nevelte. Ez 
azért érdemel 
fi gyelmet, mert 
a szabadban 
élő oroszlánok 
nőstényei sokszor 
„leselejtezik” 
gyöngébbnek 
tűnő kölykeiket, 
míg az állatkerti 
példányoknál 
gyakran elő-
fordul, hogy 
tudomást sem 
vesznek róluk. 
Ezek a kölykök 
lettek aztán azok, 
amelyeket szop-
tatós kutyákkal 
neveltünk föl, s 
„nevelt gyerme-
keinkként” tartot-
tunk számon. 
Fotó: A Budapesti 
Állatkert  archívuma/
Kapocsy György
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Körülbelül áprilistól októberig – a meleg időben 
– oroszlánjainknak két külső kifutó is a rendelkezé-
sükre állt, ahonnan csak zárás előtt, estefelé enged-
tük be őket belső ketreceikbe, ahová már bekészítet-
tük aznapi húsadagjukat. Természetesen egymástól 
elkülönítve kaptak enni, mert máskülönben csúful 
összemarakodtak volna még a legszorosabb kap-
csolatban élő állatok is.

Egyszer azonban az egyikünk hibázott, s két ket-
rec között – amelyek történetesen Ahmedé és Lo-
láé voltak – elfelejtette lezárni a tolóajtót. Ahmed 
ezt azonnal fölfedezte, és átviharzott Lola ketrecé-
be, hogy durván elmarva őt, 
nekilásson az orvul szerzett 
húsadagnak. Lolának esélye 
sem volt rá, hogy megvédje a 
vacsoráját, így el kellett tűrnie 
egy-két pofont, majd sértet-
ten hátat fordított Ahmednek, 
s a ketrec sarkában, mintegy 
húsz centiméterről bámulni 
kezdte a falat. Persze azon-
nal a segítségére siettünk. 
Ahmedet – a rabolt hússal a 
fogai közt – átzavartuk a saját 
helyére. Most már jól lezár-
tuk a két ketrecet elválasztó 
tolóajtót, és Lola ketrecébe a 
korábbinál nagyobb húsada-
got tettünk. Ám ő továbbra 
is csak a falat nézte: szemlá-
tomást súlyosan megbántó-
dott. Hiába hízelegtünk neki, 
és hívogattuk a húshoz, meg 
sem mozdult. Másnap reggel a 
húsadagot ismét érintetlenül 
találtuk, s Lola még mindig a 
falat bámulta. Este némi húst 
ugyan elfogadott, de látszott a 
viselkedésén, hogy nem Ahmedet, hanem minket 
hibáztat a történtekért, amit azzal is nyilvánvalóvá 
tett, hogy Ahmeddel már másnaptól a legnagyobb 
egyetértést mutatták. („Hiába, a férfi ak már csak 
ilyen önzők” – könyvelhette el magában az esetet.) 
Ám a mi hívásunk és extra húsadagjaink ellenére 
hosszú ideig nem jött oda hozzánk a ketrec rácsá-
hoz, hogy a szokásos módon, dorombolva-dör-
mögve köszöntsön bennünket.

Ez az eset a következő okokból volt tanulságos a 
számomra: 1. Megtapasztalhattam, hogy egy állat 
olyasfajta bonyolult érzelmi állapot megélésére és 
kimutatására is képes, mint a sértettség. 2. Ez még 
az olyan elemi erejű késztetéseket is képes felülírni, 
mint az éhség. 3. Szinte hihetetlen az a pontos hely-
zetfelismerő képesség, amely a sértődéssel nem 
magát az agresszort „bünteti”, hanem a szituáció 
valódi okozóit.   

Hadzsi, a nagy testű, feketébe hajló sörényű orosz-
lán már meglehetősen öreg volt, mikor hozzánk 
került. Tulajdonosa korábban egy Bánovits nevű 
mutatványos volt, aki felhagyott korábbi tevékeny-

ségével, s egyetlen megmaradt oroszlánját az Állat-
kertnek adta. Őszintén szólva nem nagyon kedveltük 
sem a mutatványosokat, sem a cirkuszi idomárokat, 
de Bánovits iránt lassanként megenyhültünk, mert 
láttuk, hogy Hadzsit valóban szereti. Hetente bejárt 
hozzánk, és órákat töltött azzal, hogy öreg oroszlán-
jához beszélt. Egy találkozásunkkor aztán elmesélte, 
hogy Hadzsi egyszer még az életét is megmentette.    

Ehhez tudni kell, hogy korábban Bánovits a maga 
nemében elég különös produkciót utaztatott. Egy 
hatalmas, kör alakú faépítmény belső, meredek fa-
lán lévő három posztamensen egy-egy oroszlán 

üldögélt, míg egy motoros köztük száguldozott a fa-
lon. A nézőtér az építmény közepén helyezkedett el, 
amelyet magas rácsrendszer – az úgynevezett „git-
ter” – választott el a deszkafaltól. A három oroszlán 
közül egy nőstény, kettő pedig hím volt, egyikük a 
mi Hadzsink. Utóbbi két állat már régóta rivalizált 
egymással, s történetünk időpontjában ráadásul tü-
zelt is a nőstény, ami eléggé kiélezte a köztük lévő fe-
szültséget. Bekövetkezett az, amitől Bánovits joggal 
félhetett: a produkció közben a két felizgatott hím 
összeverekedett. Az idomár közbelépett, és megpró-
bálta szétválasztani a megvadult állatokat, de vesz-
tére, mert Hadzsi ellenfele rátámadt. A földre került 
Bánovitscsal azonban csoda történt. Hadzsi váratla-
nul odaugrott hozzá, fogával megragadta a kabátját, 
majd ennél fogva felrántotta a földről, és felállította. 
Így a pórul járt idomár ismét uralni tudta a helyze-
tet, olyannyira, hogy a konfl iktust jelentősebb sérü-
lés nélkül megúszta. Feltételezésem szerint Hadzsi 
azért „állította csatasorba” gazdáját a maga oldalán, 
mert átlátta, hogy ellenfelével – a másik oroszlánnal 
– szemben egymaga alulmaradhat.

Hosszan folytathatnám a hasonló történeteket, 
de talán ennyi is elég annak magyarázatául, hogy 
miért tekintem az oroszlánokat bonyolult érzelmek-
re is képes, értelmes lényeknek. Állatkertben töltött 
éveimben már csak úgy tudtam rájuk gondolni, mi-
ként a bölcs hinduk, akik az állatokat „fi atalabb test-
véreiknek” tekintik. 

SZEMADÁM GYÖRGY  

AZ EMBERHEZ VAGY A KUTYÁHOZ 
HASONLÓAN AZ OROSZLÁN IS MEG TUD 

SÉRTŐDNI.

Ez a fénykép igen 
jól szemlélteti az 
erőviszonyokat. 
Bátor, a fi atal hím 
oroszlán látható 
megvetéssel 
fordul el a három, 
revírjébe tolakodó 
embertől. Huszár 
Sándornak ugyan 
megengedi, hogy 
bizalmaskodva 
simogassa, 
hiszen ő nevelte 
fel őt, de úgy tesz, 
mintha Szalka 
László ápoló 
kollégámat és 
engem észre sem 
venne. Én ugyan 
bátortalanul 
simogatom a 
hátát, de ezt 
talán csak a fotó 
kedvéért teszem, 
hiszen Bátorral 
mindig is feszült 
volt köztünk a 
viszony. 
Fotó:A szerző 
archívumából
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M
ivel az ázsiai elefántok vemhességi ideje 22 
hónap körül szokott lenni, azt már előre tud-
ni lehetett, hogy a várva várt elefántborjú 
valamikor a tavasz derekán fog megszületni. 

A várható időpontot azonban ennél pontosabban 
nem lehetett meghatározni, így a biztonság kedvé-
ért már március közepén teljes volt a készültség az 
elefántok körül.

A tapasztalatok szerint az ellések jellemző ideje éj-
fél és hajnal között szokott lenni, így egy-egy mun-
katársunk éjszakai ügyeletet tartott, felállt a riadó-
lánc, vagyis az a protokoll, hogy ha „esemény” van, 
kinek kit kell értesítenie; előkészítettünk minden 
eszközt, amire szükség lehetett, a szülőszobaként is 
használt elefántcsarnokot pedig olyan éjjellátó, táv-
irányítással mozgatható kamerarendszerrel szerel-
tük fel, amelyek által a gondozók – okostelefonjuk 
segítségével – akár otthonról, az éjszaka közepén is 
meg tudták nézni, mi újság az elefántoknál.

HAJNALBAN SZÜLETETT
A kiselefánt végül hajnali 5 óra 9 perckor jött világ-
ra. Az ellés viszonylag gyorsan lezajlott, mindenféle 
komplikáció nélkül. A kamerák rögzítették is az ese-
ményt, így a felvételeket később a nagyközönség-

nek is be tudtuk mutatni. A képeken egyébként úgy 
tűnik, mintha az anya első dolga az lett volna, hogy 
az újszülöttet jól megrugdossa. Ez azonban teljesen 
normális viselkedés az anyaelefántoknál, amelynek 
célja, hogy a magzatburkot eltávolítsák a kicsiről. 
A kiselefánt néhány órával ezt követően rendben 
felállt, megtalálta az emlőket, és el is kezdett táplál-
kozni. Így végül a folyamatba semmilyen módon 
nem kellett beavatkoznunk.

Angele, a huszadik életévében lévő anyaelefánt 
mostanra igen tapasztaltnak számít, hiszen már a 
harmadik borját hozta a világra. Első ellésekor, Asha 
2013-as születésekor azonban még gyakorlatlan 
volt, így munkatársainknak is be kellett segíteniük, 
hogy a kicsi ráleljen az emlőkre. A második borjú, 
Arun 2017-es születésekor viszont éppen úgy ma-
gától ment a dolog, ahogyan most is.

A kiselefánt születésének időpontját egyébként 
nem is lehetett volna jobban „időzíteni”. Hiszen 
éppen egy héttel azelőtt történt, hogy a korona-
vírus-világjárvány miatti, közel fél éven át tartó 
kényszerű zárvatartás után május elsején újra meg-
nyithattuk a kapukat a nagyközönség előtt (még ha 
bizonyos, jogszabály által előírt korlátozásokkal is). 
Így az Állatkertet újra birtokba vevő látogatók mind-
járt az első napon megcsodálhatták a várva várt 
kiselefántot.

A NAGY TESÓ SEGÍT
Samu életének első heteit, hónapjait hármasban 
töltötte anyukájával, Angele-lel, illetve bátyjával, 
Arunnal. A „nagy tesó”, bár az anyukához képest 
sokkal szeleburdibb, igazi gondoskodó „bátyónak” 

A Budapesti Állatkert látogatói mostanában is sok kisállatban, 
kölyökben és fi ókában gyönyörködhetnek. A veszélyeztetett ázsiai 
vadkutyáknál például tíz rakoncátlan apróság cseperedik éppen, 
de gyermekáldás volt a Bennett-kenguruknál, az éji majmoknál, a 
prérikutyáknál, a fekete hattyúknál, az üregi baglyoknál és még több 
más állatunknál is. A sok-sok jövevény közül azonban kétségtelenül 
Samu, az április 24-én született kiselefánt a legnépszerűbb.

MIÉRT ÉPPEN SAMU?
Ahogy annak idején Asha és Arun születésekor, a legi� abb jövevény ese-
tében is a nagyközönség segítségét kértük a névadáshoz. Az előzsűrizés 
folyamán három szóba jöhető nevet választottunk ki, ezeket bocsátottuk 
szavazásra az Állatkert honlapján. Összesen 74 841 szavazat érkezett, a 
legtöbb voksot a Samu kapta, így ez lett végül a kiselefánt végleges neve. 
A Samu magyarosan a Sámuel önállósult beceneve, de Indiában és a 
Közel-Keleten is előfordul névként (latin betűs formája Shamu), amely je-
lentését tekintve eredetileg az északi irányra, illetve a türelemre utal.

A nevek kiválasztásánál egyébként már nem ragaszkodtunk ahhoz 
a hagyományhoz, hogy a kicsi nevének kezdőbetűje megegyezzen az 
anyáéval, hiszen Samun kívül az összes többi elefántunknak A betűs neve 
van. Márpedig ezek a nevek nemcsak törzskönyvi bejegyzésekben, nyil-
vántartásokban használatosak, hanem hívónévként is, vagyis a gondozók 
az állatokat így szólítják meg. És elképzelhetjük, hogy ha több állatnak is 
hasonló hangzású a neve, az mindenféle félreértéseket okozhat.

A kiselefántok or-
mánya nemcsak 
abszolút hosszát 

tekintve, hanem a 
testhez arányítva 

is kisebb, mint 
a felnőtteké. Így 

kevésbé aka-
dályozza őket, 

amikor szájukkal 
az anyjuk emlőjé-

hez szeretnének 
hozzáférni. 

Fotó: Vörös Eszter
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bizonyult. Gyakran lehetett például azt látni, hogy 
a kifutóban Angele és Arun közrefogja a kis Samut, 
a lehető legnagyobb biztonságot nyújtva neki még 
akkor is, ha a vadonnal ellentétben az állatkerti kifu-
tóban nincs mitől tartania.

Néhány látogatónk nagyon csodálkozott azon, 
hogy Assam, a 21 esztendős apuka miért van kü-
lönzárva a szomszédos kifutóba. Hiszen ez így 
olyan, mintha az apa el lenne szakítva a gyermeké-
től. A dolog azonban úgy áll, hogy az elefántoknál 
az a természetes állapot, hogy a hímek nem vesz-
nek részt az utódgondozásban, sőt, nem is részei 
a csordának, s a nőstényekkel leginkább a párzási 
időszakban találkoznak. Éppen ezért a legtöbb állat-
kertben az apákat külön szokták tartani a kiselefán-

toktól, sőt, van, ahol ez kifejezetten fontos, mert a 
hímek akár még kárt is tehetnek a borjakban.

Assam, a mi termetes elefántbikánk viszont – az 
ormányosok között egészen rendkívüli módon – ki-
fejezetten jó apa, és előző borjaival is sok időt töltött 
már együtt közös játékkal, vagy a medencében való 
pancsolással. Azonban a vemhesség legutolsó idő-
szakában, illetve a születés utáni első hónapokban 
még az ő esetében is szerencsésebb, ha külön van 
választva a többiektől. A kerítésen keresztül azon-
ban már Assam is megismerkedett a kis Samuval.

JÁTSZIK, ESZIK, ALSZIK
Ahogy minden gyerek, Samu napjainak nagy részét 
is a játék, az evés és az alvás tölti ki. Arunnal, a test-
vérével is sokat mókázik, gyakran játsszák például 
azt, hogy ki tudja a másikat odébb tolni. Közben a 
világ felfedezésével is sokat haladt, nagyon ügyesen 
használja az ormányát, és e sorok írásakor már szi-
lárd táplálékkal (szénával, almával) is próbálkozik. A 
szép idő beköszöntével a gondozók a kifutóban lévő 
medencébe is töltöttek vizet, habár egyelőre még 
csak két lépcsőfoknyi magasságig, hogy a kicsi biz-
tonságos sekély vízben pancsolhasson.

Még egy „dolga” van a kiselefántnak, éspedig 
az, hogy szokja a tréningeket. A gondozók ugyanis 
az elefántokkal naponta többször is tréningeznek, 
nemcsak azért, mert az „elefántiskola” a közönség 
számára is látványos program, hanem mert az ele-
fántok jó néven veszik a velük való foglalkozást. Ar-

ról nem is szólva, hogy gondozásuk, illetve egész-
ségük védelme is sokkal könnyebb így, hiszen az 
állatok hozzászoknak például a lábápoláshoz, vagy 
mondjuk a vérvételhez is.

Samuval persze most még nem tréningeznek a 
gondozók, ezt majd féléves kora körül lesz érdemes 
elkezdeni. Jelenleg csak magához a szituációhoz 
kell hozzászoknia, ami a gyakorlatban legtöbbször 
úgy történik, hogy amíg az anyuka, Angele trénin-
gezése tart (persze csak könnyített formában), ad-
dig Samu is mindig ott lábatlankodik a környéken, 
mindent megvizsgálva, megtapogatva, s ormányát 
nyújtogatva az ismerős állatgondozók felé.

HANGA ZOLTÁN

Angele, az 
anyuka, és Arun, 
a nagy tesó gyak-
ran közrefogják a 
kis Samut, ösztö-
nösen védelmez-
ve ezzel a külvilág 
veszélyeitől, még 
akkor is, ha a va-
donnal ellentét-
ben az állatkerti 
kifutóban nem 
kell ilyesmire 
számítani. 
Fotó: Vörös Eszter

Samu, ahogy a 
legtöbb kisele-

fánt, kifejezetten 
borzasnak tűnik a 
felnőtt állatokhoz 

képest. Persze a 
kifejlett elefán-

toknak is vannak 
ekkora szőrszá-
laik, de ez a na-

gyobb testméret 
miatt kevésbé 

tűnik fel. 
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
veszélyeztetet tarvarjúk megőrzésében (Ge-
ronticus eremita) a Fővárosi Állatkert évtizedek 
óta részt vesz. Ennek eredményeképpen nem-
rég hat, Budapesten kikelt példányt eresztettek 

szabadon természetes élőhelyükön, Andalúziában.
A két tojó és négy hím egy spanyolországi állat-

kertben 45 napig szokhatta meg a helyi környezetet 
és éghajlatot, így készülve fel a szabad életére. A cél, 
hogy egy állandó és önfenntartó populáció jöjjön 
létre Dél-Spanyolországban, ahol már 2003 óta fo-
lyik a korábban őshonosnak számító, de a területről 
évszázadokkal ezelőtt eltűnt madarak visszatelepí-
tése. Ma már száznál is több tarvarjú él itt, 23 fész-
kelő párral. A budapesti madarak mellett további 
11, szintén európai állatkertekből származó egyed 
csatlakozhatott vadon élő fajtársaihoz. 

NEM VARJÚ, HANEM ÍBISZ
Érdemes megjegyezni, hogy a tarvarjú a nevével el-
lentétben nem a varjakkal áll rokonságban, hanem 
az íbiszfélék családjába tartozik. Elterjedési területe 
régen az egész mediterrán régiót magába foglalta, 
ideértve Észak-Afrikát, a Közel-Kelet egy részét, il-
letve Európa déli felét, Spanyolországtól az Alpok 
mentén át egészen a Balkánig. Magyarország terü-
letén is előfordult, az erre utaló emlékekkel az utol-
só magyar polihisztorként emlegetett Herman Ottó 
több cikkében is foglalkozott. Az idők során a tarvar-
jak – nagyrészt az emberi tevékenységgel összefüg-
gésben – a legtöbb élőhelyükről teljesen eltűntek. 
Európában a XIX. századig mindenhol megszűntek 
vadon élő állományaik, és mára egykori elterjedési 
területük Európán kívüli részén is alig maradt be-
lőlük. Jelenleg a fajnak egy nem vonuló állománya 
ismert Marokkóból, nagyjából hétszáz egyeddel, és 
egy vonuló törökországi állomány, további mintegy 
kétszáz madárral. A harmadik, egészen a közelmúl-
tig fennmaradt populáció, a szíriai, szintén vonuló 
állomány 2015 óta gyakorlatilag megszűnt. Így ma 
a vadon élő tarvarjúk száma az ezret sem éri el az 

egész világon. Ez kevesebb, mint amennyi példány 
az állatkertekben él, amelyekben összesen mintegy 
1300 egyedet gondoznak. 

EURÓPAI TENYÉSZPROGRAM
A Fővárosi Állat- és Növénykertben évről évre ki-
kelő fi ókák vagy itthon maradnak, vagy az Európai 
Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) égi-
sze alatt működő, összehangolt tarvarjú-tenyész-
program részeként más állatkertekbe kerülnek. 
Fontos, hogy a fajjal foglalkozó állatkertek együtt-
működjenek, és az egyes intézményekben élő állo-
mányokat úgy kezeljék, mintha az összes állatkerti 
tarvarjú egyetlen nagy populációt alkotna. Ezért is 
szükséges a megfelelő tenyészállatok időközönkén-
ti szállítása egyik kertből a másikba, hiszen így le-
het megőrizni az állomány genetikai sokféleségét. 
Ugyanakkor a Budapesten világra jött tarvarjak kö-
zött már korábban is voltak olyan példányok, akik 
felcseperedve a visszatelepítési program részesei 
lehettek. A madarak februári szabadon engedésé-
ről a spanyol szakemberek kisfi lmet is készítettek. 
A Budapestről, Bázelből, Berlinből és Heidelbergből 
érkező tarvarjúcsapat a kamerák előtt hagyta el a 
San Ambrosia tarvarjú-állomás röpdéjét, hogy ter-
mészetes élőhelyén újra szabadon élhessen. 

B. I.

TARVARJÚ-VISSZATELEPÍTÉS

Példabeszéd: 
„Egyébkor is 
láttam ágon 
tarvarjút”, 
(...) mely üres 
fecsegésre vagy 
fenyegetésre 
vonatkozva, Decsi 
részéről azért 
alkalmaztatott, 
mert a tarvarjú 
nem száll ágra; 
a ki tehát állítja, 
hogy rászáll, 
üres fecsegést 
visz végbe, mely 
éppen olyan, 
mint az égö 
fügefalevél, a 
melynek, nagy 
a recsegése, de 
nincsen parazsa. 
(Herman Ottó: 
A tarvarjú emléke 
Magyarországon 
című tanul-
mányából. Aquila 
1903)
Fotó: Bagosi Zoltán

Tarvarjú, „Linné, 
tar- fej”, sötét-

szinű, tyúknagy-
ságú, Ibis-féle 
vándormadár, 

mely a gólyával 
érkezett és júli-
usban távozott. 

A XVII-ik század 
körül Európából, 

így Magyar-
országból is 

kimaradt. 
(Herman Ottó: 

A tarvarjú emléke 
Magyarországon 

című tanulmá-
nyából. Aquila 

1903).
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
beporzók védelméről nem lehet elégszer szólni! Szakértők elő-
rejelzései szerint 2050-re bolygónk lakossága meghaladja a 9 
milliárd főt, így – a folyamatosan növekvő igények okán – mind 
több területet vonnak intenzív mezőgazdasági művelés alá. 

Egyebek közt e hatások miatt a tenyésztett és vadon élő méhek ál-
lománya világszerte drasztikusan csökkent az elmúlt évtizedekben, 
miközben az Európában termesztett 264 haszonnövény 84 százalékát 
ezek a rovarok porozzák be. A méhek védelme tehát kulcsfontosságú 
feladat – segítsünk nekik!

Talán nem is sejtjük, hogy néhány meglepően egyszerű dolog-
gal mi magunk is sokat tehetünk eme hasznos rovarok túléléséért. 
Legfontosabb, hogy mindig legyen a kertünkben valamilyen – nem 
vegyszerezett – növény, amely épp virágzik, hiszen ezzel biztosíta-
ni tudjuk a méhek folyamatos táplálékát. Készíthetünk nekik egy ki-
sebb sziklakertet is: számos méhfaj tudniillik a homokba, földbe építi 
bölcsőkamráit, a sziklakerti növények pedig igazi csemegét jelente-
nek számukra.

A beporzó rovarok legnépesebb csoportját alkotó magányos életű 
fajok, főként a teljesen szelíd kőműves méhek kedvéért kihelyezhe-
tünk a kertünkben rovar- vagy méhecskehotelokat, amelyek (megfe-
lelően elkészítve) akár otthonunk különleges díszei is lehetnek. Egy-
általán nem kell attól tartanunk, hogy a beköltöző kőműves méhek 
esetleg ránk vagy háziállatainkra támadnak. Ezek a magányosan élő 
méhfajok annyira szelídek, hogy ténykedésüket akár néhány centi-
méteres távolságból is biztonsággal lehet fi gyelni. Afelől is nyugod-
tak lehetünk, hogy a ténylegesen agresszív és támadó hajlamú tele-
pes méhek és darazsak nem költöznek majd be a hotelunkba. Az ő 
igényeiknek korántsem felel meg egy ilyen kis méhecskehotel, több 
tízezres kolóniáik ugyanis hatalmas faodvakban és ember által bizto-
sított kaptárakban élnek.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

MÉHLEGELŐT 
MINDEN 
KERTBE!

A Fővárosi Állat- és 
Növénykert folyóirata

FŐSZERKESZTŐ

Kovács Zsolt

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK

Dr. Csorba Gábor • Dr. Dulai Alfréd 

Hanga Zoltán • Dr. Hangay György 

Dr. Korsós Zoltán • Prof. Dr. Persányi Miklós 

Dr. Sós Endre

SZERKESZTŐSÉGVEZETŐ

Fuchs Adrienn

SZERKESZTŐSÉG

Postacím: 2083 Solymár, Magas u. 21.

Telefon: +36 70 317 5651

E-mail: info@allatvilagmagazin.hu

Honlap: www.allatvilagmagazin.hu

facebook.com/allatvilagmagazin

KIADÓ

Fővárosi Állat- és Növénykert

Felelős kiadó: 

Szabó Roland operatív igazgató

Telefon: +36 1 273 4900

Honlap: www.zoobudapest.com

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS

Restyánszki Design Stúdió

NYOMDA

HTS-ART Nyomdaipari Kft., Budapest

TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS

Terjesztés gondozása:

Hírvilág Press Kft.

Telefon: +36-1 411-0491

E-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com

Honlap: www.hirvilagpress.com

Árusításban terjeszti a Lapker Zrt. országos

hálózata, a POHIRKER Zrt. és egyéb

alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti

a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság

(postacím: 1900 Budapest)

Előfizetési díj: 495 Ft/lapszám. 

Egy évre (6 lapszám): 2 970 Ft.

Előfizethető az ország bármely postáján, a 

hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendel-

hető e-mailben a hirlapelofizetes@posta.hu 

címen és telefonon a +36-1-767-8262-es 

számon.

Külföldön terjeszti a Hungaropress Kft., 

külföldről előfizethető a www.posta.hu 

webshopban.

ISSN: 2064-5171

A kiadvány megjelenését 
támogatja a 
Nemzeti Kulturális Alap

KÉTHAVI ISMERET TERJESZTŐ MAGAZIN

FÁNK–MTTM 

CÍMLAPFOTÓ 
Samu, a kiselefánt / Bagosi Zoltán

A vélhetően 
Indiából 
származó házi 
méh (Apis 
mellifera) 
egyike a világ 
legszélesebben 
elterjedt 
háziállatainak. 
Mézelő 
tevékenysége 
mellett 
kulcsfontosságú 
beporzó faj.
Fotó: Daniel Prudek / 
Shutterstock

A napraforgó 
hazánkban a 
legnagyobb 
területen (több 
mint 600 ezer 
hektáron) 
tenyésző méh-
legelő. E kiemelt 
gazdasági 
szerepű haszon -
növény elsőd-
leges beporzói a 
méhek.
Fotó: Mircea C / 
Shutterstock



SZENZÁCIÓS
SZAPORULATOK
A Budapesti Állatkert 155 éves története során született kis állatok közül nem egy 
világszenzációnak számított. A teljesség igénye nélkül közülük mutatunk be most néhányat.

A múlt század első felében a 
földkerekség állatkertjeiben nagyon 
ritkán született elefántborjú. Ezért 
volt igazi szenzáció az 1930-ban 
világra jött 86 kilogrammos „bébi”. 
Sajnos őt és két évvel később 
született testvérét agyontaposta az 
anyaállat. Az első olyan kiselefánt, 
amely tovább élt, az 1941-ben 
világra jövő Chanbi volt.
Fotó:

1933. november 2-án megszületett 
az első jegesmedvebocs, akit sikerült 
is felnevelni. Ez a bravúr addig a 
világ állatkertjei közül csupán ötben 
valósult meg. Mivel a bocs életben 
maradása kérdéses volt, a jegesmedve-
szaporulatról csak öt hónap múlva adott 
hírt az Állatkert lapja, A Természet. 
Ekkorra a „kicsi” már 46 centiméter 
magasra nőtt.
Fotó:

„…május 5-ről 6-ra 
virradó éjjel egy üsző 
zsiráfborjú született. 
Rendkívül becsessé 

avatja ezt az eseményt 
az, hogy a Föld összes 

állatkertje között – most 
már a budapestivel 
együtt – csak négy 
olyan állatkert van, 

amelyben zsiráfborjú 
napvilágot látott” – írta 

a Fővárosi Állat- és 
Növénykert lapjában 
az intézmény emlős-
osztályának vezetője, 

majd később főigazga-
tója, Anghi Csaba.

Fotó: 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: K. ZS.

Bár a tigrisek rendszertana ma 
átalakulóban van, és a jávai tig-
rist immár nem tekintik önálló 
alfajnak, érdemes megemlékez-
ni arról, hogy az egyik utolsó 
jávai tigris épp a Budapesti 
Állatkertben jött világra. Szülei 
1950-ben érkeztek a magyar 
fővárosba. Első két, 1952-ben 
született kölykük a Szovjet-
unióba került. Az 1958. október 
4-én világra jött Nahar viszont 
a Kertben maradt. 1976-ban 
pusztult el – s az idő tájt tűnt el a 
vadon utolsó jávai tigrise is.  
Fotó: Vadon 2011/4 44.old.

2007. január 23-án Budapesten 
megszületett a világ első, mester-
séges megtermékenyítéssel 
fogant szélesszájú orrszar-
vúja, Layla. A német, osztrák és 
magyar szakemberek többéves 
munkájának eredményeként 
megvalósult szakmai bravúr 
nagy segítséget jelenthet más, 
ritkább orrszarvúfajok megmen-
tésében is.
Fotó: Bagosi Zoltán

2011-ben két csupaszorrú vombat érkezett 
Tasmaniából. Az erszényesek azóta is 
olyan jól érzik magukat nálunk, hogy 
rendszeresen szaporodnak. Európában 
eddig alig nyolc állatkertben született 
vombatkölyök: összesen huszonegy. Mivel 
a 2020-ban született kicsi már az ötödik, 
aki a Városliget árnyas fái alatt látta meg 
a napvilágot, elmondhatjuk, hogy az 
európai állatkertekben valaha világra 
jött vombatok közel negyede budapesti 
születésű!
Fotó: Bagosi Zoltán
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 MEDVE A BÖRZSÖNYBEN • A főváros közelében lévő, mégis 
szinte érintetlennek tűnő erdőrengeteggel bíró Börzsöny hegy-
ségbe visszatelepülő nagyragadozók első tagjai – az 1980-as 
évektől kezdve folyamatosnak tekinthető jelenlétükkel – a hiúzok 
voltak. Őket az alig néhány éve váltóvadként előkerülő, majd mára 
szintén folyamatos jelenlétet mutató farkasok követték, és már 
ekkor érezhető volt, hogy a legtöbb figyelmet kiváltó medve sem 
fog sokáig hiányozni a palettáról. Az idei év tavaszának derekán 
jöttek az első híradások (akkor még a hegység keleti tömbjéből), 
amelyek szerint friss medvenyomokat találtak turisták egy erdé-
szeti úton. Néhány héttel később a nyugati oldalon is felbukkant a 
nagyragadozó, amely végül besétált a Duna–Ipoly Nemzeti Park-
kal együttműködésben működő Börzsöny Alapítvány egyik mun-
katársa, Bedő Péter által üzemeltetett automata kameracsapdák 
egyike elé. Ezzel elkészültek az első, hitelt érdemlő bizonyítékként 
vehető fotók e fokozottan védett fajról. A közismert mondás sze-

rint a medve nem játék, ezért a medvét kerülni kell! Az Erdélyben 
vagy a Kárpátok más medvés területein alkalmazandó alap-
vető erdei viselkedési szabályok mostantól a Börzsönyben is 
hatványozottan érvényesek, ezekről teljes körű összeállítás 
az alábbi címen található: https://www.bnpi.hu/hu/hir/vi-
selkedesi-szabalyok-medvevel-valo-talalkozas-eseten-hu

Fotó: Michele Aldeghi / Shutterstock

 FORRÓDRÓT • Az elektromos távvezeték-há-
lózat továbbra is komoly problémákat okoz a honi 
madárvédelemben. A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesülethez az elmúlt alig másfél évben 
közel félezer bejelentés érkezett összesen 522 elhul-
lott állatról, mely alapján az MME bejelentést tett a 
területileg illetékes természetvédelmi hatóságokhoz, 
valamint az üzemeltetőkhöz, áramszolgáltatókhoz, 
kérve az érintetteket a 146 jelentős madárpusztulást 
vagy fokozottan védett faj elhullását okozó helyszín 
és vezetékszakasz madárbaráttá alakítására. A 72 
lakossági és 367 nemzeti parki és civil szakembertől 
származó bejelentés 41 beazonosított madár- és 2 
emlősfaj, valamint további 9, nem meghatározható 
madár adatát tartalmazza, közülük 501 állat áramütés, 
21 pedig vezetéknek ütközés következtében pusztult 
el. Az esetek az elektromos szabadvezeték-hálózat 
okozta probléma számos különösen aggasztó vonat-
kozására is rávilágítanak, azaz: a balesetet szenvedett 
madárfajok közül tucatnyi a legmagasabb, fokozottan 
védett kategóriába tartozik (160 fehér gólya; 6 szalakó-
ta; 3-3 parlagi sas és gyöngybagoly; 2 túzok; 1-1 fekete 
gólya, halászsas, rétisas, kígyászölyv, vándorsólyom és 
kuvik). Ezen túlmenően az esetek 53,73%-át mindösz-
sze 3 madárfaj: a fehér gólya (160 példány [31,37%]), 
az egerészölyv (64 pld. [12,55%]) és a vörös vércse 
(50 pld. [9,80%]) szolgáltatja, ami ezeknél a fajoknál 
– figyelembe véve a vezetékhálózaton átlag 170 ezerre 
becsült éves országos madárelhullást – már felveti az 
állományszintű pusztítás mértékét. 
Fotó: Kovács Zsolt

 NUTRIAPROBLÉMA • Nemrégiben kölykeit nevelő nutria (Myocastor 
coypus) példányt figyeltek meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársai Zala megye nyugati peremén. A Dél-Amerikában 
őshonos rágcsálót értékes prémje miatt telepítették egykor Európába. 
A szőrmetelepekről megszökött példányok önfenntartó populációkat 
hoztak létre a vizes élőhelyek mentén. Elsősorban állóvizeket, mocsara-
kat, nádasokat részesítenek előnyben, de példányai vízfolyások mentén is 
megtelepedhetnek. A nutriák a vízfolyások töltésébe ásott üregekkel és a 
szántóföldi növények fogyasztásával okoznak gazdasági kárt. Az élőhe-
lyek átalakításával az őshonos élővilágra is negatív hatást gyakorolhatnak, 
ugyanis nagy területen képesek kipusztítani a nádast és más vízi növény-
zetet. A mocsári hódnak vagy hódpatkánynak is nevezett nutria szaporo-
dó állományai megerősödtek az elmúlt néhány évben a hazai folyóvizek 
mentén, mivel a fajnak természetes ellensége nemigen akad, és az enyhe 
telek is kedveznek terjedésének. Miután a nutria szerepel a természetvé-
delmi világszövetség (IUCN) által kiadott, a Föld száz legkárosabb invazív 
faját bemutató listáján, továbbá az Európai Unió számára veszélyt jelentő 
idegenhonos inváziós fajok jegyzékén, az ellene való védekezés kiemelten 
fontos feladat.
Fotó: Franco bertagna / Shutterstock

 ÚJ MADÁRFAJOK A HAZAI FAUNÁBAN • A honi terepmadarászok 
nem panaszkodhatnak: idén tavasszal két új, hazánk határain belül eddig 
sosem észlelt madárfaj is felbukkant! Elsőként a Bács-Kiskun megyei 
Akasztó külterületén Bárdos Tibor természetvédelmi őr egy tojó trombitás 
sivatagipintyet (Bucanetes githagineus) látott és fotózott május 10-én. 
Ez az érdekes magevő madárfaj hozzánk legközelebb a spanyolországi 
Kanári-szigeteken, Afrika északi részén, valamint Ázsia keleti és középső 
területein fordul elő. Bár kóbor példányai eljutottak már Európa északi 
részére is, a Kárpát-medencében eleddig nem bizonyították előfordulását. 
Sajnos a madár mindössze pár percig tartózkodott a megfigyelés helyén, 
a későbbiekben már nem sikerült rálelni. Ugyancsak májusban került 
kézre Magyarország első déli gezéje (Hippolais polyglotta), amely a hazai 
ártéri erdőkben élő kerti gezét „helyettesíti” Európa tőlünk nyugatra és 
délre fekvő térségeiben. Legközelebbi költőhelye Horvátországban – a 
hazai madarászok által is gyakran felkeresett adriai régióban – található. 
Ez a terepen nehezen határozható madár az egyik Pest megyei gyűrűző-
táborban került kézre, majd nem sokkal ezután (természetesen gyűrűvel a 
lábán) el is engedték.
Fotó: (Déli geze) Rosemarie Kappler / Shutterstock, (Trombitás sivatagipinty) Andrew M. Allport / Shutterstock
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 FORRÓDRÓT • Az elektromos távvezeték-há-
lózat továbbra is komoly problémákat okoz a honi 
madárvédelemben. A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesülethez az elmúlt alig másfél évben 
közel félezer bejelentés érkezett összesen 522 elhul-
lott állatról, mely alapján az MME bejelentést tett a 
területileg illetékes természetvédelmi hatóságokhoz, 
valamint az üzemeltetőkhöz, áramszolgáltatókhoz, 
kérve az érintetteket a 146 jelentős madárpusztulást 
vagy fokozottan védett faj elhullását okozó helyszín 
és vezetékszakasz madárbaráttá alakítására. A 72 
lakossági és 367 nemzeti parki és civil szakembertől 
származó bejelentés 41 beazonosított madár- és 2 
emlősfaj, valamint további 9, nem meghatározható 
madár adatát tartalmazza, közülük 501 állat áramütés, 
21 pedig vezetéknek ütközés következtében pusztult 
el. Az esetek az elektromos szabadvezeték-hálózat 
okozta probléma számos különösen aggasztó vonat-
kozására is rávilágítanak, azaz: a balesetet szenvedett 
madárfajok közül tucatnyi a legmagasabb, fokozottan 
védett kategóriába tartozik (160 fehér gólya; 6 szalakó-
ta; 3-3 parlagi sas és gyöngybagoly; 2 túzok; 1-1 fekete 
gólya, halászsas, rétisas, kígyászölyv, vándorsólyom és 
kuvik). Ezen túlmenően az esetek 53,73%-át mindösz-
sze 3 madárfaj: a fehér gólya (160 példány [31,37%]), 
az egerészölyv (64 pld. [12,55%]) és a vörös vércse 
(50 pld. [9,80%]) szolgáltatja, ami ezeknél a fajoknál 
– figyelembe véve a vezetékhálózaton átlag 170 ezerre 
becsült éves országos madárelhullást – már felveti az 
állományszintű pusztítás mértékét. 
Fotó: Kovács Zsolt

 NUTRIAPROBLÉMA • Nemrégiben kölykeit nevelő nutria (Myocastor 
coypus) példányt figyeltek meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársai Zala megye nyugati peremén. A Dél-Amerikában 
őshonos rágcsálót értékes prémje miatt telepítették egykor Európába. 
A szőrmetelepekről megszökött példányok önfenntartó populációkat 
hoztak létre a vizes élőhelyek mentén. Elsősorban állóvizeket, mocsara-
kat, nádasokat részesítenek előnyben, de példányai vízfolyások mentén is 
megtelepedhetnek. A nutriák a vízfolyások töltésébe ásott üregekkel és a 
szántóföldi növények fogyasztásával okoznak gazdasági kárt. Az élőhe-
lyek átalakításával az őshonos élővilágra is negatív hatást gyakorolhatnak, 
ugyanis nagy területen képesek kipusztítani a nádast és más vízi növény-
zetet. A mocsári hódnak vagy hódpatkánynak is nevezett nutria szaporo-
dó állományai megerősödtek az elmúlt néhány évben a hazai folyóvizek 
mentén, mivel a fajnak természetes ellensége nemigen akad, és az enyhe 
telek is kedveznek terjedésének. Miután a nutria szerepel a természetvé-
delmi világszövetség (IUCN) által kiadott, a Föld száz legkárosabb invazív 
faját bemutató listáján, továbbá az Európai Unió számára veszélyt jelentő 
idegenhonos inváziós fajok jegyzékén, az ellene való védekezés kiemelten 
fontos feladat.
Fotó: Franco bertagna / Shutterstock

 ÚJ MADÁRFAJOK A HAZAI FAUNÁBAN • A honi terepmadarászok 
nem panaszkodhatnak: idén tavasszal két új, hazánk határain belül eddig 
sosem észlelt madárfaj is felbukkant! Elsőként a Bács-Kiskun megyei 
Akasztó külterületén Bárdos Tibor természetvédelmi őr egy tojó trombitás 
sivatagipintyet (Bucanetes githagineus) látott és fotózott május 10-én. 
Ez az érdekes magevő madárfaj hozzánk legközelebb a spanyolországi 
Kanári-szigeteken, Afrika északi részén, valamint Ázsia keleti és középső 
területein fordul elő. Bár kóbor példányai eljutottak már Európa északi 
részére is, a Kárpát-medencében eleddig nem bizonyították előfordulását. 
Sajnos a madár mindössze pár percig tartózkodott a megfigyelés helyén, 
a későbbiekben már nem sikerült rálelni. Ugyancsak májusban került 
kézre Magyarország első déli gezéje (Hippolais polyglotta), amely a hazai 
ártéri erdőkben élő kerti gezét „helyettesíti” Európa tőlünk nyugatra és 
délre fekvő térségeiben. Legközelebbi költőhelye Horvátországban – a 
hazai madarászok által is gyakran felkeresett adriai régióban – található. 
Ez a terepen nehezen határozható madár az egyik Pest megyei gyűrűző-
táborban került kézre, majd nem sokkal ezután (természetesen gyűrűvel a 
lábán) el is engedték.
Fotó: (Déli geze) Rosemarie Kappler / Shutterstock, (Trombitás sivatagipinty) Andrew M. Allport / Shutterstock
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Dr. Hangay György neve szorosan összeforr maga-
zinunk történetével. Minden lapszámunkban talál-
kozhatunk remek írásaival, a tudományos tanács-
adó testület tagjaként pedig időről időre hasznos 
javaslatokkal segíti munkánkat.

Hangay György 1941. augusztus 3-án szüle-
tett Budapesten. A Természettudományi Múzeum 
egykori főigazgatója, dr. Kaszab Zoltán és a nem-
zetközileg elismert rovarkutató, dr. Endrődi Sebő 
útmutatásával kezdte el behatóan tanulmányozni a 
lemezescsápú bogarakat. Bejárt a múzeum állattá-
rába is, ahol a később világhírűvé vált Hüttler Bélá-
tól és az Iskolai Segédeszközök Intézetében dolgozó 
Sebeházy Györgytől tanulta az állatok preparálását.  

AUSZTRÁLIÁBAN KEZDETT ÚJ ÉLETET
Hangay György 1965-ben elhagyta Magyarorszá-
got, s egy évig tartó bolyongás után – amelybe 
belefért egy panamai út is – 1966-ban megérke-
zett Ausztráliába; e kontinensnyi ország azóta is 
az otthona. Kezdetben a Sydney-től százötven ki-
lométerre, északnyugatra fekvő Coricudgy hegy-
ség hatalmas vadonjában élt és gyűjtött. Ettől fog-
va rendszeresen küldött rovarokat és más állatokat 
a Magyar Természettudományi Múzeum számára 
is. A kies vadonban prémes állatokat lőtt és csap-
dázott: főleg az Európából betelepített nyulakat és 
rókákat. 1972-ben megtudta, hogy Sydney-ben az 

Australian Museum segédpreparátort keres. Azon-
nal jelentkezett, és kétszáznegyven jelentkező közül 
végül megkapta az állást, mert ő volt az egyetlen, aki 
néhány általa preparált állatot is fel tudott mutatni, 
továbbá szobrászkészségéről is tanúbizonyságot 
tett egy körülbelül 30 centiméter magas őslénymo-
dellel. Hamarosan főpreparátorrá léptették elő, ami 
osztályvezetői státusszal járt. Ennek köszönhetően 
nemcsak Ausztráliában, hanem Pápua Új-Guineá-
ban, Japánban és az Egyesült Államokban is meg-
fordult. 

ZOOLÓGUS, MŰVÉSZ, ETNOGRÁFUS
Az állatok preparálásától, kiállításától kezdve az 
ausztrál őslakosok tárgyi kultúrájának bemutatá-
sán keresztül a múzeumi munkának szinte minden 
aspektusával foglalkozott. Tervezett, modelleket 
készített és formált, ami előhívta belőle a képzőmű-
vészt is. Egyre jobban beleásta magát a szobrá-
szatba és a festészetbe, s mikor lehetősége nyílt a 
továbbtanulásra, beiratkozott az Ausztrália egyik 
legismertebb egyeteméhez, a Sydney Universityhez 
tartozó Sydney College of the Arts nevű főiskolára. 
Itt 1987-ben a képzőművészeti szakon posztgradu-
ális diplomát szerzett, majd folytatta tanulmányait 
a Wollongongi Egyetem alkotóművészeti szakán, 
ahol egy év múlva megszerezte a mesterdiplomát 
is. Ugyanezen a szakon – hatesztendei tanulás és 
műtermi gyakorlat után – 1994-ben az alkotómű-
vészetek doktoraként végzett. Disszertációjának 
témája a törzsi művészet hatása a modern nyugati 
művészetre (Powers of Perception, vagyis a felfogás 
ereje) volt.

Természetesen a rovargyűjtés sem maradt abba, 
s feleségével, Katival immár alkalmuk nyílt rá, hogy 
egzotikus helyekre utazzanak rovarokra vadászni, 
miközben néhány európai országba – így Magyar-
országra is – ellátogattak. Jártak Amerikában, Afri-
kában, Indiában, Nepálban, Kínában, számos óceá-
ni szigeten, s évről évre eljutottak Délkelet-Ázsiába. 

Hangay György több ízben is elutazott Új-Guine-
ába; e felejthetetlen utakról szól a Kuszkusz kókusz-

DR. HANGAY GYÖRGY 80 ÉVES

DR. HANGAY GYÖRGY EDDIG MEGJELENT KÖNYVEI
Biological Museum Methods Vol I–II. (társszerző: Michael O. Dingley). 

Sydney, London, Newark, Tokyo, Academic Press, 1985
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szöveggel). Székesfehérvár, Globe-Könyv Kereskedelmi és Kiadói Kft., 
2005 

A Guide to the Beetles of Australia (Paul Zborowski fotóillusztrációival). 
CSIRO Publishing, Collingwood, 2010. (Ez a könyv elnyerte az év leg-
jobb természettudományos ismeretterjesztő művének járó, a Royal 
Zoological Society által megítélt Whitley-díjat.) 

Túl a horizonton. Bp., EX-BB Kiadó, 2014 
A koala és szomszédjai. Fővárosi Állat- és Növénykert, 2015
A természettudomány úttörői. Bp., EX-BB Kiadó, 2015
A bogarak bolygója. Bp., EX-BB Kiadó, 2017
A Guide to Stag Beetles of Australia (társszerző: R. de Keyzer). CSIRO Pub-

lishing, Clayton South, 2017
Szarvas- és orrszarvúbogarak (társszerző: Dr. Merkl Ottó). Fővárosi Állat- 

és Növénykert, 2020

A 2014-es 
expedíció során 
gyűjtött bogarak 
feldolgozása nem 
kevés időt vett 
igénybe. A képen 
Hangay György 
és Szemadám 
György 
preparálásra 
készíti elő a 
rovarokat.
Fotó: Kovács Zsolt
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Ki  volt az az  igazgató, aki az 1907–1911 közötti „átmeneti időszakban” a Budapesti 
Állatkertet vezette? A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz 
tartozó betűcsoportokból állítható össze. A megfejtéshez 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, telefonszám 
feltüntetésével. (A lapból nem szükséges kivágni a rejtvényt.) 
Postára adási határidő:

2021. augusztus 20.

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 2021. évi 1–6. lapszámok valamennyi pályá-
zatára helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban egyéves 
állatkerti bérletet sorsolunk ki főnyereményként!

A nyereményjáték szabályzata és a szerencsés nyertesek név-
sora a magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu) olvasha-
tó. 

1. Rövid ideig melyik külhoni sasfaj egy példánya vendégeskedett 
az Állatkert karanténjában?

 RÁ: Óriásrétisas    VA: Bukázó sas    FE: Vitéz sas

2. Mi a címe Schmidt Egon ezidáig utolsó könyvének?

 RG: Madárdal erdőn-mezőn    
TO: Madarakról mindenkinek   
 KE: Madarak Budapesten

3. Mikor született az első kiselefánt a Budapesti Állatkertben?

 NYI: 1930-ban    HA: 1940-ben    TE: 1941-ben

4. Mi az egyik legjelentősebb ivari különbség a héjánál?

 JÁ: A hím nagyobb a tojónál    
BÉ: A hímnek sokkal hosszabb a farka, mint a tojónak    
ZOL: A tojó termetesebb a hímnél

5. Kereszteződik-e a vadmacska a házi macskával?

 TÁN: Igen, és ezért egyre kevesebb a tisztavérű vadmacska    
LA: Nem, mert a jóval erősebb vadmacska megöli az erdőbe kerülő házi 
macskát    
OS: Nem, mert távolabbi rokonok annál, hogy kereszteződni tudjanak

szal című könyve. Nyolcszor járt Malajziában, ahol 
kivételesen gazdag és sokszínű a rovarvilág, s hét 
alkalommal eljutott Borneóra. Ez utóbbi útjairól író-
dott A kacagó koponyák földjén.

MAGYAR VENDÉGEK
Feleségével több tucat magyar szakembert láttak 
vendégül, akikkel hetekig, olykor hónapokig tartó 

gyűjtőutakat tettek. A közös élményekből később 
számos könyv született.

Hangay György 1994-ben a nyugdíjazását kérte 
az Australian Museumtól, melynek fő oka az volt, 
hogy behatóan foglalkozhasson az állatokkal, legin-
kább a lemezescsápú bogarakkal. Úgy érezte, hogy 
van még benne néhány könyvre való élményanyag 
is, ezeket szerette volna megírni. Időközben tudni-
illik egyre fontosabb lett számára, hogy élményeiről 
a tudományos világnak és a szélesebb közönség-
nek is hírt adjon. Jó pár – biológiai múzeumi mód-
szerekről, zoológiáról, környezetvédelmi témák-
ról, utazásokról, kalandozásokról szóló – könyvet, 
sok száz cikket publikált, néha más szerzőkkel és 
fényképészekkel társulva. Hangay György jelentős 
szakmai segítséget nyújtott a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert Ausztrál házának tervezésekor, s legutóbbi 
kötete, a Szarvas- és orrszarvúbogarak is a Buda-
pesti Állatkert kiadásában látott napvilágot.

A most nyolcvanesztendős szerző ma már a föld-
kerekség vezető entomológusainak egyike. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy tisztelői húsz 
ízeltlábúfajt neveztek el róla.

Kiadónk és szerkesztőségünk nevében jó egész-
séget, hosszú és tevékeny életet kívánunk Hangay 
Györgynek, a zoológia, a művészet és az etnográfi a 
egyik utolsó polihisztorának!

SZEMADÁM GYÖRGY – KOVÁCS ZSOLT

DÍJAI ÉS KITÜNTETÉSEI
1969 – New Settler of the Year (New Settlers’ Federation, Australia)
2000 – Frivaldszky-érem bronz fokozata (Magyar Rovartani Társaság)
2009 – Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje
2010 – Whitley-díj 
2020 – Magyar Köztársaság Lovagkeresztje

A Whitley díj 
plakettje

Dr. Hangay 
György – aki 
a képen épp 
egy különösen 
veszélyes barna 
kigyót tart a 
kezében – az 
ausztrál fauna 
világszerte 
ismert kutatója és 
népszerűsítője. 
Könyvei itthon 
és külföldön 
egyaránt nagy 
sikert arattak.
Fotó: Kovács Zsolt
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 
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„Ez a könyv 1970-ben jelent meg 
először a Natura Kiadó gondozásá-
ban, húszezer példányban, és rövid 
idő alatt eltűnt a boltok polcairól. 
Hasonlóan gyorsan elfogyott az 
1973-ban megjelent második kiadás 
is. Azóta sok könyvet írtam, de ez az 
első mindig különös helyet foglal el 
emlékeimben. Soha nem felejtem el 
azt a pillanatot, amikor először áll-
tam meg a kirakat előtt, ahonnan az 
akkori borítón szereplő repülő kana-
lasgém nézett vissza rám.”

(Részlet a harmadik kiadás előszavából)

Kulturális rovat

R 
ovatunkban nem szoktunk bemutatni második, főleg harmadik kiadásban 
megjelent könyveket. Annak, hogy most mégis kivételt teszünk, roppant 
egyszerű oka van; a mű első kiadása 1970-ben, míg a harmadik ötven évvel 

később, 2020-ban jelent meg. S most, 2021-ben lett a könyv írója, a Kossuth-
díjas ornitológus Schmidt Egon kilencvenesztendős. 

A szerzőt aligha kell bemutatnunk olvasóinknak. Nem gondolom, hogy van 
olyan természetbarát, akinek bő nyolcvan műve közül legalább néhány ne so-
rakozna a könyvespolcán, s több ezer cikkéből ne olvasott volna pár tucatnyit. 
A szerencsések pedig személyesen is találkozhattak vele sok száz előadásá-
nak, író-olvasó találkozójának valamelyikén. 

Schmidt Egon gyermekkorától a természet rajongója, aki az ötvenes évek 
végétől hivatásszerűen is az állatokkal foglalkozik. Néhány évig a Budapesti 
Állatkert akváriumrészlegénél dolgozott; az ott szerzett tapasztalataiból több 
írása is megjelent. 

Később az azóta már sajnos megszűnt Madártani Intézet munkatársa lett. 
Az intézet telefonját jobbára ő vette fel, s így a kérdések is hozzá futottak be. 
Hamar kiderült, hogy mi mindenre kíváncsiak az emberek, ezért írta meg első 
könyvét, a Madarakról mindenkinek címűt, melyet most felfrissítve, új, pazar 
képanyaggal ismét kézbe vehetnek az érdeklődők. A szerzőnek a hetvenes 
évektől egymás után jelentek meg újabb kötetei, gyakran évente több is. Köny-
vei szinte mind személyes élményeken alapulnak, írójuk hihetetlen precizitással 
mutatja be a minket körülvevő vagy épp távolabbi élővilágot. Számos hiánypót-
ló munkája pedig a társállatokról íródott.

Schmidt Egon 1980-ban lapunk szellemi elődjéhez, az Állatvilág magazinhoz 
került munkatársként és szaklektorként. Emellett szerkesztette a Madártani 
Tájékoztatót, majd később alapító főszerkesztője lett a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület lapjának, a Madártávlatnak.

Magazinunk számára az ornitológus-íróval öt évvel ezelőtt készítettem in-
terjút. Az akkor 85 éves Schmidt Egon így vallott magáról: „Mindennap korán, 
fél hatkor-hatkor kelek. Ha messzebbre nem jutok el, és már fáraszt az írás, a 
Gellért-hegyen vagy a Népligetben töltök néhány órát. Gyermekkorom óta min-
den kirándulásomról naplót vezetek, részletes jegyzeteimből már több könyv 
született. Ha határidős munkám van, akkor minden egyes nap megírom a be-
tervezett oldalszámot – jó szervezéssel mindenre jut idő.”

Ma már ugyan kevesebbet ír, de éppen úgy járja az országot és hallgatja a 
madarak énekét, mint évtizedekkel ezelőtt.

Egy könyv 
apropóján 

KOVÁCS ZSOLT írása

A kiadó és a szerkesztőség nevében még nagyon sok ma-
darászkirándulást, újabb könyveket és főleg jó egészséget 
kívánok! Isten éltessen, Egon bátyám!   

(Köszönet illeti a Kossuth Kiadót, hogy ötven év után is-
mét megjelentette a madártani ismeretterjesztő irodalom 
egyik kiemelkedő művét, és Ujhelyi Péter szerkesztőt a kö-
tet példaértékű gondozásáért.) 
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www.banhamzoo.co.uk

 Karvalykeselyű (Gyps rueppellii) fióka kelt ki a Banham Zooban. 
Az állatkert régóta foglalkozik e veszélyeztetett madarak tenyésztésével. A kar-
valykeselyű bizonyítottan az egyik legmagasabban repülő madár, egy példány 
1973-ban Elefántcsontpart közelében 11 280 méter magasan ütközött egy 
repülővel. A tojó egyetlen fehér tojást rak le, amelyet körülbelül 55 nap alatt költ 
ki. A fióka ezután még legalább 150 napig a fészekben marad. Becslések szerint 
50 év alatt 97%-kal csökkent a faj állománya. Az orvvadászok azért, hogy a 
keselyűket elriasszák, célzottan mérgezik az állati tetemeket, és emellett az 
élőhelyvesztés, a vadászat, illetve az áramütés okozta balesetek is fenyegetik a 
madarakat. 

www.indianapoliszoo.com

 Először kelt ki közönséges pókteknős (Pyxis arachnoides) az 
Indianapolis Zooban. A vadonban lerakott pókteknőstojás fejlődése az 
ún. diapauza, azaz átmeneti nyugalmi állapot után az időjárás felmelege-
désével kezdődik. A felfüggesztett egyedfejlődés a kedvezőtlen időszak 
átvészelésében segít, hogy az állat ideális feltételek között kelhessen 
ki. Az állatkertben mesterséges körülmények között megismételték 
ezt a folyamatot: a 2020 októberében lerakott tojás környezetének 
hőmérsékletét először fokozatosan csökkentették, majd néhány hét 
múlva ismét emelni kezdték. Végül 31 °C-os hőmérsékleten, 
120 nap keltetés után bújt ki a kisteknős a tojásból. A Madagaszká-
ron élő, súlyosan veszélyeztetett státuszú teknős élettere folyamato-
san szűkül, de orvvadászata és illegális kereskedelme is hozzájárul ahhoz 
– kis mérete és gyönyörű, látványos páncélja miatt keresett a díszállatpia-
cokon –, hogy mára a vadonban egyre kevesebb példánya él.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

www.zoopraha.cz

 A prágai állatkert a nemzetközi természet-
védelmi projektek mellett jelentős munkát végez 
a helyi állat- és növényfajok biodiverzitásának  
megőrzésében is. Áprilisban négy, a Dolní Dobřejov 
tenyészállomásról származó Przewalski-lovat (Equus 
ferus przewalskii) engedtek el egy csaknem húszhek-
táros, elkerített területen. A cél a helyi pusztai élőhely 
helyreállítása. Sor került körülbelül 160 széles kárász 
(Carassius carassius) betelepítésére is az állatkertbe. E 
halak egykor kifejezetten elterjedtek voltak a cseh vizek-
ben, de számuk mára rendkívüli mértékben lecsökkent.
Fotó: Kamil Kubalik / Shutterstock

https://safaripark.cz 

 Az interneten keresztül tartják egymással 
a kapcsolatot a Dvůr Králové Állatkert és a 
mintegy 150 km-re lévő Brno Zoo csimpánzai. 
Bár a járványügyi korlátozások ideje alatt a csim-
pánzok és az emberek közötti kapcsolat nem pó-
tolható teljesen, a „Chimp Zoom Call” hozzájárul az 
állatok szórakoztatásához. A csimpánzok a legelső 
pillanattól fogva élénken érdeklődnek az óriási ké-
pernyőkön látható fajtársaik iránt. Először ugyan vé-
dekező vagy fenyegető mozdulatokkal közelítettek, 
de hamarosan sokféle módon reagáltak egymás 
virtuális jelenlétére. Előfordult, hogy ételt hoztak 
megmutatni; és ha feszültséggel teli helyzet ala-
kult ki, hasonlóan viselkedtek, mint a szurkolók egy 
izgalmas sportközvetítést nézve a televízió előtt. 
Az egyik legnépszerűbb program a másik állatkert 
gondozóinak megfigyelése az állatház takarítása 
közben.  

www.diergaardeblijdorp.nl

 Feketeorrú cápák (Carcharhinus acronotus) születtek a rotter-
dami Ócenáriumban. Ezt a cápafajt ritkán tartják akváriumban – először 
2020-ban született utód állatkerti körülmények között. A szülés után a fiata-
lok nincsenek biztonságban, mivel az anya és gyermekei között nincs termé-
szetes kötelék. A gondozók a kiscápákat azonnal különválasztották, és folya-
matosan megfigyelik fejlődésüket. Bár a feketeorrú cápa nincs veszélyben, 
a gondozása közben szerzett tapasztalatok segíthetik más, veszélyeztetett 
cápafajok tenyésztését. 
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www.houstonzoo.org

 Tizennégy atlanti fattyúteknőst (Lepidochelys 
kempii) engedtek szabadon a Mexikói-öbölben a 
houstoni állatkert munkatársai. Az állatokat további 
116 társukkal együtt még tavaly decemberben szállí-
tották Massachusettsből Texasba. 
A teknősöket igen rossz állapotban Cape 
Code-nál találták: a víz gyors lehűlése miatt 
a hidegtől kábult állatok nem tudtak úszni. 
Sokhetes szakszerű gondozás után a szak-
emberek elég erősnek találták őket ahhoz, 
hogy visszatérhessenek az óceánba. Az állatkertben 
még további három, gombás tüdőgyulladásból lába-
dozó teknőst gondoznak. A természetvédők arra kérik 
a lakosságot, ha teknőst találnak, hívják az erre a célra 
létrehozott segélyhívó számot. Az atlanti fattyúteknős 
a legritkább és a leginkább veszélyeztetett tengeri 
teknősfaj.
Fotó: JB Manning / Shutterstock

www.marwell.org.uk

 Dorkászgazella (Gazella dorcas) születésének örülnek a Marwell 
Állatkertben. Mint az antilopborjúk általában, Kivu is nagyon félénken 
viselkedett az első hetekben, de most már kíváncsian követi anyját a ka-
rámban. A dorkászgazella sebezhető státuszúként szerepel a Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió (IUCN) vörös listáján. Fennmaradását a mező-
gazdasági termelés növekedése és a haszonállatok túllegeltetése miatti 
élőhelyvesztés, valamit a vadászat és az aszály is fenyegeti. 
Fotó: iliuta goean / Shutterstock

https://zoo.wroclaw.pl

 Két mexikói viperagyík (Heloderma horridum) 
kelt ki a Wrocław Zoo terráriumában. Ez a mér-
gező hüllő világszerte csupán 76 állatkertben látható. 
Az elmúlt 12 hónapban mindössze négy egyed kelt ki 
fogságban, mivel a faj nehezen tenyészthető. Wrocław-
ban második alkalommal örülhetnek szaporulatnak a 
szakemberek: először 2016-ban járt sikerrel a tenyész-
tési program. Az akkor született gyíkok ma már egy 
szin gapúri állatkert lakói. Az állatokat természetes 
élőhelyükön a kihalás fenyegeti. Sajnos Mexikóban a 
hozzájuk fűződő babonák miatt tömegesen irtják őket. 
Úgy tartják, hogy villámcsapást okoznak a farkcsapá-
saikkal, egy másik mítosz szerint pedig, ha egy váran-
dós nő meglát egy viperagyíkot, az árt a születendő 
gyermeknek. 
Fotó: Rosa Jay / Shutterstock

https://www.nowa.zoo.wroclaw.pl

 Háromöves tatu (Tolypeutes tricinctus) nős-
tény született Wrocławban. Kicsinyét az anya az 
első hetekben naponta többször is új helyre rejtette el 
az állatházban, de mára a kis páncélos eléggé megnőtt 
ahhoz, hogy anyja közelében maradva maga is felfe-
dezze lakóhelyét. Ha veszélyt érzékel, azonnal tökéletes 
labdává gömbölyödik. A tatuk titokzatos állatok, a mai 
napig elég keveset tudunk róluk. Dél-Amerikában még 
mindig vadásznak rájuk húsukért és páncéljukért – ez 
utóbbit a kézművesiparban használják fel. A faj popu-
lációja az elmúlt 10-15 évben 30%-kal csökkent. Ennek 
ellenére nem szerepel védettként a veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedel-
méről szóló washingtoni egyezményben.   
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

41



A 
héja az egyik legfontosabb vadászmadár. Sőt, 
amikor 1974-ben a Magyar Madártani Egye-
sület (MME) megalakult, és a solymászat is az 
egyesülethez került, kizárólag héjával volt sza-

bad solymászni, mivel nagy sólymaink akkoriban a 
kipusztulás szélén álltak. Gyakorlatilag ez azt jelen-
tette, hogy az MME Solymász Szakosztályában ma-
ximum ötven fő tarthatott vadászmadarat, s ez ki-
zárólag héja lehetett. Szakmailag mindez nem volt 
olyan nagy hátrány, mint amilyennek látszik, mert 
a héja kitűnő vadászmadár. Egyes állítások szerint 
Attila pajzsán is egy héja képe látható. Értékes mi-
volta az árában is kifejeződik. A nemzetközi piacon 
a hím héják egyharmaddal kerülnek többe a ván-
dorsólyom hímjeinél, míg a tojó héják ára rendsze-
rint duplája a nőstény vándorsólymok árának. 

A héja fő zsákmányállatai a fácán és a mezei 
nyúl. Utóbbit azonban inkább csak a nagyobb ter-
metű tojó gyűri le.

A héják vadonból való befogásához, begyűjtésé-
hez a természetvédelmi hatóság engedélye szük-
séges. Élőhelyi beszerzésükhöz – ha már megvan 
az engedélyünk – három út vezet. Legegyszerűbb 
a „fészekből történő elszedés”, mely a néhány napos 
fi ókákra irányul. Ez esetben előnyös minél fi atalabb 
fi ókát kiszedni, mert az emberhez való ragaszkodás 
bevésődése a pár napos madaraknál sokkal erősebb. 
Másik út az „ágon ülő” madár befogása. Ilyenkor a 
szülők nevelik fel a fi ókákat a fészken, s repítéskor – 
amikor a fészket elhagyó fi atalok a környékbeli fák 
lombozatában szétszórtan megülve kérik a táplálé-
kot – történik a befogásuk. A harmadik eset a „va-
don befogás”, mikor már kifejlett, netán vonulásban 
lévő madár begyűjtésére kerül sor valamelyik csap-
dázó módszer révén.

A TOJÓ NAGYOBB A HÍMNÉL
A héja a legnagyobb képviselője fajgazdag nemzet-
ségének. Megjelenésében jelentős ivari és korbe-
li különbséget találunk. A fészekből kirepült fi atal 
madarak hasoldala világos, vörhenyes drapp alapon 
hosszanti cseppfoltokkal mintázott. Ezt a tollaza-
tot a következő évben kezdik elveszíteni. Az öregek 
has oldala lényegesen eltérő, fehéres szürke alapon 
sűrűn harántsávozott. 

A tojó szembetűnően nagyobb a hímnél. Míg a 
hím súlya 630 és 1100 gramm között mozog, a tojó 
testtömege 860 és 1360 gramm közé esik. A héjapár 
ilyen méretbeli különbségének ökoetológiai jelen-
tősége van, hiszen ekkora különbséggel az általuk 
elfoglalt territórium táplálékkínálatát jobban ki tud-
ják használni. A tojók a nagyobb zsákmányállatok 

A solymászat ősi magyar vadászati mód, amely történelmünkben 
jóval több, mint kétezer éves múltra tekint vissza. A jelenleg is 
működő Magyar Solymász Egyesület 1939-ben alakult, azóta 
különféle neveken, többféle szakhatóság alá tartozott, de 1996-ban
 – felvéve eredeti nevét – önálló szervezetté vált. A magyar 
solymászat 2012-ben felkerült az UNESCO Élő emberi örökség 
listájára, s még abban az évben a hungarikum címet is elnyerte. 

A címképen egy 
leszállásra készülő 
héja. Hogy fi atal 
madár, azt elárulja 
hosszanti csíkozá-
sú begye. Az előre 
nyújtott lábakon 
a hegyes végű, 
hajlott karmok, a 
ragadozó legfőbb 
„fegyverzete” is jól 
megfi gyelhető. 
Fotó: Pjotr Krzeslak
/ Shutterstock
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irányában szélesíthetik, míg a hímek a kisebb fajok 
irányában növelhetik a táplálékspektrumot. A tojó 
erőteljességére ugyanakkor a fészek védelménél is 
szükség van. Az ölyvek meg sem próbálják őt kiszo-
rítani elfoglalt revírjéből. Ráadásul a tojó – testtö-
mege által – egyenletesebb hőt tud a keltett tojások-
ra sugározni, hisz a kotlás nagymértékben épp az ő 
feladata. 

EURÁZSIÁBAN ÉS AMERIKÁBAN
A héja hatalmas elterjedési területtel rendelkező 
holarktikus faj, azaz Észak-Amerikában és Eurázsi-
ában egyaránt előfordul. Általában a boreális terüle-
tek madara, ott él nagyobb állománysűrűségben, de 
a szárazabb mediterrán erdőkben is megtalálható, 
igaz, jóval kisebb számban. 

Több alfaját írták le, ám jelenleg közülük csak tíz 
érvényes. Magyarországot ezek közül kettő érinti. 
Egyik a törzsalak (Accipiter gentilis gentilis), amely 
hazai fészkelő állományunkat is adja, a másik az 
orosz héja (Accipiter gentilis buteoides), egy igen 
ritka téli vendég, melynek költőterülete Eurázsia bo-
reális erdőövezetében, a tajga legészakibb sávjában 
van, és Skandináviától a Léna folyóig nyúlik. 

Bár a héja észak-amerikai formáit most még egy 
fajba sorolják az eurázsiaiakkal, az utóbbi években 
mindinkább mérlegelés tárgyát képezi önálló fajjá 
nyilvánításuk, mivel a két csoport rokonsági foka 
távolibbnak látszik, mint például a már régóta ön-
álló fajként kezelt, a trópusi Afrikában honos fekete 
héjáé (Accipiter melanoleucus).    

A héja hazai állománya – a populáció jelenlegi 
csökkenő trendjét is fi gyelembe véve – 1500-2500 
pár közé tehető.

LIGETES ERDŐK LAKÓJA
Rendszerint ligetes erdők zavartalan, védettebb ré-
szein választja meg fészkelőhelyét. A fészkét vala-
mely öreg fára magasan, általában a lombkorona 
felső részének vastagabb ágaira építi. A Péteri-tó 
védett területén és közvetlen térségében, nagyjából 
1000 hektárnyi területen 1970 és 2000 között évente 
két-három pár költött. Az egyik fészek a tó melletti 
erdőfoltban egy nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 
koronájában épült. Először egerészölyv költött rajta, 
aztán éveken keresztül héja lakta, kivéve egyetlen 
évet, mikor kerecsen foglalta el. A héja – főként a 
tojó – sajátos „kjá-kjá-kjá-kjá” kiáltozással jelzi fész-
kelőhelyének elfoglalását. Kellemes őszi napokon 
sokszor már októberben is megfi gyelhető ez a vi-
selkedés.

A tojásrakásra nálunk áprilisban kerül sor. 
A héják fészekalja legtöbbször három vagy négy to-
jásból áll. Elsősorban a tojó kotlik, mialatt többnyi-
re a hím látja el a párját táplálékkal. A költés hosszú 
időt vesz igénybe, hiszen csak a tojások kikelésé-
hez közel negyvennapi kotlás szükséges. Ezt követi 
a fi ókák felnevelése, ami szintén jó hat hétig tart. 
A fészekből a környező fák ágaira szétmászó, majd 
ott a röpképességet elérő fi atalokat a szülők még he-
tekig etetik. Ez a repítés időszaka, amely maga is lát-
ványos, két-három hétig elnyúló utógondozási fo-

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett, 
Magyarországon védett

LCNTVUENCREWEX

A cikk 
megjelenését 

támogatja:

A feketehátú héja 
(Accipiter melano-

leucus) a trópusi 
Afrika lakója. 

Uganda és Kenya 
szavannáin, eső-

erdeinek szegé-
lyein gyakran ta-

lálkozhatunk vele. 
Fehér hasoldala 

és fekete háta jel-
lemző faji bélyeg. 

Innen a latin neve: 
„melanoleucus” 
(=fekete-fehér). 

Fotó: Simon_g
/ Shutterstock

A héja pár napos 
fi ókáit fehér 
pehelyruha védi, 
melyet csak 
néhány hetes 
korukban a tol-
lazat fejlődésével 
veszítenek el. 
A fi ókák fejlődése 
36–40 napot vesz 
igénybe, de az ezt 
követő kirepülé-
sük után a szülők 
még hetekig etetik 
őket. 
Fotó: Jonas Sjoblom
/ Shutterstock
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lyamat, mikor is a fészket elhagyó fi ókák egyenként 
szétszóródnak a környéken, s a fák lombozatában 
megülve hallatják jellegzetes táplálékkérő hangju-
kat, ami alapján a szülők még tovább hordják szá-
mukra az elfogott zsákmányt.

A nemzetközi szakirodalom szerint a költési siker 
a héjánál igen alacsony. Egyes helyeken a fészek-
aljak akár 40 százaléka is tönkremehet. A pusztító 
maga az ember, aki a fészkek fosztogatásával, eset-
leg kilövésekkel csökkenti a szaporulatot.

ÁLLANDÓ ÉS VONULÓ
Noha a legtöbb helyen állandó madár, areája leg-
északibb részeiről kemény teleken délebbre kény-
szerül. Ugyanakkor kisebb mértékű elmozdulás a 
hazai populáció egyes fi atal példányainál is megfi -
gyelhető. A gyűrűzések tanúsága szerint a legtávo-
labbra elkóborló fi atal egyed Görögországban került 
kézre – 988 kilométerre a meggyűrűzés helyétől.

Areája északi szegélyéről sem vonul el éves rend-
szerességgel. Bő zsákmányellátottság esetén hely-
ben marad. A skandináviai állomány a legtöbb té-
len csak néhány száz kilométerrel mozdul délebbre. 

A hazai rekordot mégis egy észak-
fi nnországi madár hozta, mely a gyű-
rűzés helyétől 2054 kilométerre került 
kézre hazánkban, Kópházánál, bizo-
nyítva a tényt, hogy kemény teleken 
a fi nn populáció tagjai akár a Kárpát-
medencéig is eljutnak. 

Már régóta védelem alatt állt szin-
te valamennyi ragadozó madarunk, 
amikor a héja – mint kampós csőrű 
dúvad – továbbra is vadászható, azaz 
lőhető volt. Sok helyen héjakosárral 
fogták be, hogy eltelepítsék az apró-
vadas területek körzetéből. Ma már 
védett madár, eszmei értéke 50 ezer 
forint.

 DR. BANKOVICS ATTILA

EMLÉKEK A MÚLTBÓL
Hol van már héjánk régi gyakorisága, mikor a vadászok, ahol 
érték, lőtték? Mégis volt belőle. Mert élőhelyeit, az erdőket nem 
tették olyan drasztikusan tönkre tarvágásokkal vagy beépítéssel, 
mint manapság. Gyerekkoromban – amikor egy erdőszéli ta-
nyán laktunk – a nagybátyám is többször hazatért egy szép vas-
kos testű, hasán fi noman harántcsíkos példánnyal, mely aztán 
napokig ott feküdt a pitvar hűs ablakában, várva sorsára, hogy 
majd kitömetik, de aztán rendszerint eltűnt valahová.  

A tanya udvarát, ahol tyúkok és csirkék szaladgáltak, gyakran 
látogatta a héja, különösen fi ókáinak repítése idején. Egyszer – 
úgy 1955 nyarán – a szemem láttára csapott le az udvaron keres-
gélő baromfi k közé, egy nagyobb csirkét be is terített, s ha nem 
futok rögtön oda, el is viszi. Így azonban a biztosra vélt zsák-
mány nélkül távozott. Ma is jól emlékszem, milyen szép volt pár 
lépésről látni nyitott szárnyait és szélesen sávozott farkát, me-
lyeket legyezőszerűen terített a lefogott csirke fölé. 

Nagyapám mesélt még régebbről egy történetet apámról, aki 
tizenéves korában (1932 körül) olykor már megkaphatta a va-
dászpuskát, s olyan jól lőtt vele, hogy egyszer, mikor meglátták, 
hogy egy héja a karmaiban visz egy keservesen jajgató szajkót, 
apám rálőtt, s csak a héja zuhant élettelenül a földre. Minden-
ki örült, hogy a szajkó megmenekült, de ma már ez épp fordítva 
lenne, a szajkó vesztének sokkal jobban örülne mindenki. Úgy 
elszaporodott e fészekfosztogató madár, hogy lassan elfogynak 
a kisebb énekesek, mert lehetetlenné teszi számukra a sikeres 
költést, a fi ókák felnevelését. 

Még a tyúkólban csaknem agyonütött héja történetére is em-
lékszem, amely időben jóval közelebb esik. A Péteri-tónál a csirke 
után a tyúkólba berepülő ragadozó madárra a tanyasi asszony 
rácsapta az ajtót, s egy seprűnyéllel püfölte a bent rekedt héját. 
Mivel már jól ismert volt, hogy szigorúan védett madár – az eset 
2001 táján lehetett –, nem akarta ténylegesen agyonverni. A héja 
komoly sérülésekkel került a természetvédelmi őrhöz, Jaszeno-
vics Tibor barátomhoz, aki gyorsan elvitte a Szegedi Vadaspark-
ba, hátha rendbe tudják hozni.

Ennyi „rémes” történet a héjáról talán elegendő. Pusztán azt 
szerettem volna szemléltetni, hogy mennyire nem volt érték ak-
koriban ennek a szép ragadozó madárnak az élete. Igaz, akadt 
még belőle bőven. Az idő tájt úgy tartották, hogy van olyan er-
dős terület, ahol minden negyedik egerészölyvfészekre esik egy 
héjafészek.

Hadd támasszam alá a fenti személyes történeteket a korabeli 
vadászati szakirodalommal is. Bertóti István a Vadgazdálkodás 
és vadászat című 1956-os könyvében írja: „Apróvadnak és ba-
romfi udvarnak egyaránt rettegett veszedelme az alacsony röptű, 
kurta, öblös szárnyú szárnyas ragadozónk, a héja vagy galam-
bászhéja.” Majd így folytatja: „Jelentős károkozása miatt minden 
lehető módon irtani kell…”

Nos, ez az álláspont csak napjainkra változott meg gyöke-
resen.

Az orosz héja a 
tajgaövezet mada-
ra, Skandináviától 
a Léna-medencéig 

megtalálható. 
Magyarország 

területére ritkán 
vetődik, ez ideig 

mindössze hét 
hiteles adata is-

meretes. Közülük 
a legutóbbi 1958. 
március 22-i dá-

tummal Isaszegről 
származik. 

Fotó: Petr Simon
/ Shutterstock

Egerészölyvvel 
összekapó tojó 
héja. Hogy tojó, 
ez ölyvméretű 
termete alapján 
megállapítható.  
Fotó: Pjotr Krzeslak
/ Shutterstock
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Öt-tízezer éves egyiptomi ábrázolásokon, falfest-
ményeken, reliefeken gyakran találkozhatunk aga-
rakkal; még mumifi kálták is őket. Az óegyiptomi 
agár igazán jó kutyafajta lehetett, ha évezredekig 
fennmaradt. Lehetett vele például gazellára, anti-
lopra vadászni. Sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy 
akkoriban még élt farkas arrafelé – így hát agárfal-
kával a toportyánt is üldözőbe vehették. Egyes ku-
tatók szerint az egyiptomi agár minden agarak őse, 
ezért – úgy tűnik – vére a magyar agarak ereiben 
is csörgedezik. Ám sokkal közvetlenebb bizonyíté-
kaink is vannak arra vonatkozóan, hogy a magyar 
agár ősei között valóban ott leljük e pompás ókori 
kutyafajtát. Igaz, addig, míg leszármazottai eljutot-
tak a Kárpát-medencébe, a történelem viharai az 
óegyiptomi agarat sem kímélték.

III. Ramszesz (ur. Kr. e. 1188–1156) halála után 
meggyengült az egyiptomi Újbirodalom. Ezt köve-
tően az ógörög, majd a bizánci kereskedők a szóban 
forgó kutyafajtát a nagy igény miatt elterjesztették 
a tengerparti országokban; innen jutott el távolab-
bi területekre. Az is bizonyos, hogy – ellentétben az 
óegyiptomiakkal – immár a fajta tisztaságára sem 
ügyeltek.

TÖRÖK AGÁR, MAGYAR AGÁR
Peregtek az évszázadok, s bizony alig lehetett már 
tisztavérű agarat találni. Végül 640 után Egyipto-
mot elözönlötték az arabok. Egyebek mellett leltek 
ott egy remek kutyafajtát – az óegyiptomi agár még 
fennmaradt képviselőit. S mivel állattenyésztők 
voltak, jól tudták, hogy valóságos kincsesbányá-
ra bukkantak. Kitenyésztették hát az arab agarat, a 
sloughit! Néhány száz esztendeig ők vadásztak ve-
lük, amíg 1517-ben a törökök le nem igázták Egyip-
tomot, s nagy örömmel magukkal nem vittek jó pár 
szép agarat is. Az új kutyafajta hamar elterjedt az 

A MAGYAR AGÁR

Az agarak jel-
legzetes tulaj-

donsága, hogy a 
vadászat során 

nem az orru-
kat használják, 

hanem „szemre” 
hajtanak. 

Az ókori Rómá-
ban két típusukat 

különböztették 
meg, a nyulászó, 

illetve a nagyvad-
ra és ragadozókra 

használt agarat.
Fotó: Bagosi Zoltán

A mai magyar 
agár bár hasonlít 
rá, nem azonos 
a történelmi 
magyar agárral. 
Az elmúlt 
évszázadokban 
ugyanis más 
agárfajtákkal 
is keresztezték, 
például a török 
agárral ás az 
angol agárral.
Fotó: Horváth Adrienn 
/ Shutterstock

lyamat, mikor is a fészket elhagyó fi ókák egyenként 
szétszóródnak a környéken, s a fák lombozatában 
megülve hallatják jellegzetes táplálékkérő hangju-
kat, ami alapján a szülők még tovább hordják szá-
mukra az elfogott zsákmányt.

A nemzetközi szakirodalom szerint a költési siker 
a héjánál igen alacsony. Egyes helyeken a fészek-
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ÁLLANDÓ ÉS VONULÓ
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 DR. BANKOVICS ATTILA

EMLÉKEK A MÚLTBÓL
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lenne, a szajkó vesztének sokkal jobban örülne mindenki. Úgy 
elszaporodott e fészekfosztogató madár, hogy lassan elfogynak 
a kisebb énekesek, mert lehetetlenné teszi számukra a sikeres 
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Az orosz héja a 
tajgaövezet mada-
ra, Skandináviától 
a Léna-medencéig 

megtalálható. 
Magyarország 

területére ritkán 
vetődik, ez ideig 

mindössze hét 
hiteles adata is-

meretes. Közülük 
a legutóbbi 1958. 
március 22-i dá-

tummal Isaszegről 
származik. 

Fotó: Petr Simon
/ Shutterstock

Egerészölyvvel 
összekapó tojó 
héja. Hogy tojó, 
ez ölyvméretű 
termete alapján 
megállapítható.  
Fotó: Pjotr Krzeslak
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egész Oszmán Birodalomban. A nálunk török agár-
nak nevezett fajta – ezen igazán nem csodálkozha-
tunk – 1526 után terjedt el.

Igen ám, de mi lett a magyar agárral? Hiszen 
nekünk akkor már volt agarunk. A magyaroknak 
vándorlásuk során lehettek ilyesforma kutyáik, 
ami a lovas vadászatból elég jól kikövetkeztethető. 
A honfoglalás kori sírokban is megtalálták az agarak 
– vagy talán csak agárszerű kutyák – maradványa-
it. Az „agár” egyébként szláv jövevényszó, az ogarból 
(hajtani, vadászni) eredeztethető. 

Több kutató szerint a nádasos-vizes-erdős Kár-
pát-medencében már nem igazán volt létjoga e faj-
tának, így használata pár száz évre elsorvadt. Mikor 
azonban kivágták az erdőket (erre nem kellett so-

káig várni), újra népszerű lett. Hankó (1954) szerint 
már az 1193-as okmányok is említik az agár nevét, s 
később az 1395 körül készített Besztercei szójegyzék 
egyértelműen említ agarat mint önálló fajtát. Hu-
nyadi Mátyás (ur. 1458–1490) korában pedig újra dí-
vott az agarászat; a király állítólag a mai Népligetben 
építtette föl agárszállását.

Egyszóval volt agarunk Mohács előtt is, bár nem 
tudjuk pontosan, miféle. Ám az kétségtelen, hogy a 
török agár szebbnek és jobbnak bizonyult. Emellett 
volt ideje elterjedni Magyarországon, és kereszte-
ződni a magyar agárral. Még 1829-ben is, amikor 
Pák Dienes megírta az első magyar nyelvű vadász-
könyvet, ilyeténképp vélekedett: „legjobbaknak a 
török agarakat tartják közönségesen”.  

AGARÁSZAT
Ha ránézünk egy agárra, rögtön látjuk, hogy szélsebes állatról van szó, amely számos tekintetben más, mint a töb-
bi kutya. Nem csoda, hisz igen nagy feladatot kapott: utol kellett érnie és le kellett rántania a vadat! Az angol agár 
(greyhound) sebessége egyes szakirodalmi adatok szerint akár 70 km/óra is lehet. Aligha meglepő, hogy az aga-
rak végtagjai hosszúak és izmosak, tüdejük, szívük pedig erős és nagy. Hosszú farka a hirtelen fordulóknál a 
kormányzásban segíti az állatot. Fejének arcorri része, állkapcsa, fogazata rendkívül erős, mely a vad lerántását 
szolgálja. Ami talán a legkülönösebb, hogy elsősorban – a kutyafajták zömével ellentétben – nem a szaglás-
ra, hanem a látásra támaszkodik. Futása alatt ugyanis a szaglásának nemigen veheti hasznát. Ám mivel 
a szemé a főszerep, az is tény, hogy csak olyan sík, fátlan terepen tudja hatékonyan üldözni prédáját, 
ahol jól látja. Tehát erdős, nádas, mocsaras területen kár agárral vadászni. És mert az agarak gyorsak, 
szinte csak lovas vadászatokon lehetett őket használni (kivéve persze a gyalogos vadorzókat, de az 
egy másik történet).

A XVIII. és XIX. században, mint minden sportnak, az agarászatnak is kialakult a maga sajátos nyelvezete. 
Fodor Tamás ezt így szedte csokorba: „Az agarakat füzérre és a nyeregre szoktatják úgy, hogy a ló mellett szíjra fűzve nyugod-
tan, biztosan járjanak. A corka páros agáreresztő szíj. Az agarat vadászatra nem idomítják, hanem hajszolják. A hajsza meg-
kezdése előtt a nyulat bemutatják az agaraknak. Ha egy napon több hajsza van, az agár elfárad, kifullad, kiállott. Fiatal agarak 
esetében, ha a hajszolás után elfáradva abbahagyják az üldözést, s a ló mögé vonulnak, azt mondják: elzüllöttek. Az agarak 
szemre hajtanak. Ha nyúl kipattan vagy kigördül vackából, az agarak utána iramodnak, felveszik, majd beérik. Az első agár vág 
rajta, s miután a nyúl ilyenkor oldalt ugrik, az agár túlfut rajta, elhajtódik. Ha a nyúl irányváltoztatással közelebb kerül a másik 
agárhoz, reá hajtott; ez az agár átveszi a nyulat, a másik átadja. Ha a nyúl felbukik, és az agár átszalad rajta, a nyulat átszárnyalja. 
Védőagár az, amely nem engedi, hogy az elkapott nyúlhoz a többi hozzányúljon. Győzős agár az, amelyik a hajsza elején lassab-
ban fut, majd futását fokozatosan gyorsítja. A sebes agár ennek ellenkezője. Zsinórban hajt két agár, ha egymás mellett iramod-
nak, kolbászt csinál, ha egymás mögött futnak. Orrán viszi a nyulat, ha hamar fordítás nélkül kapja el. Nyeregbe szorul az agár, 
ha elfáradva a ló mögé húzódik.”

A XVIII. században az agár még széltében elterjedt volt. A XIX. században a vármegyék többségében agarászegylet is alakult. 
Az abszolutizmus idején – mikor a politikai élet háttérbe szorult – az ellenzéki csoportok gyakran az agarászatokon találkoztak.

A cikk megjelenését támogatja:

A magyar agár 
színe fekete vagy 

zsemlyeszínű, 
de lehet cirmos, 

foltos, illetve 
ordas – egyszóval 

minden ismert 
agárszínben 

tenyésztik.
Fotó: Bagosi Zoltán

Az agarászat a 
hagyományos 
vadászati módok 
közé tartozik. 
Mivel egyszerre 
mindig több 
agárral vadásztak, 
nem véletlen, 
hogy a magyar 
agár ma is 
nagyon igényli a 
társaságot (balra 
lent).
Fotó: Kiss Csanád / 
Shutterstock
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A FEJEDELMEK KUTYÁJA
Nos, sok-sok ezer év elteltével így lett a fáraók ebé-
ből a fejedelmek kutyája. Mert bizony Bethlen Gábor 
vagy I. Rákóczi György erdélyi fejedelem is nagy 
agarász volt, míg II. Rákóczi Ferencet agarai még a 
háborúba is elkísérték. 

Az agarászatnak később akadtak jobb és rosszabb 
periódusai. Utóbbiak közé tartozik egy 1729-es ren-
delet, mikor a nem kiváltságos osztályhoz tartozó-
kat eltiltották az agártartástól. Az agarászat a XIX. 

század elejétől ismét felvirágzott, aminek volt 
némi köze a politikához is. Standeisky Andor 

így ír róla: „A napóleoni háborúk utáni elnyo-
más korában úgyszólván teljesen megbénult 
hazánkban a politikai élet lehetősége, erre 
majdnem egyedüli alkalmat a kormányzat 

által ártalmatlannak vélt agarászegyletek 
nyújtottak. Egyre-másra, úgyszólván 

minden megyében, megalakultak 

ezek az immár politikai jelentőséggel 
is bíró társulatok […]. De ezen az okon 
túlmenően még nagyobb lendületet 
adott a fejlődésnek a Bach-korszak ál-
talános fegyvertartási tilalma.” 

Ugyanakkor sorra érkeztek Angli-
ából a versenyeken jobban szereplő 
angol agarak, melyek kereszteződtek a 
„török-magyar” agárral. A keresztezés 
eredménye egy külsőre átalakult fajta 
lett, amely sok tekintetben átvette az 
angol agár jellegét, viszont megőriz-
te magyar őseinek kiváló belső tu-
lajdonságait és ellenálló képességét. 
A magyar agár gyengébb és fáradé-

konyabb lett a keresztezés következ-
tében, mindazonáltal gyorsabbá és for-

dulékonyabbá vált. Amíg az angol agár 
tipikus versenykutya, addig a magyar 

A TÖRÖK AGÁR
„A török agár egyenes és tisztavérű leszármazottja a már említett óegyiptomi agárnak. Az egykor oly híres óegyiptomi agár, a »fá-
raók kutyája« együtt hanyatlott önállóságát vesztett hazájával. Újjáéledése 640 után következett be, amikor a Nílus menti országot 
elözönlötték a sivatag arab-beduin törzsei. Ez a harcias lovasvadász-nép tudta értékelni az itt talált agárfajtát, és mivel fejlett ál-
lattenyésztési kultúrát hozott magával, nemcsak tovább tenyésztette, hanem nemesítette is az óegyiptomi agár utódait, az immár 
arab-beduin agarat, a sloughit. Amikor 1517-ben az Oszmán-török Birodalom bekebelezte Egyiptomot is, a sloughi hamarosan köz-
kedveltté vált az egész török császárság területén. Nálunk 1526 előtt, de főleg után, már török agár néven terjedt el. […] Ezek a huza-
mosan és tömegesen hazánkban tartott török agarak kereszteződtek a magyar agárral, és határozottan nemesítőleg hatottak annak 
további fejlődésére. Mivel a török agár évezredek óta konstans fajta volt, tetszetős testformáját, sárga színét, kiváló tulajdonságait 
híven átörökítette hazai utódaira is. Ezekkel a magyar-török keresztezésű agarakkal vadásztak hazánk agarászai az elkövetkezendő 
évszázadok folyamán.” (Standeisky Andor: A magyar agár származástörténete, Vadászattörténet, MÉM, 1974)

agár megmaradt terepkutyának. Ennek ellenére a 
fajta a XX. század elejére már szinte teljesen eltűnt. 

EGY FELÉLEDT KUTYAFAJTA
Végül is a magyar agarat a mozi mentette meg! 
1963-ban egy történelmi fi lmet forgattak Mit csinált 
felséged 3-tól 5-ig? címmel. Itt szükség volt agarak-

ra, bárhonnan is kelljen előkeríteni őket. Szigethy 
Kálmánnak hosszas kutatás után sikerült 

is az akkori Szabolcs-Szatmár megyé-
ben találnia néhány példányt, me-

lyek közül hármat megvásárolt 
és később tovább is tenyész-

tett. Az agarak közelebbről 
Nagyecsedről és a haj-
dai Károlyi-uradalomból 
származtak. Ezt követő-
en a Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesülete 
(MEOE) is észbe kapott, 
s szorgalmazta a fajta 
megmentését. Szerencsé-
re elő került még néhány, 
fajtajelleget mutató egyed 

– így a magyar agár is 
megmenekült! 

KOVÁCS ZSOLT

Az 1972-ben 
kiadott, magyar 
agarat ábrázoló 

bélyegen a 
művész egy 

nyúlvadászatra 
idomított 

példányt festett 
meg. Ez a bélyeg 

egy hét agárfajtát 
bemutató sorozat 

része.
Fotó: Henning 

Marquardt / 
Shutterstock

Ha valaki agár-
tartásra szánja 
el magár, tudnia 
kell, hogy egy 
felettébb nagy 
mozgásigényű 
fajtával osztja 
meg otthonát. 
A magyar agarat 
nem elég sétáltat-
ni, hanem a me-
zőn gyakran  fut-
tatni is kell. Nem 
könnyű ma olyan 
területet találni, 
ahol minden 
szabályt betartva 
nyargaltathatjuk 
agarunkat.
Fotó: Kiss Csanád / 
Shutterstock
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A 
rendkívüli érdeklődés miatt – kezdetben főleg 
Floridában – a tenyészfarmok tízezrével sza-
porították a vörösfülű ékszerteknősöket. Majd 
(látva a remek üzleti lehetőséget) Ázsiában is 

mind több tenyésztő kezdett teknősökkel foglalkoz-
ni. A faj európai karrierje a hatvanas évek közepén 
kezdődött. Magyarországra 1970 táján érkeztek az 
első szállítmányok. Budapesten az azóta megszűnt, 
de hajdan fölöttébb népszerű Albert-féle díszál-
lat-kereskedésben 60-80 forintért vásárolhattuk 

meg a tojásból nemrég kikelt, apró példányokat. Sok 
terraristának a vörösfülű ékszerteknős volt az első 
hüllője. Ám a helytelen tartás, a silány takarmány, 
a vitaminokban és ásványi anyagokban szegény 
eledel, valamint a kóros mész- és kalciumhiány mi-
att nagy volt a mortalitás. A hozzáértő állatorvosok 
nem győzték a kalciuminjekciókat beadni a beteg 
teknősöknek. Nemcsak a hiányos táplálék okozott 
problémát, hanem a tüdőgyulladás is tizedelte az ál-
lományt. Hiába jelentek meg gondozási cikkek, sok 
kereskedő „leegyszerűsített” tanácsokat adott, nem 
beszélve arról, hogy gyakran elhallgatták, mekko-
rára nőnek meg a bájos bébipáncélosok. Emiatt töb-
ben az első vagy második kudarc után inkább felad-
ták a teknőstartást. Azok az egyedek pedig, melyek 
az akvaterráriumukat kinőtték, sokszor folyókban 
és tavakban kötöttek ki.

A VÖRÖSFÜLŰ ÉKSZERTEKNŐS

A tojásból épp csak kikelt, tízforintosnyi példányok imponáló zöld 
színükkel, a hátpáncél sárga, vékony csíkjaival és látványos piros 
„fülükkel” hamar rabul ejtik az állatbarátok szívét. Nem csoda, hogy 
sokan vásároltak ilyesféle eleven ékszereket. Ehhez hozzájárult, 
hogy az áruk mindig is megfi zethető volt. Nincs még egy olyan 
hüllőfaj, amelyből többet értékesítettek volna, mint a vörösfülű 
ékszerteknősből. Az 1989–1997 közötti időszakban például bő 
50 millió egyed talált új gazdára.  

Rovatvezető: Fehér Tamás

EGY KIS TEKNŐSBIOLÓGIA
A vörösfülű ékszerteknős (Trachemys scripta ele-
gans) elterjedési területe főként az USA középső 
és déli részeit foglalja magába. Haspáncélja sárga, 
szabálytalan sötét foltokkal. Ezek a foltok eltérők az 
egyes példányoknál, nincs két egyforma mintázat. 
A hátpáncél színezete időskorban megfakul, inkább 
barnás árnyalatú lesz. A rikító vörös „fülsáv” elhal-
ványul. A kifejlett nőstények hátpáncélja 20–25, 
ritkán 30, míg a hímeké 10–18 centiméter hosszú. 
Felnőttkorban az ivari különbségek látványosak. 
A hímek orra csúcsos, a páncél alól kilóg a farok, 
mellső lábaikon a karmok hosszúak. A megnyúlt 
karmoknak az udvarlásnál van szerepük. A nőstény-
nyel szembeforduló hím mellső lábait előrenyújtja, a 
karmok szinte összeérnek, melyeket vibráló, rezeg-
tető mozgásba hoz és tart. E mozgással gyakorlatilag 
minden mástól elvonja a nőstény fi gyelmét: a sike-
res testjáték eredménye a párosodás lehet. Utóbbi a 
víz alatt történik. Érdekes, hogy a fi atal, még nem 
ivarérett hím példányok is gyakorolják a bemutatót. 
A hímek sokszor rivalizálnak egy-egy nőstény ke-
gyeiért, aminek néha sérülés a vége. Ritkán a sze-
relemre még nem vágyó nőstény leharapja az erő-
szakos hím karmait. A vörösfülű ékszerteknős 
rendkívül szapora faj, a nőstények évente négy-hat 
alkalommal is rakhatnak tojást. Egy-egy fészekalj 
2–15 tojást rejthet. A nőstények gyakorta képesek 
elraktározni a spermát! A kisteknősök a hőmérsék-
lettől függően 65–100 nap alatt kelnek ki. Az alig 
tízforintosnyi picinyekre ezerféle veszély leselkedik. 
Míg eljutnak a fészektől a vízig, madarak, ragadozó 
emlősök, majd a vízben nagyobb halak, sőt felnőtt 
fajtársaik is vámot szednek közülük.

A vörösfülű és a 
sárgafülű ékszer-
teknős jól meg-
férnek egymás 
mellett az európai 
vadvizekben is. 
Gyakran az itt ki-
kelt kisebb példá-
nyok  is csatlakoz-
nak a nagyokhoz a 
napozóhelyen. 
Fotó: Bagosi Zoltán
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KITELEL ÉS SZAPORODIK
Az első terepi észlelések után a 
biológusok és a herpetológusok 
vizsgálni kezdték, hogy a vörös-
fülű ékszerteknős túléli-e a hazai 
teleket. Hamar bebizonyosodott, 
hogy könnyedén: ha megtalálja 
az alkalmas telelőüreget, s enyhe 
a tél, akkor a mi éghajlatunkon is 
kitelel. A második kérdés a szaporodással volt kap-
csolatos: vajon a lerakott tojások kikelnek-e a Kár-
pát-medence klimatikus viszonyai között? Először 
úgy tűnt, hogy az itthoni inkubációs hőmérséklet 
kevés. Ma azonban már tudjuk, hogy a mind me-
legebb nyarak alkalmasak a teknős keléséhez. Te-
hát a szép számban szabadon engedett ékszertek-
nősök zöme a magyarországi vizekben megfelelő 
élőhelyre lelt, s szaporodni kezdett. Budapesten és 

környékén kiváltképp sok van belőlük, elsősorban 
a Naplás- és a Feneketlen-tóban, de viszonylag na-
gyobb állományt észleltek Szeged környékén is. Sőt, 
a sokáig a vörösfülű ékszerteknős helyett árusított, 
kevésbé hidegtűrő Nelson alfaj is mind gyakrabban 
kerül szem elé természetes vizeinkben.

SEGÍT AZ ÁLLATKERT
A megunt, nagyra nőtt teknőseket a hazai állatker-
tek befogadják, s későbbi ellátásukról is gondos-

kodnak. Az ott dolgozó szakem-
berek az egészségügyi felmérés 
és értékelés után döntenek az 
adott példány elhelyezéséről. A 
karantén természetesen kötele-
ző. Megfi gyelés vagy szükséges 
gyógykezelés után kerülnek az 
egyedek a bemutatókba, ahol a 
közönség is találkozhat velük. 

Ám természetes vizeink teknősei mégsem akar-
nak elfogyni, s az is kérdés, hogy az állatkertek hány 
leadott vagy folyóinkból, tavainkból kifogott teknőst 
tudnak hosszú távon elhelyezni. Csak bízni lehet 
benne, hogy előbb-utóbb kialakul egy egyensúlyi ál-
lapot, és a honi természetes vizekben élő ékszertek-
nősök száma kezelhető mértékűre csökken.                        

MIT MOND A RENDELET?
A környezetvédelmi veszély súlyosságát igazolja, 
hogy a vörösfülű ékszerteknős 2013-ban a Termé-
szetvédelmi Világszövetség (IUCN) legveszélyesebb 
inváziós fajokat tartalmazó 100-as listájára is felke-
rült. Az Európai Unió betiltotta e teknős importját, 
kereskedelmét; fogságban tartását pedig szabályoz-
ta. Magyarország 2004. május 1-jén végérvényesen 
megszüntette az importot, majd a 41/2010-es kor-
mányrendelet rögzítette, hogy ez az alfaj ökológiai 
szempontból veszélyes az őshonos állatokra.

NÉHÁNY INVAZÍV FAJ
Csupán a példa kedvéért jelezzük, hogy az ékszer-
teknőshöz hasonlóan – mások mellett – invazív 
faj a törpeharcsa, a burgonyabogár, a mosómedve, 
egyes európai országokban pedig az örvös vagy 
Sándor-papagáj. De a növények között is bőven talá-
lunk ilyesféle fajokat. Ilyen az aprólevelű átokhínár, 
a közönséges orgona vagy a kanadai aranyvessző.

FELELŐTLEN TEKNŐSBARÁTOK
Az ékszerteknősök (jobban mondva a felelőtlen tulajdonosok) nemcsak 
nálunk okoztak galibát, hanem a világ számos pontján is. A megunt és 
emiatt a természetes vizekbe került szapora egyedek táplálékkonkuren-
sei lettek a tősgyökeres víziteknős-fajoknak. Párhuzamosan a bennszü-
lött fajok élettere zsugorodott, így elkezdődött a területért és az élelemért 
folyó küzdelem. Emellett a behurcolt és az őshonos teknőspopulációkra 
veszélyt jelentő betegségek is problémát okoznak. Az ékszerteknős olyan 
területeken szaporodott el, ahol korábban sosem élt: egyebek közt Európá-
ban, Ausztráliában, Dél-Afrikában, a Karib-térségben és a Távol-Keleten. 

A Nagytóban 
élhetnek azok az 

ékszerteknős-
alfajok, melyeket 

a hazai vizeinkből 
gyűjtöttek be. 

A megunt, vagy 
túl nagyra nőtt  

példányok is jól 
érzik magukat a 
nagy víztérben. 

A délutáni 
órákban ezek a 

teknősök tucatjá-
val úszkálnak a tó 

partjához közel, 
remélve, hogy 

egy-egy látogató 
bedob valami 
fogyasztható 

eleséget. 
Fotók: Bagosi Zoltán
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A 
szürke csicsörke első pél-
dányai több mint kétszáz 
évvel ezelőtt érkezhettek 
Európába. Mivel a magá-

nyosan tartott hímek – kisebb 
megszakításokkal – gyakorlatilag 
egész évben énekelnek, e kis ma-
darak hamar közkedveltté váltak 
a madárbarátok körében.

A szürke csicsörke (Crithagra 
leucopygia) elhelyezésére egy na -
gyobb kalitka (80 x 60 x 60 cm) 
is megfelel. Ha más mada-
rakkal szeretnénk együtt tar-
tani, jusson eszünkbe, hogy apró 
mérete ellenére kimondottan 
agresszív fajról van szó. Egyéb 
pintyféléket, a rokon csicsörke-
fajokat, de saját fajtársait is heve-
sen támadhatja. Nemcsak a hím 
üldözheti a tojót, hanem a tojó is 
üldözheti párját. Ajánlatos – az 
összeszoktatás kezdetén különö-
sen, de később is – fi gyelemmel 
kísérni az egyedek viselkedését. 
Ha azt tapasztaljuk, hogy egyi-
kük folyamatosan a sarokban 
gubbaszt, menekül, netán az 
erőszak jeleit látjuk rajta (kitépett 
tollak, sérülések stb.), azonnal 
szét kell választanunk őket. Az 
agresszívabb példány tudniillik 
meg is ölheti kalittársát! 

AMIKOR A HÍM – TOJÓ
Eleségük különböző kölesfélék-
ből, fény- és salátamagból, to-
vábbá fűmagvakból áll. Kiváló 
minőségű magkeveréket vásá-
roljunk, melyben igényüknek 
megfelelő arányban találhatók 
az említett apróbb szemű magok. 
A fi ókák felneveléséhez a csíráz-
tatott magvak és a gyommagvak 
etetése is szükséges lehet. Ne-
velőtápként tojásos eleséget is 
készíthetünk, amelynek recep-
túráját – madaraink igényeinek 
megfelelően – magunknak kell 
kikísérleteznünk. A szaküzletek-
ben kiváló gyári tápok kaphatók, 
melyek vízzel hígítva már kész 
nevelőeleségek.

A szürke csicsörke nem tar-
tozik a nehezen tenyészthető 
fajok közé, ugyanakkor a költés 
nem mindig problémamentes. 
Hazánkban először a bácsalmá-
si Harton József tenyésztette. 
Európában a szürke csicsörkék 
tenyésztése leginkább a téli hó-
napokban történik, de ez nem 
jelenti, hogy más évszakban ne 
lenne sikeres a költésük. A leg-
nagyobb nehézséget a párok 
agressziója és a nemek megkü-
lönböztetése okozza. Jó néhány 
éve csicsörkepáromnak február 
elején két fonott kosárkát raktam 

be. Az általam tojónak vélt egyed 
napokon belül négy tojáson kotlott, 
ám több mint érdekesnek találtam, 
hogy a kalitka alján is leltem még 
két tojást. Ugyanakkor a hímnek 
gondolt példány halkan, de sza-
kadatlanul énekelgetett. A kotlási 
idő múltán a tojásokat ellenőrizve 
szomorúan láttam, hogy terméket-
lenek. A következő évben ennek a 
párnak még négy sikertelen költése 
volt. Az egyik folyamatosan éne-
kelt, a másik pedig kotlott. Mivel az 

APRÓ, DE 
AGRESSZÍV

A szürke csicsörke elterjedési te-
rülete Közép-Afrikában Szene-
gál, Gambia, Nigéria, Szudán, 
Etiópia és Északnyugat-Uganda. 
Élőhelyét fás szavannák, vala-
mint falvak és városok közelében 
művelt területek, parkok és kertek 
jelentik. A természetben jobbára 
párban vagy kis csoportokban 
mozognak, gyakran mozambiki 
csicsörkékkel (Crithagra mozam-
bica) vegyes csapatokban. Három 
alfaja ismert: a C. leucopygia pal-
lens, a C. leucopygia riggenbachi 
és a törzsalak, a C. leucopygia 
leucopygia. Az alfajok közti kü-
lönbségek minimálisak.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A SZÜRKE CSICSÖRKE 

A hímek éneke 
erőteljes és 
dallamos, 
német nevük 
(Grauedelsänger) 
is erre utal. 
Ugyanakkor 
a nőstények 
is halkan 
énekelhetnek, 
ami megnehezíti 
az ivarok 
meghatározását.
Fotó: Varga János

utolsó fészkelésnél már hét tojást is találtam a fé-
szekben, kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel 
mindkét madár tojó lehetett.  

OKTÓBER, NOVEMBER
Ha tenyészteni szeretnénk madarainkat, a kalitká-
ba októberben vagy novemberben helyezzünk be 
kanárifészket vagy egy elöl nyitott fészekdobozt. A 
fészeképítéshez kókuszrostot, vékony szálú füve-
ket, netán a kereskedésekben kapható fészekanya-
got adjunk a párnak. A tojó hamarosan megépíti 
parányi, de remekbe szabott fészkét. Tizenkét-ti-
zenhárom napos kotlás után a három-négy fehér 
tojásból kikelnek a fi atalok. Ötnapos korukban 2,5 
milliméteres gyűrűvel gyűrűzhetjük meg őket, ami 
méretük miatt nem mindig egyszerű. A kirepült fi -
atalokat a hím még sokáig eteti, miközben a tojó új 
fészekalj lerakásához kezd. Ha a hím támadólag lép-

ne fel a fi atalokkal szemben, s azok legalább két hete 
elhagyták már a fészket, nyugodtan elválaszthatjuk 
őket a szülőktől.

Sajnos a harmonikusnak tűnő pároknál is előfor-
dul, hogy agresszívan viselkednek a fészkelés során. 
Célszerű ekkor a hímet – amennyiben a tojó már le-
rakta tojásait – kivenni a kalitkából. A tojó egymaga 
is képes sikeresen fölnevelni a fi ókáit. 

Mivel az Európai Unióban az afrikai állatfajok ke-
reskedelmét szigorúan szabályozták, ma már nem 
számíthatunk jelentős madárszállítmányok érkezé-
sére. Emiatt – vérfrissítés híján – a szürke csicsörke 
hamarosan végleg el fog tűnni az európai (így a ha-
zai) madárbarátok kalitkáiból és röpdéiből.   

VARGA SÁNDOR

HÍM VAGY TOJÓ?
A szürke csicsörke a maga 10-10,5 centiméteres testhosszával talán a leg-
kisebb csicsörkefaj a világon. A nemek egyformák, a hím és a tojó között 
nincs színkülönbség. A hímek éneke némi segítséget nyújthat a nemek 
elkülönítésében, de a tojók is képesek rövid ideig dalolni. Tehát csak az 
adhat bizonyosságot az ivarok terén, ha a madár tojást rak (illetve a hí-
mek kloákája a tenyészidőszakban a hasfalból kiemelkedve jellegzetesen 
megduzzad).

Rokon csicsörke-
fajokkal semmi-
képpen ne tartsuk 
együtt, a hímek 
– főképp fész-
kelési időszakban 
– különösen 
agresszívvá 
válhatnak.
Fotó: Varga János

A  3-4 tojásból 
álló fészekaljból 
ritkán nő fel 
minden fi óka, 
gyakori eset, 
hogy egy 
részük meg sem 
termékenyül.
Fotó: Varga János
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utolsó fészkelésnél már hét tojást is találtam a fé-
szekben, kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel 
mindkét madár tojó lehetett.  

OKTÓBER, NOVEMBER
Ha tenyészteni szeretnénk madarainkat, a kalitká-
ba októberben vagy novemberben helyezzünk be 
kanárifészket vagy egy elöl nyitott fészekdobozt. A 
fészeképítéshez kókuszrostot, vékony szálú füve-
ket, netán a kereskedésekben kapható fészekanya-
got adjunk a párnak. A tojó hamarosan megépíti 
parányi, de remekbe szabott fészkét. Tizenkét-ti-
zenhárom napos kotlás után a három-négy fehér 
tojásból kikelnek a fi atalok. Ötnapos korukban 2,5 
milliméteres gyűrűvel gyűrűzhetjük meg őket, ami 
méretük miatt nem mindig egyszerű. A kirepült fi -
atalokat a hím még sokáig eteti, miközben a tojó új 
fészekalj lerakásához kezd. Ha a hím támadólag lép-

ne fel a fi atalokkal szemben, s azok legalább két hete 
elhagyták már a fészket, nyugodtan elválaszthatjuk 
őket a szülőktől.

Sajnos a harmonikusnak tűnő pároknál is előfor-
dul, hogy agresszívan viselkednek a fészkelés során. 
Célszerű ekkor a hímet – amennyiben a tojó már le-
rakta tojásait – kivenni a kalitkából. A tojó egymaga 
is képes sikeresen fölnevelni a fi ókáit. 

Mivel az Európai Unióban az afrikai állatfajok ke-
reskedelmét szigorúan szabályozták, ma már nem 
számíthatunk jelentős madárszállítmányok érkezé-
sére. Emiatt – vérfrissítés híján – a szürke csicsörke 
hamarosan végleg el fog tűnni az európai (így a ha-
zai) madárbarátok kalitkáiból és röpdéiből.   

VARGA SÁNDOR

HÍM VAGY TOJÓ?
A szürke csicsörke a maga 10-10,5 centiméteres testhosszával talán a leg-
kisebb csicsörkefaj a világon. A nemek egyformák, a hím és a tojó között 
nincs színkülönbség. A hímek éneke némi segítséget nyújthat a nemek 
elkülönítésében, de a tojók is képesek rövid ideig dalolni. Tehát csak az 
adhat bizonyosságot az ivarok terén, ha a madár tojást rak (illetve a hí-
mek kloákája a tenyészidőszakban a hasfalból kiemelkedve jellegzetesen 
megduzzad).

Rokon csicsörke-
fajokkal semmi-
képpen ne tartsuk 
együtt, a hímek 
– főképp fész-
kelési időszakban 
– különösen 
agresszívvá 
válhatnak.
Fotó: Varga János

A  3-4 tojásból 
álló fészekaljból 
ritkán nő fel 
minden fi óka, 
gyakori eset, 
hogy egy 
részük meg sem 
termékenyül.
Fotó: Varga János
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