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 Bármennyire is szomorú, de minden jel arra utal, hogy a gyakorlatban aligha fog tel-
jesülni a 13 ázsiai ország vezetői által 2010-ben kitűzött hangzatos cél, miszerint a követ-
kező Tigris évére – azaz 2022-re – megduplázzák az illetékességi területükön élő tigrisek 
egyedszámát. A WWF kezdeményezésére született megállapodást aláíró országokban 
azóta nemhogy több, hanem inkább kevesebb lett a tigris. Kambodzsából, Laoszból és 
Vietnámból kihaltak ezek a nagymacskák, de Indonéziában, Malajziában, Mianmarban, sőt 
még a példaértékűnek tekintett Thaiföldön sem rózsás a helyzet. Indonéziában az olajpálma- 
és „cellulózfa”-ültetvények térhódításával már 600 szumátrai tigris (Panthera tigris sumatrae) 
sem maradt. Az alfaj jövője két elszigetelt, különféle infrastrukturális fejlesztések által fenyege-
tett populáción múlik. A maláj tigrist (P. t. jacksoni) szintén élőhelyeinek eltűnése és szét-
töredezése sodorta a tönk szélére. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásként kezelt építkezések egyre több védett területet érintenek Malajziában. Nem 
elég, hogy az újonnan létesített gyorsforgalmi utak önmagukban is veszélyeket hordoz-
nak, de rajtuk keresztül a vadorzók is könnyebben meg tudják közelíteni a mostanáig 
viszonylag biztonságosnak számító, összesen mintegy 80-120 egyednek otthont adó 
erdőrészeket. Az élőhelyek tönkretétele után Délkelet-Ázsia-szerte a rántóhurkok 
jelentik a legnagyobb veszélyt a tigrisekre nézve. A kambodzsai, laoszi és vietnámi 
vadorzók évente 12 millió hurokcsapdát állítanak, pedig már mutatóba is alig akad 
tigris ezekben az országokban. A Thaiföldön honos indokínai tigrisek (P. t. corbet-
ti) száma ugyan nem éri el a kétszázat, viszont több populációjuk örvendetesen 
növekszik, sőt már Mianmarba is kezdenek áttelepülni, ahol a számítások szerint 
kevesebb mint két tucat képviselőjük maradt.
 (A szerk. megjegyzése: Ugyan a legtöbb zoológus ma már csupán két tigrisalfajt, 
a szárazföldit (P. tigris tigris) és a szigetit (P. tigris sondaica) különíti el egymástól, 
ám ez mit sem változtat a fenti tényeken.)
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 Indonéz természetvédők tavasszal tíz vadkamerát helyeztek 
ki a Masbate vadrezervátumban, amelyek közül kilenccel is sikerült 
szőrös babiruszákat (Babyrousa babyrussa) megörökíteniük, bizonyít-
va, hogy ezek az ősi disznófélék a mai napig jól elvannak Buru szigetén. 
Az Észak-Maluku Tartományi Természetvédelmi Hivatal korábban több 
kudarccal végződő expedíciót is szervezett, mígnem egy csontlelet révén 
2019-ben új lendületet kapott a kutatás. A fellelkesült szakemberek rövi-
desen Mangolin és Taliabun is megkísérlik dokumentálni a faj jelenlétét. 
Habár a babiruszákról elsőre mindenkinek Szulavézi (az egykori Cele-
besz) neve ugrik be, ott a taxonómusok szerint egy másik faj, a nagyfogú 
babirusza (Babyrousa celebensis) honos. Az IUCN Vörös listáján mindkét 
említett faj a sebezhető, míg a togian-szigeteki babirusza (B. togeanensis) 
a veszélyeztetett kategóriában szerepel (a Bola Batu-i babirusza rendszer-
tani helyzete bizonytalan). A buruiakat egyébként állítólag nem nagyon 
lepte meg a felfedezés híre, mivel ők „némi” túlzással naponta találkoznak 
ilyen állatokkal.
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Fotó: Ondrej Chvatal / Shutterstock

 Az IUCN szeptembertől egy olyan új értékelési rendszert vezet 
be, amely képes a Vörös listánál árnyaltabban kifejezni az egyes fajok öko-
lógiai talpra állásának esélyét és az érdekükben hozott konkrét intézkedé-
sek hatékonyságát, elősegítve ezzel a populációszintű konzervációs terve-
zést. Például amíg az illetékesek már 1994-ben a súlyosan veszélyeztetett 
kategóriába sorolták be a kaliforniai kondort (Gymnogyps californianus), 
és az eddig alkalmazott módszertani szempontok alapján a természetvé-
delmi helyzete azóta sem javult, zöld státusa azt mutatja, hogy nemsokára 
kikerülhet a kipusztulófélben lévő fajok közül, hiszen a visszatelepítési 
program tökéletesen működik. Az üregásó patkánykenguru (Bettongia 
lesueur) esetében viszont épp fordított a helyzet. Ez az erszényes mérsé-
kelten fenyegetettként szerepel a Vörös listán, amiből tévesen azt a követ-
keztetést vonhatnánk le, hogy rövid távon egyáltalán nem kell tartanunk 
a kihalásától. Zöld státusa ugyanakkor kritikusan lecsökkent populáció-
méreteket jelez, és mivel az élőhelyére behurcolt ragadozók megfékezése 
majdhogynem lehetetlen feladat, a faj ökológiai talpra állásának esélye 
meglehetősen alacsony. A „próbakörben” értékelt 181 faj közül amúgy 
kevesebb mint 2 százalék volt azok aránya, amelyekre a természetvédelmi 
intézkedések semmilyen pozitív hatást sem gyakoroltak.
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 Elpusztult Schurli, a schönbrunni 
állatkert legidősebb lakója. A körülbe-
lül 130 évesre taksált aldabrai óriásteknős 
(Aldabrachelys gigantea) 1953 óta élt 
Bécsben. Fejlett labdaérzékét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 2016-ban 
alacsony hibaszázalékkal megjósolta a 
foci-EB eredményeit, és egy kísérletben 
hosszú évek elteltével is felismerte a 
jutalomfalattal kecsegtető színes gumi-
labdákat.

www.zoovienna.at

 A WWF címerállata, az óriáspanda 
(Ailuropoda melanoleuca) kikerült a végve-
szélyben lévő fajok közül. Földünk legritkább 
medveféléjének egyedszáma pesszimista 
becslések szerint is elérte az 1800-at, így 
átmenetileg megmenekült a kihalástól. 
Az IUCN már 2016-ban a veszélyeztetettből az 
enyhébb, sebezhető kategóriába sorolta át az 
óriáspandát, amit a kínai illetékesek akkor még 
nem tartottak indokoltnak. Ez az örvendetes 
eredmény elsősorban a sikeres élőhelykeze-
lésnek és a faj szigorú védelmének köszönhető 
(egészen 1997-ig halállal büntették a vadásza-
tát Kínában). Sajnos egy regionális klímamo-
dell-becslés szerint a globális felmelegedés 
következtében a bambuszerdők több mint 
egyharmada ki fog pusztulni, ami várhatóan 
újra visszaveti majd a 99 százalékban bam-
busszal táplálkozó óriáspandák állományának 
növekedését. A fajnak jelenleg mintegy 350 
példánya él állatkertekben és mentőközpon-
tokban. A nemzeti vagyon részének tekintett 
állatok felett minden esetben Kína rendelke-
zik, és ha a szaporulat eléri a négyéves kort, 
a mackókat rutinszerűen „hazaszállítják”, és 
visszaszoktatják a természetbe.

theguardian.com

Fotó: V-yan / Shutterstock

 A valóságban a reméltnél lénye-
gesen kevesebb bonobó (Pan 
paniscus) élhet a Kongó-medencé-
ben. A populációfelmérések ugyanis 
nem a csoportok tényleges megfi-
gyelésén, hanem különféle nyomok-
ból – például a hátrahagyott fészkek 
számából – levont következtetéseken 
alapultak. Az időjárás melegebbé 
és szárazabbá válása miatt azon-
ban a bonobók mostanában sokkal 
ritkábban készítenek új alvóhelyet 
maguknak, így az eddigi becslések 
jócskán felüllőtték állományaik méretét. 
A legfrissebb vizsgálatok szerint a fészkek 
lebomlási ideje átlagosan 17 nappal nőtt a 15 évvel 
ezelőttihez képest, ami bizonyos esetekben akár 60 
százalékos különbséget is eredményezhetett a számított és 
az effektív értékek között. Ugyanez más főemlősökre is igaz 
lehet, így ezek egyedszámát is érdemes volna újrakalku-
lálni.
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Hidegebb téli 
napokon még a 
hegyi patakok 
vízesései is 
befagynak, de 
ízeltlábúakkal 
olyankor is 
lehet találkozni 
erdei sétáinkon 
(Szentendre, 
Dömörkapu).
Fotó: Ujvári Zsolt

Noha jelen lapszámunk a nyár végén kerül az újságárusokhoz, mégis 
egy téli kirándulásra invitáljuk olvasóinkat. A kánikulában talán üdítően 
hat, ha egy december eleji, párás szürkeségbe borult erdőre, mezőre és 
hegyre gondolunk. Köd gomolyog a völgyekben, zúzmara csipkézi a tájat, a 
természet pedig lassan elszenderül. Ám azok az állatok, amelyek képesek 
ellenállni a hidegnek, s találnak élelmet a kemény fagyok idején, most is 
szüntelenül járják a lankákat. ➤
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T
éli álomra hajtották fejüket a denevérek, szá-
mos madárfaj délre vonult, elvermeltek a két-
éltűek és a hüllők. Ennek egyik oka az, hogy az 
év nagy részében rovaroktól nyüzsgő vadász-

mezőkön ilyenkor csend honol. Nyoma sincs a mé-
hek döngésének; szúnyogok zümmögésétől sem 
hangos a korai szürkület; nem akadunk lépten-nyo-
mon kusza pókhálókba az erdő ösvényeit járva. Az 
ízeltlábúak szinte eltűntek. De vajon hol rejtőznek, s 
valóban semmi nem merészkedik elő, még hóolva-
dáskor, enyhe téli napokon sem?

EGYRE KEVESEBBEN VANNAK
Ha a mérsékelt és a hideg övben beköszönt az ősz, 
napról napra kevesebb ízeltlábúval találkozunk. 
A fajok javának aktív (szaporodási) időszaka a ta-
vaszi és nyári hónapokra esik, s a tél közeledtével 
a legtöbben eltűnnek. Egyes röpképes rovarok a 
madarakhoz hasonlóan melegebb vidékekre ván-
dorolnak, mások fagyvédett zugokba húzódnak, a 
telet mélyen a talajban, az avar rejtekén, fakérgek 
alatt vagy barlangokban vészelik át. Minden faj kü-
lönböző megoldást talál a szélsőségek átvészelésé-
re. Az egyik rovar imágóként, a másik lárvaállapot-

ban vagy peteként telel át. A koronás keresztespók 
(Araneus diadematus) például őszi peterakása után 
lassan elfogy, alig-alig táplálkozik, nem húzódik 
védett helyre, s a novemberi-decemberi csípős haj-
nalok valamelyikén elpusztul, bevégezvén feladatát. 
Ám petecsomóit (kokon) védett zugba helyezi, se-
lyemmel gondosan becsomagolva, hogy az új ge-
neráció így vészelje át a hideg időszakot. Rokona, 
a rés-keresztespók (Nuctenea umbratica) azonban 
más stratégiát választott. Számos példányát télen is 
gyakorta megtalálhatjuk a fák kérge alatt; ezek csak 
a tavaszi enyhüléskor merészkednek majd elő, s érik 
el az ivarérett kort.

HALÁLRA ÍTÉLVE
Sok nagy testű, impozáns bogárfaj lárva- vagy báb-
állapotban vészeli át a telet. Anyagcseréjük ilyenkor 
lelassul, de legtöbbjük készen áll az átalakulásra: 
mihelyt a kinti hőmérséklet tartósan egy bizonyos 
küszöb fölé emelkedik, előbújnak a kifejlett egye-
dek. A hőmérsékletnek tehát óriási szerepe van 
az életciklusukban. A lakásaink melegébe került 
számos ízeltlábúnak épp ez okozza a vesztét télen. 
Leggyakrabban tűzifával hurcolunk be otthonaink-

ba gyanútlan cincéreket és más bogarakat, amelyek 
a melegben egyszer csak megelevenednek. Elő-
fordulhat, hogy bizonyos ízeltlábúak lakásainkat 
választják peterakásra, vagy a petéiket valamilyen 
tárggyal (karácsonyfával, bemenekített kerti nö-
vénnyel) mi magunk csempésszük a házba. Aztán 
a tartósan magas, tavaszias hőmérsékleten e peték 
kikelnek. Így lephetik el otthonunkat kerti pókjaink 
fi atal példányai vagy épp imádkozó sáskák lárvái. 
Ezek a túl korán kikelt ízeltlábúak mind-mind ha-
lálra vannak ítélve: nem találnak majd maguknak 
táplálékot, az imágóvá lett bogarak pedig partnert a 
szaporodáshoz és megfelelő helyet a peterakáshoz.

A FAGY AZ IGAZI KIHÍVÁS
Amellett, hogy az ízeltlábúak életciklusa, aktivitá-
sa, anyagcseréje szorosan összefügg az évszakok-
kal, szezonális változásokkal (illetve minden más 
élőlény életciklusával, amelyekkel kapcsolatban 
állnak, s amelyekre ugyanúgy hatással vannak a 
szezo nális változások), télen egy másik kihívással is 
meg kell küzdeniük. Ez pedig nem más, mint a fagy. 
A fagyás jégkristályok képződésével jár, melyek ki-
alakulhatnak egyrészt magukban a szöveteket fel-
építő sejtekben, másrészt a sejtközi állományban, s 
növekedésükkel szétroncsolják a környező szövete-
ket, ami rendszerint az egyedek pusztulásához ve-
zet. A fagypont alatti időszak túlélése végett az ízelt-
lábúak körében két fő stratégia alakult ki: legtöbbjük 
igyekszik elkerülni a fagyást, míg néhány faj elviseli 
a jégkristályképződést.

A fagyást a rovarok zöme már azzal megelőzi, 
hogy védett és lehetőleg száraz helyet választ magá-
nak telelésre. Az ellenállóbbakat vastag kutikulájuk 
is megóvja attól, hogy a rájuk rakódott harmat jéggé 
dermedése hatással legyen szöveteikre és testfolya-
dékjukra. Sok faj azonban komplex élettani és bio-
kémiai változásokon esik át a tél beköszönte előtt. 
Testük fagyálló fehérjéket és más szerves anyagokat 

A meleg helyen 
tartott tűzifából 

gyakran már 
télvíz idején 

előbújnak 
a báb- vagy 

imágóállapotban 
pihenő xilofág 
bogarak, mint 

például ez a 
havasi cincér  

(Rosalia alpina).
Fotó: Ujvári Zsolt

Jóval fagypont 
alatti hőmérsék-
leten, a hótakaró 
felszínén sétál-
gató 2 mm-es 
ugróvillás faj 
(Entomobrya dor-
salis, Szentendre, 
Dömörkapu)
Fotó: Ujvári Zsolt

SZÁMOS ROVARFAJ LÁRVA- VAGY 
BÁBÁLLAPOTBAN VÉSZELI ÁT A TELET.
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kezd termelni, így szervezetük túlhűthetővé válik, 
más szóval a jégkristályképződés csak valamivel 0 
Celsius-fok alá hűlve kezdődik meg. Ezek a rovarok 
a telet e megváltozott, hibernált állapotban töltik.

Ám van egy rendkívül érdekes ízeltlábúcsoport, 
amely másként megy elébe a halálos jégkristályok 
kialakulásának. Egészen apró, vékony kutikulájú 
élőlények dacolnak a téli hónapokban hóval és fagy-
gyal, aktívan szaladgálnak és ugrálnak az avarban, 
sőt, olykor a hótakaró felszínén is. A szóban forgó 
ősi társaság tagjai – az ugróvillások (Collembola) 
– egész egyszerűen megszabadulnak szervezetük 
minden olyan elemétől, amelyek körül megkezdőd-
hetne a jégtűk kialakulása. A kristálygócok képző-
déséhez elegendő egy porszem vagy a bélben lévő 
egyetlen táplálékdarabka is. Az ugróvillások épp 
ezért a fagyok beállta előtt vedlenek. Olyankor nem 

csupán a kültakarójuktól, de teljes béltartalmuktól is 
megválnak, s a keményebb fagyok napjaiban egy-
általán nem táplálkoznak. A hosszú koplalás mellett 
egyes fajok túlhűtött állapotukban akár a –20 Celsi-
us-fokos hideget is kibírják!

ENYHE TÉLI NAPOKON
Bár a legzordabb zimankóban, a legkeményebb fa-
gyok idején egyetlen rovar sem moccan, az enyhe 
téli napokon – mikor bágyadt napsugarak cirógat-
ják a hósapkákat – az erdő avarja újra megmozdul. 
Legyen akár január vagy február, ha megindul az 
olvadás, és tartósan melegebb napok következnek, 
érdemes a talajt fürkészve barangolni. Színpompás 
parányok milliói kelnek ilyenkor vándorútra: felku-
tatják az alga- és gombamezőket, táplálkozni kez-
denek, hogy feltöltsék raktáraikat. A talajon heverő 
fölengedett levelek, ágak, termések alján rejtőzik 
ugyan a legtöbbjük, ám néha óriási csapatokban 
lehet őket látni a felszínen is. Olvadás után a hólé 
napokig megáll az összepöndörödött, megfekete-
dett levelek hasában, s noha éjjel gyakorta megfagy, 
délelőtt ismét felenged. Lépten-nyomon találni 
ilyen gyűszűnyi „tavacskákat”, amelyek az előme-
részkedő ugróvillásokat összegyűjtik. Bár ezek az 
apró állatok a felületi feszültséget kihasználva ját-
szi könnyedséggel sétálnak a vízfelszínen (ráadásul 
villás potrohfüggeléküknek köszönhetően, melyről 
nevüket is kapták, óriási ugrásokra képesek), még-
is gyakran rekednek egy-egy „tavacska” közepén. 

A patakparti jég-
páncélon akár 
–5 °C-os hőmér-
séklet alatt is 
lehet találkozni 
egészen apró, 
mintegy 
0,5 mm-es göm-
böcugrókákkal 
(Sminthurinus 
aureus, Budapest, 
Békásmegyer)
Fotó: Ujvári Zsolt

A gömböcug-
rókák játszi 
könnyedséggel 
sétálgatnak az 
olvadó jég víz-
hártyás felszínén 
(Dicyrtomina 
violacea, Bu-
dapest, Békás-
megyer).
Fotó: Ujvári Zsolt

Küzdelem az életben maradásért. Enyhébb téli napokon a talajon heverő faleve-
lek felszínén összegyűlt apró tócsákon ugróvillások és atkák százai rekedhetnek 

meg. Mivel a víz hosszú távon halálos fenyegetést jelent számukra, igyekeznek 
a legközelebbi száraz helyen megvetni lábukat, legyen az levél vagy egy fajtárs 

háta (Sminthurinus aureus, Budapest, Békásmegyer).
Fotó: Ujvári Zsolt

➤
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S jóllehet minden erejüket megfeszítve próbálnak 
kitörni a víz rabságából, ha az ugrást elvétve nem 
érnek partot, visszasodródnak a vergődő, hányko-
lódó, egymást tipró tömegbe. Ott végül erőtlenül 
meglapulnak, és sorstársaikkal együtt apró szige-
teket formálnak. Az ugróvillások között akadnak 
kifejezetten vízfelszínre termett fajok, de legtöbb-
jük igyekszik elkerülni az ilyen tócsákat. S noha 
szervezetük túlhűthető, és egy darabig ellenállnak 
a jég kristályképződésnek, ha az éjszaka a vízen éri 
őket, és újra fagy csipkézi a leveleket, a sorsuk meg-
pecsételődik: lehűléskor eggyé válnak a fagyott víz-
tükörrel.

Bármilyen meglepő, nem csupán a milliméte-
res és az alatti mérettartományban találkozhatunk 
ízeltlábúakkal a téli erdőt járva. Középhegysége-
inkben mindenütt kisebb-nagyobb szúnyogalkatú 
lények sokasága lapul az avarban. Egészen addig 
szinte láthatatlanok maradnak, míg nem borítja 
hó a tájat, vagy épp egy enyhébb téli napon át nem 

melegszenek annyira, hogy szárnyra kaphassanak, 
noha apró termetük miatt így is alig-alig fi gyelünk 
fel rájuk. Hazánkban mind közül a legnagyobbak 
a karcsú testű, hosszú csápú téli szúnyogok (Tri-
choceridae), amelyek cérnavékony lábaikat meg-
rogyasztva előszeretettel pihennek a hóborította 
erdő talaján. Ilyenkor nemcsak az emberi szem, 
hanem ragadozóik (elsősorban madarak) számára 

is láthatóvá válnak. S bár képesek életben maradni 
a havon, ha nem találnak megfelelő búvóhelyet – 
például egy mohos sziklát vagy fedetlen fatörzset 
–, könnyen prédaként végezhetik, így szolgálva 
sovány fehérjeforrásként az ínséges időkben. A téli 
szúnyogok nem csupán a hideg évszak túlélői. Imá-
góvá válásuk után nem táplálkoznak ugyan, ám a 

Egy hosszú lábú 
téli szúnyog 
(Trichoceridae) 
dacol a januári 
faggyal (Gyömrő).
Fotó: Ujvári Zsolt

Gombaszú-
nyogok (jobbra 

Mycetophili-
dae család, alul 

Bolitophila nem) 
ezrei mozognak a 
téli erdő gombáin 

és mohapárná-
in (Szentendre, 

Dömörkapu).
Fotó: Ujvári Zsolt

A LEGTÖBB ROVAR VÉDETT, SZÁRAZ HELYET 
VÁLASZT A TELELÉSHEZ.
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legtöbb rovarral ellentétben a téli hónapokban pá-
rosodnak, s ekkor rakják le petéiket is. E stratégia 
legfőbb előnye, hogy az őket fenyegető ragadozók 
java része elpusztult, elvándorolt vagy épp hibernál-
va tölti a telet. Míg nyári estéken, vízpartokon csí-
pőszúnyogok és árvaszúnyogok milliárdjai akad-
nak pókhálókba, illetve esnek áldozatul fecskéknek 
és más rovarevő állatoknak, addig a téli szúnyogok 
szinte gondtalanul repülhetnek a zúzmarás renge-
tegben, hogy párt találjanak.

Enyhébb telek alkalmával kisebb, tömzsibb ter-
metű szúnyogokat is lehet látni szerte az erdők-
ben. Habár nem alkalmazkodtak úgy a hideg idő-
höz, mint nagyobb rokonaik – a téli szúnyogok –, 
a mohlepte sziklák, lepketaplóval borított tuskók 

felszínét kémlelve gyakran pillanthatunk meg kü-
lönféle gomba- (Mycetophilidae, Bolitophilidae) 
és árnyékszúnyogokat (Sciaridae). Ezek a lények 
mind-mind szorosan kötődnek a gombákhoz: lár-
váik a talajban lévő hifákon, illetve a gombák ter-
mőtestjeiben táplálkoznak.

A télen aktív szúnyogok közül talán a legérdeke-
sebbek az iszapszúnyogok (Limoniidae) közé tarto-
zó szárnyatlan hószúnyogok (Chionea spp.). Ezek 
a rovarok késő ősszel válnak imágóvá, télen páro-
sodnak, s csak tél végén rakják le petéiket. Sok fajuk 

csupán szürkületkor mozog, hisz olyankor jóval ki-
sebb az esély arra, hogy a téli ragadozók prédái le-
gyenek. Talán épp ez a szürkületi aktivitás az oka, 
hogy az évmilliók alatt elvesztették szárnyaikat: 
naplemente után már aligha emelkedik annyit a 
hőmérséklet, amennyi elegendő lenne „motorjaik” 
bemelegítéséhez. A hószúnyogok azon kevés rovar 
közé tartoznak, melyek nem kerülik el a fagyot és a 
jégkristályképződést, mert képessé váltak a testük-
ben kialakuló jégtűk elviselésére, valamint a jégtűk 
kialakulási helyének kontrollálására. Tehát célzot-
tan arra a testtájra koncentrálják a kristálygócokat, 
ahol a jégkristályok még a kemény fagyok idején 
sem tesznek kárt szervezetükben.

CSAK A NEVÉBEN TÜCSÖK
Az egyik legbizarrabb küllemű téli rovar nem más, 
mint a hótücsök (Boreus spp.). Noha az angol „hó-
bolhának” (snow fl ea) nevezi, valójában se nem tü-
csök, se nem bolha, hanem a csőrösrovarok (Me-
coptera) közé tartozó skorpiófátyolkák (Panorpidae) 
rokona. Egyetlen közös vonása a tücskökkel és a 
bolhákkal, hogy képes ugrani. Ezeket az 5-6 milli-
méter hosszú, bronzos csillogású, törékeny állatká-
kat gyakran láthatjuk hegyi erdeink mohos szikláin 
és fatörzsein, vagy épp a hó felületén szaladni és 
ugrálni. Minden télen fölkeresem őket a Pilisben. A 
nőstények a hószúnyogokhoz hasonlóan elvesztet-
ték szárnyaikat, de a hímeken megfi gyelhetők még 
a kampószerű szárnycsökevények, melyeknek fon-
tos feladatuk van a nász során. Ezzel ragadják meg 
és kapják fel ugyanis a gyanútlan nőstényt, amelyet 
egészen a párzás végéig a hátukon cipelnek.

A hozzám hasonló természet- és rovarfotósok 
azt gondolhatnák, hogy decemberre az élővilág 
számára bealkonyul, s tavaszig csupán az etetőre 
járó madarakban vagy az erdőkben, szántóföldeken 
portyázó vadakban gyönyörködhetünk. Ha azon-
ban magunkra vesszük a bakancsot, a kabátot és a 
sapkát, s nyitott szemmel járjuk az erdőt, olyan apró 
csodákra bukkanhatunk, melyek létezését nem is 
sejtettük. Fantasztikus teremtmények ritka pillana-
tairól maradunk le akkor, ha eltemetjük a téli sze-
zont, vele a hótücsköt, hószúnyogot és bizonyos 
ugróvillások színes kavalkádját, amelyeket az év 
melegebb időszakaiban már nem lesz lehetőségünk 
megpillantani.

UJVÁRI ZSOLT

Furcsa külsejű, 
szárnyatlan 
hószúnyog 
(Chionea-faj) 
hímje kutat 
nőstények után 
a hómezőn 
(Szentendre, 
Dömörkapu).
Fotó: Ujvári Zsolt

Hótücskök (Bo-
reus hyemalis) 

párzása. Meglepő 
módon a nőstény 

utazik a hím 
hátán, utóbbi 

pedig ollószerű 
szárnycsökevé-

nyeivel szilárdan 
magához rögzíti 

párját.
Fotó: Ujvári Zsolt

Fagypont 
alatt az avar 
mikroragadozói, 
az álskorpiók 
is aktívak: a 
hómezőn sétáló 
ugróvillások után 
kutatnak.
Fotó: Ujvári Zsolt
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K
étségtelen, hogy a XVIII. század végén és a rá 
következő kétszáz évben az Ausztráliába érke-
ző európaiak jóvátehetetlen károkat okoztak 
(és okoznak ma is) az őshonos állatvilágban. Az 

erdőirtás mellett a legtöbb problémát a behurcolt, 
környezetidegen fajok idézik elő. A betelepített juh, 
kecske, szarvasmarha, sertés, teve, ló és szamár, 
valamint mezei és üregi nyúl nem sok kárt tett az 
erdőkben, mert ott kevés élelmet találtak. Annál job-
ban érezték magukat a füves rónákon, ahol egy-egy 
csapadékban bővelkedő évszak dús legelőt kínált.

AZ „UTOLSÓ SIMÍTÁSOK”
Az első telepesek állattenyésztési ismeretek híján 
csekély sikerrel jártak. Ám néhány év mégis ele-
gendő volt ahhoz, hogy a ridegen tartott, szinte tel-
jesen magára hagyott jószágok létszáma robbanás-
szerűen megnövekedjék. Ráadásul más állatokat is 
betelepítettek – részben azért, hogy legyen mire 
vadászni! Ezek legkártékonyabbika talán a vörös 
róka és a már említett üregi nyúl volt. Az elvadult 
és hallatlanul elszaporodott házi macskával és házi 
sertéssel együtt máig ezek az állatok okozzák a leg-
több kárt. Sőt, betelepítettek jó pár környezetidegen 
madárfajt is, mondván, hogy így az „egyhangú és 
unalmas” ausztrál táj kicsit „érdekesebb” lesz.

Mindazonáltal igazságtalanság azt állítani, hogy 
a legnagyobb környezeti változások és az élővilág 
drámai pusztulása kizárólag a fehér ember szám-
lájára írható. Közelebb járunk a valósághoz, ha azt 
mondjuk: mi csak az „utolsó simításokat” végeztük 
el. Tudniillik az évmilliók során kialakult, csodála-
tosan gazdag ausztrál növény- és állatvilág sziszte-
matikus pusztítása már legkevesebb 40-42 ezer éve 
elkezdődött. Ebből a korból származnak a kontinen-
sen lelt legrégibb emberi maradványok, amelyeket 
a Mungo-tó homokdűnéiből ástak ki. Ausztrália 

ősemberei vadásztak és gyűjtögettek, s életmódjuk 
valószínűleg sok hasonlóságot mutatott az ausztrál 
bennszülöttek, az aboriginálok (abók) közelmúlt-

beli képviselőinek életmódjával. Vadászmódszereik 
kétségkívül hatásosak voltak, mert számos ásatás 
leletei bizonyítják, hogy még az akkori megafauna 
gigantikus állataival is el tudtak bánni. Nem kétsé-
ges, hogy a legnagyobb zsákmányt a mai vízilóhoz 
hasonló méretű óriásvombat (Diprotodon optatum) 
jelentette. Ez a hatalmas, de békés növényevő bizo-
nyára a késő pleisztocén kor megafaunájának utol-
só túlélője volt.

GIGÁSZOKRA VADÁSZTAK
Az ember megjelenésének idején az ausztrál mega-
fauna alighanem több fajjal is büszkélkedett. Ilyen 
volt a két méter magas, emura emlékeztető (ám nem 

AUSZTRÁLIA
FOGYATKOZÓ
ÁLLATVILÁGA

AZ EURÓPAI EMBER MEGJELENÉSÉIG 
MÁR SZÁMOS NAGY TESTŰ ÁLLATFAJ 

KIPUSZTULT AUSZTRÁLIÁBÓL.

A hosszúlábú 
potoró (Potorus 

longipes) már 
régen szerepel 
a Vörös listán. 
Roppant ritka, 

mert a bozóttüzek 
alkalmával nem 

képes időben 
elmenekülni a 

lángok elől.
Fotó: Hangay György

Belső-Ausztrália 
félsivatagos tájai 
csak látszólag 
élettelenek. 
A kopár vidék 
számtalan gerin-
ces és gerincte-
len állatfajnak 
otthona még ma 
is, pedig az ember 
„jóvoltából” már 
legalább 50 000 
éve folyik itt az 
élővilág pusztí-
tása.
Fotó: Hangay György
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rokon) Genyornis newtoni nevű röpképtelen madár 
és a 200 kilogrammos (!) Procoptodon goliah ken-
guru. A sok ezer éves sziklafestmények tanúsága 
szerint egy másik hatalmas teremtménnyel is talál-
koztak az őslakók: a megalániával (Varanus priscus 
vagy Megalania prisca). Ennek a mai komodói vará-
nuszt idéző hüllőnek a súlya nagyjából két mázsa le-
hetett, testhossza pedig elérte a hét métert. Minden 
valószínűség szerint harcias, veszedelmes állat volt. 
Ősrégi barlangfestmények tanúskodnak róla, hogy 
az ember mégis elbánt vele. A vesztét alkalmasint 
lassú mozgása okozta, mert így könnyű zsákmánya 
lehetett a csoportosan vadászó korai abóknak. Né-
hány ezer év – de talán sokkal kevesebb – elegendő 
volt ahhoz, hogy ez a faj is végképp eltűnjön plané-
tánkról. 

FELGYÚJTOTT TERMÉSZET
A mintegy 11 700 éve kezdődő holocén kor hajna-
lát az óriásvombaton kívül valószínűleg a hajdani 
megafauna egyetlen képviselője sem üdvözölhette. 
A növény- és állatvilág átalakulása – az évmilliók 
fokozatos változásával ellentétben – aránylag gyor-
san bekövetkezett. Ennek egyik fő oka éppenséggel 
az emberi tevékenység volt.

Az ausztrál állatvilág az ember jelenléte nélkül 
fejlődött évmilliókon át. Ám az abók hamar kidol-
goztak egy, a természetre nézve fölöttébb káros 
zsákmányszerzési módszert: bizonyos területeken 
felgyújtották a növényzetet. Így aztán a tűz elől me-
nekülő közepes méretű emlősöket és hüllőket köny-
nyűszerrel elfoghatták. Persze a fürge fajok (például 
a vörös és a szürke kenguru) egyedei könnyen el-

menekültek, de a lassúbb mozgású állatokat gond 
nélkül zsákmányul ejtették. Az öt kilogrammnál 
nem nagyobb emlősök kiváltképp könnyű prédát 
jelentettek az őslakóknak. Az abók nem rendelkez-
tek „messze hordó” fegyverekkel; a parittya vagy az 
íj ismeretlen volt számukra. A különböző méretű 
bumerángok és hosszú lándzsák viszont elegen-
dőnek bizonyultak a kisebb állatok elejtéséhez. A 
tűz elől menekülő emlősöket egyszerűen nyakon 
csíp ték, miközben a vadászok mögött haladó nők 
és gyermekek szorgalmasan szedegették föl a fel-

perzselt talajról az elhullott hüllőket, továbbá a föl-
dön fészkelő madarak tojásait és fi ókáit. Azok az ál-
latok, amelyek túlélték e „vadászatot”, fedezék híján 
a kopár, leégett síkságokon bolyongtak, mígnem az 
odasereglő ragadozók – például a Geo� roy-erszé-
nyesnyest (Dasyurus geo� royi) és az ékfarkú sas 
(Aquila audax), majd az utóbbi két évszázadban a 
rókák és az elvadult macskák – zsákmányává vál-
tak. Az abók nyilván évezredek óta, egészen a múlt 
század derekáig folytatták ezt a tevékenységet, me-
lyet az angol nyelvű szakirodalom fi re-stick farming 
(„fáklyás mezőgazdálkodás”) névvel illet.

Bár Ausztráliában rendkívül aktívak a paleonto-
lógusok, nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy 

EGY BEHEMÓT TRAGÉDIÁJA
Az óriásvombat nagyjából akkora volt, mint egy kis 
autó: marmagassága elérte a két, hossza pedig a há-
rom métert. Négy-öt tonnát nyomhatott. Koponyája 
alapján a tudósok meglehetősen lassú észjárású, ne-
hézkes állatnak tartják. A lassúságát az is alátámaszt-
ja, hogy lúdtalpas volt. Ennek ellenére – épp méretei 
miatt – növényevőként sem kellett különösebben 
félnie a ragadozóktól. Olyan hatalmasra nőtt, hogy 
még a kontinens legnagyobb ismert húsevő állata, 
az erszényes oroszlán (Thylacoleo carnifex) se tudott 
harcba szállni vele. Az ember felbukkanásáig talán 
csak egyetlen ellensége volt: a megalánia. Ez az óri-
ásgyík ugyan aligha tudta megölni, de a komodói 
varánusz mérges harapásához hasonló, könnyen 
elfertőződő sebet ejthetett rajta. Az óriásvombat 
mintegy 1,75 millió éve jelent meg Ausztráliában, s 
tízezer esztendeje pusztíthatta ki az ember.
Fotó: Kovács Zsolt

AZ ŐSLAKOSOK KEDVELT 
ZSÁKMÁNYSZERZÉSI MÓDJA VOLT A 

NÖVÉNYZET FELGYÚJTÁSA.

A sydney-i 
Australian 
Museumban 
„életre keltettünk” 
egy 10-20 000 
évvel ezelőtt 
lejátszódott 
jelenetet: az 
óriás varánusz  
zsákmányából, 
egy óriás 
vombatból 
vacsorázik. A 
két hatalmas 
állat nem sokkal 
az első „ős-
aboriginálok” 
megérkezése 
után kipusztult. 
Ma már csak 
csontleletek 
és az őslakók 
fennmarfadt 
falfestményei 
bizonyítják 
egykori 
létezésüket.
Fotó: John Fields / 
Australian Museum ➤
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az elmúlt négy-öt évezred során hány faj pusztult ki 
a kontinensen. Annál meglepőbb, hogy az első em-
berek érkezése előtti időkben – évmilliókon át – az 
ausztrál állatvilág elképesztően gazdag volt.

EMBER ÉS PATKÁNY
Pontosabb képet kapunk, ha azt próbáljuk kiderí-
teni, hány fajjal lett szegényebb a kontinens fau-
nája az európaiak megérkezése óta. Ha fi gyelembe 
vesszük az egész földtörténeti időszakot, akkor a 
18. századtól máig alig egy pillanat telt el. Miként 
lehetséges mégis, hogy ilyen rövid időn belül egy 
egész földrész állatvilágát akkora veszteségek érték, 
amekkorák „normális” körülmények között talán 
évezredek alatt sem történhetnének meg? 1788 óta 
napjainkig ugyanis mintegy száz gerinces faj pusz-
tult ki Ausztráliában. Néhány ezek közül még él az 
állatkertekben, ám sikeres tenyésztésük reményte-
lennek tűnik.

Az ausztrál szárazföldön és a közeli szigeteken a 
legtöbb kárt a tengerentúlról betelepített vagy vé-
letlenül behurcolt fajok okozták. A legelésző házi-
állatok óriási területeken rombolták a környezetet, 
kiirtva az őshonos állatfajok számára fontos nö-

vényzetet, a végtelen mezőket pusztaságokká vál-
toztatva. A kisebb és közepes ausztrál állatok két 
fő kártevőjéről, a rókáról és a macskáról már esett 
szó, de fontos megemlíteni az ember szándékos 
hozzájárulása nélkül érkezőket is, főként a házi és 
vándorpatkányokat (Rattus rattus és R. norvegicus). 
Ezek a szinte minden környezethez gyorsan alkal-
mazkodó rágcsálók a hajók potyautasaiként „ván-
doroltak be”. Egyik legdrasztikusabb kártételükre a 
Karácsony-szigeten került sor. Az ott élő két jámbor, 
jókora rágcsáló, a McLear-patkány (Rattus macleari) 
és a buldogpatkány (Rattus nativitatis) példányai 
rövid idő alatt utolsó szálig a „rokonok” terjesztette 

betegség áldozatai lettek. A Lord Howe-szigeten is a 
behurcolt patkányok okozták a vesztét azon benn-
szülött madárfajoknak, melyek olyan helyeken fész-
keltek, ahol e találékony és szapora rágcsálók köny-
nyen pusztíthatták a tojásokat és fi ókákat. A földön 

fészkelő barna bozótguvatot (Gallirallus sylvestris) 
a helyi lakosság – évtizedek óta végzett áldozatos 
munkával – nagy nehezen megmentette, de az ál-
lomány továbbra is veszélyeztetett maradt. Magán 
a kontinensen szintén számos madárfaj halt ki. 
A legnagyobb veszedelemnek itt is a földön vagy 
alacsony bokrokon fészkelő fajok vannak kitéve, 
mert őket a rókákon és a macskákon kívül az elva-
dult házi sertések is pusztítják. Ami azonban meg-
oldatlan kérdés, hogy miért veszett ki annyi kis és 
közepes termetű emlős olyan vidékeken, ahol a 
hüllőfajok szép számmal megmaradtak. Nos, ahol 
a gazdálkodás intenzíven, szinte korlátozás nélkül 
történik, ott az endemikus fl óra is károsul. Követ-
kezésképp az erdőirtás, a füves területeken folyó 

A PATKÁNYOK TÖBB, FÖLDÖN FÉSZKELŐ 
MADÁRFAJT IS KIPUSZTÍTOTTAK.

Nem mernénk így 
megközelíteni, ha 
még élne! A ha-
talmas Genyornis 
newtoni a mega-
fauna legnagyobb 
madara sokezer 
éve kipusztult 
már. Műanyagból 
és emutollakból 
készült modell-
je  az Australian 
Museumban 
látható.
Fotó: John Fields/Aus-
tralian Museum

Pár ezer évvel 
ezelőtt az 
erszényes 

farkas még élt 
a kontinensen, 

Tasmaniában 
pedig  még a 
múlt század 

első felében is 
előfordult. Az 

állandó vadászat 
és mérgezés 

hatására azonban 
mára kipusztult.

Illusztráció John 
Gould, 1863. Közkincs.

A Lord Howe-s 
szigeten úgy el-
szaporodtak a be-
hurcolt patkányok, 
hogy az ottani 
őshonos állatvilág 
elképesztően nagy 
károkat szenve-
dett. A bozótguva-
tot (Hypotaenidia 
sylvestris) az 
utolsó pillanatban 
mentette meg a 
lakosság összefo-
gása és a sokezer 
órányi társadalmi 
munkában végzett 
patkányirtás!
Fotó: Hangay György
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legeltetés és az egyre nagyobb teret igénylő földművelés a fauna 
elszegényedéséhez, pusztulásához vezet.

FAKITERMELÉS ÉS ERDŐTŰZ
A fakitermelés rettenetes károkat okoz. Hiába próbálják korlátozni 
különféle rendeletekkel, szabályokkal, mert a végeredmény mindig 
ugyanaz: a kiirtott vagy megritkított erdők állatai elhullanak. Szá-
mos kis termetű emlősállat alig néhány száz négyzetméteren éli 
le egész életét – ha békén hagyják. A legtöbb kis és közepes mé-

retű ausztrál emlős nehezen viseli megszokott élőhelyének pusz-
tulását. Még a közönséges kuzu (Trichosurus vulpecula) vagy az 
éppoly gyakori gyűrűsfarkú kuzu (Pseudocheirus peregrinus) sem 
egykönnyen tud elköltözni, mert szomszédai féltékenyen őrzik sa-
ját területüket, s jövevényeket nem engednek be. A fakitermeléssel 
járó élőhelyzavarás vagy az erdő megsemmisítése a szóban forgó 
állatok elhullását is előidézheti.

Magától értetődő, hogy a hatalmas területeken tomboló tüzek 
számtalan élőlény vesztét okozzák. A nehezen hozzáférhető, járat-
lan szubtrópusi vagy mérsékelt övi esőerdők még sok ismeretlen 
fajt rejthetnek. A közelmúlt erdőtüzei ezeket is pusztították, s így 
néhány körülhatárolt populáció – melyek talán az adott faj összes 
egyedét magukba foglalták – megszűnt létezni. A gerinctelen ál-
latok végzetéről még hozzávetőleges adatok sincsenek. Személyes 
szomorú tapasztalataim alapján tudom, hogy a gyönyörű esőerdő-
vel borított új-dél-walesi Coricudgy-hegy, ahol bő fél évszázadon át 
folytattam entomológiai munkámat, porig égett. Még a hatalmas, 
kidőlt eukaliptusztörzsek is – amelyekben a tudomány számára új 
szarvasbogárfajok élhettek – immár csak üszkök. Aligha vészel-
te át a tüzet egy békafaj, melyet kizárólag ott, a hegy legmagasabb 
pontján lévő kis mocsaras tó mellett, egy szűk területen láttam. Ma 
a mocsár helyén csupán hamut találni. A béka, jóllehet napokig ke-
restem, valószínűleg örökre eltűnt…

DR. HANGAY GYÖRGY
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A hosszúlábú 
bandikut 
(Chaeropus 
ecaduatus) élő 
példányait még 
megörökítette 
John Gould 
az 1845–1883 
között megjelent 
Mammals of 
Australia című 
háromkötetes  
munkájában. 
Gould még nem 
sejthette, hogy 
a faj kevesebb 
mint száz évvel 
később felkerül a 
kipusztult fajok 
listájára.
Illisztráció: John 
Gould, 1883. Közkincs
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Nemrég megcsörrent a mobiltelefonom (pontosabban valószínűleg csak rezgett a zsebemben, mert épp valamilyen 
állatot kezeltünk). Elismerem, hogy ez még kevés egy szalagcímhez, de amikor láttam, hogy Kovács Zsolt főszerkesztő 
hív, pörögni kezdett az agyam, hogy milyen határidőt mulasztottam el, mivel vagyok késésben. Szerencsére nem volt 
ilyen drámai a helyzet, kisimultak a vonásaim, mikor megtudtam, hogy Zsolt csak azért keresett, mert szeretne egy 
cikket néhány érdekes állatkerti állatorvosi történettel. Rögtön eszembe jutott, hogy ez a feladat egyszerre könnyű és 
nehéz is. Egyrészt minden interjúban meg szoktak kérni, hogy meséljek valamilyen rendhagyó, különleges vagy mulat-
ságos esetről; másrészt viszont mi az, amit kiemeljek? 
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N
egyedszázada vagyok a Budapesti Állatkert 
egészségügyi csapatában, így normál hely-
zetben ennyi idő alatt még a sarki újságosnál 
is történne valami, nemhogy egy ekkora in-

tézményben. Ám elöljáróban azt is leszögezném, 
hogy az állatkerti állatorvos nem holmi szuperhős, 
aki nap mint nap vadállatokkal küzd meg. Egyfelől 
előbb-utóbb biztosan hibázna, és a pótlására lenne 
szükség (ami nem hangzik túl jól), másfelől minden 
veszélyes állattal, illetve egyáltalán minden állattal 
megfelelő alázattal kell bánni, és maximális biz-
tonságra kell törekedni. Éppen ezért – szerencsére 
– még ennyi idő alatt is csak nagyon kevés olyan 
váratlan vagy meghökkentő helyzet adódott, ami 
veszélyessé vált, s ezek java része is inkább valami-
lyen ismeret vagy tapasztalat hiányára volt vissza-
vezethető. Sőt, utólag szinte törvényszerűnek tűnt, 
hogy az adott szituáció bekövetkezett.

PUMAKALAMAJKA
Az egyik ilyen emlékezetes eset bő két évtizede tör-
tént, mikor egyes altatóknál Magyarországon is ru-
tinszerűen kezdtük alkalmazni a felfüggesztésükre 
szolgáló antidótumokat (ébresztőket). Ezek a szerek 
hatékonynak bizonyultak. A korszakos felismerés 
történetesen egy puma áthelyezésénél hasított be-
lénk. A mintaszerű altatást vénásan beadott ébresz-
tőszerrel kívántuk visszafordítani, ami akkor még jó 
ötletnek tűnt. Aki jártas a témában, az tudja, hogy 
bizony a vénás szerek szinte azonnal hatnak – az 

antidótumok is! No mármost, ha a puma még csak 
útban van A-ból B-be, és az ébresztés mondjuk fél-
úton történik, akkor ez kellemetlen, külső szemlé-
lő számára szinte bohókás szituációt eredményez. 
Adott egy gyorsan magához térő puma, egy nyitott 
ketrec és három ember, aki az amúgy menekülni 
vágyó állatot a farkánál húzva próbálja a megfelelő 

ketrecbe juttatni. Az akció végül sikeresen lezárult, 
az esti hírekbe sem kerültünk be, de az ébresztési 
protokollunkat fi nomítottuk. (Csak zárójeles meg-
jegyzés: akkor még fogalmam sem volt róla, hogy a 
pumák, amelyeket veszélyességi szempontból hiúz 

kaliberűnek néztem, abszolút nagymacska kategó-
riásak, és az USA egyes részein több fatális kimene-
telű támadás is ért futókat, természetjárókat, néha 
gyerekeket is. Szóval, ahogy a medve, úgy a puma 
sem játék.) 

AMIKOR EGY ZEBRA TÁMAD
A következő slágerkérdés: hányszor voltunk életve-
szélyben, és hogyan menekültünk meg? Erre az a 
válasz, hogy mielőtt egy kiképző táborba utalnánk 
minden állatkerti állatorvost, előbb érdemes átol-
vasni a fajok biológiájáról és a kémiai immobilizáci-
óról szóló szakirodalmakat. Így jelentősen javulhat-
nak a túlélési esélyeink, még akkor is, ha edzettek 
vagyunk (ez utóbbi persze nem kizáró tényező).

Klasszikus történetem, hogy a pályafutásom ta-
lán legcsúnyább benézése egy alföldi zebra elszállí-

tásánál történt, ami szintén nem tegnap volt. A „mit, 
mivel, milyen szituációban?” elég releváns kérdések 
egy altatásnál, de lássuk a tanmesét.

Kenyérre kenhető cirkuszi zebrák szállításánál 
segédkeztünk, ahol egy hármas kombinációból 
csak kétféle szer beadása után az állatok szinte ön-
ként és dalolva kaptattak fel a szállítójárműre. Alig 

A PUMA UGYAN NEM TARTOZIK A 
NAGYMACSKÁK KÖZÉ, DE ATTÓL MÉG 

VESZÉLYES LEHET.

Az állatkerti 
nagymacskákra 

szokták mondani, 
hogy ők is macs-

kák, csak kicsit 
nagyobbacskák. 

Ezt érdemes 
észben tartanunk 

a kezelésüknél, 
mert ha nincse-

nek hozzászokva 
az orvosi jelenlét-

hez, akkor igen-
csak „nyűgösek” 

lehetnek egy-egy 
ilyen akció során.

Fotó: Bagosi Zoltán

A csimpánzok 
nem rejtik véka 
alá a hangu-
latukat, ami a 
szívükön, az a… 
Visításaik, test-
beszédük, erő-
fi togtatásuk vagy 
a köpködésük 
mindenképpen 
megkülönbözeti 
őket az „átlagos” 
páciensektől.
Fotó: Bagosi Zoltán

➤
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egy hét telt el, s eljött a nagy nap, mikor az egyik 
állatkerti zebránkat kellett volna egy szállítóládá-
ba betessékelni. A terv a következő volt: hasonlóan 
csak két bódítószer beadása (a harmadik egy etorfi n 
nevű rendkívül veszélyes morfi nszármazék, me-
lyet kizárólag indokolt esetben használunk), utána 

egy terelőlappal besétálás a zebrabelsőbe, majd kis 
noszogatással a ládába való applikáció. Ebből az 
első pont maradéktalanul teljesült (kétféle bódító az 
állatban), még a második sem hibádzott (besétálás 
a jószághoz egy ápoló kollégával, a terelőlapot ma-
gunk előtt tartva), ám a harmadik pont abszolválá-
sánál porszem került a gépezetbe. Történt ugyanis, 
hogy zebránk (nevezzük Ugribugrinak) a noszoga-
tásra egy díjugrató manőverrel válaszolt. Átpattant 
a terelőn, ezáltal egy oldalra került velünk, s ahe-
lyett, hogy jólnevelt lóféleként viselkedett volna, 
konkrétan halálra akart bennünket rúgni. A zebra 
hátsó lábainak kényelmetlen közelségét a széna-
rácsra való villámgyors felkapaszkodással próbáltuk 
ellensúlyozni, míg kollégáink egy másik belsőbe 

való átzárással szelídítették meg a „fenevadat”. A 
leszűrhető tanulságok: ha egy zebra szét akar rúg-
ni, akkor az idő lassan telik; a nyugtalan zebránál 
jobb a hármas kombináció, mint a kettes; soha ne 
becsüljünk le semmilyen állatot, még akkor sem, ha 
nem vicsorog ránk hatalmas szemfogakkal.

VÍZILÓNAK PARAFFINOLAJ
A nehezen kezelhető állatokkal megtörtént esetek 
mindig kihívás elé állítanak bennünket. Talán a 
legszemléletesebb példa a vízilovaké. Egy hatalmas, 
burkolt izomzatú fajról beszélünk, amely köztudot-
tan a legtöbb baleset okozója Afrikában. Ha pedig 
azt is fi gyelembe vesszük, hogy nem egy álmos va-
sárnap délután fogunk perecet dobálni az állat óriá-
sira tátott szájába, hanem elfogadjuk, hogy a felbő-
szített víziló se nem barátságos, se nem lassú, akkor 
biztos, hogy az e fajjal való intenzívebb állatorvosi 
foglalatosság nem kerül fel a top 10-es kívánságlis-
tánkra.

A nyitott száj és egyes felelőtlen látogatók sajnos 
állatkerti vízilovak pusztulását idézhetik elő. Talán 
még mindig sokan emlékeznek az 1990-es évek kö-
zepén elhullott vízilóbikára, Süsüre, akinek egy be-
dobott és lenyelt teniszlabda okozta a vesztét. Egy 
majdnem hasonló dolog velünk is megesett. A nyá-

ri időszakban többször előfordult, hogy riadt ápolók 
hívtak bennünket: valamit (általában műanyag pa-
lackot) dobtak be a víziló szájába. Ilyenkor jobbára 
az volt a forgatókönyv, hogy az állat becsukta a szá-
ját, levitte az összelapított palackot a víz alá, majd 
kiköpte. A medencét le kellett ereszteni, s a palack 
ott hevert az aljzaton. Egyszer azonban nem ez lett 
a végeredmény. Hiába engedtük le a vizet, nem 
tűnt elő semmi, bár a látogatók esküdöztek, hogy 
„baleset” történt. Mivel ennek a fele sem volt tréfa, 
gyors döntés született: kétnapos koplaltatás után 

HA EGY ZEBRA HALÁLRA AKAR RÚGNI, 
AKKOR LASSAN TELIK AZ IDŐ.

A „pizsamás 
lovak” ijedős 
állatok, akik 
hamar vágtába 
lendülnek, ha 
veszélyhelyzetet 
szimatolnak. 
Nem gondolnánk 
elsőre, de a 
memóriájuk is 
remek, az éves 
vakcinázásuk 
például állandó 
trükközést 
igényel, mert 
megismerik a 
távinjekciós 
felszereléseket.
Fotó: Bagosi Zoltán

16



altatásban egy endoszkópos specialista eltávolítja 
az idegen testet. Az ötlet remeknek tűnt, de a kivite-
lezés kapcsán rögtön felmerültek nyitott kérdések. 
Például, hogy mivel lehet biztonságosan vízilovat 
altatni? A nagy és burkolt testen hol lehet egy vénát 

fogni, és mondjuk egy infúziót bekötni? Elég hosz-
szú lesz-e az endoszkóp? Látunk-e valamit a több-
rekeszes, gigantikus és még a koplalás ellenére is 
valószínűleg részben megtelt gyomorban? Ezek a 
kérdések nemcsak felmerültek, hanem kínzó mó-
don pörögtek az agyamban egészen addig, amíg el 
nem jött a várva várt nap. Elő is készültünk Jusztina 
altatásához, mikor az aznapra beosztott ápoló (aki 
az elmúlt két napban szabadságon volt) megkérdez-
te: miért Jusztinát akarjátok altatni, holott Tücsök 
nyelte le a labdát?

Ez volt az a lélektani pillanat, amikor úgy dön-
töttem, hogy az altatást és endoszkópozást konzer-
vatív terápia fogja felváltani. Bevillant az a szörnyű 
lehetőség, hogy rossz egyedet altatunk el, amelyik 
elpusztul a beavatkozás nehézségei miatt, majd 
pár nappal később követi őt a ténylegesen labdát 
nyelt példány is. Mivel ezek az opciók nem tűntek 
kecsegtetőnek, B terv gyanánt állatonként 10 liter 
para�  nolaj beadását kezdtük meg, néhány napon 
keresztül. Viszonylag kevés szakirodalom áll ren-
delkezésre a víziló para�  nolaj-fogyasztásáról (tu-
domásom szerint egy sem), de amit a pár napos 
kúra tapasztalataként le tudnék szűrni, röviden ösz-
szefoglalható. 1: a víziló kedveli a para�  nolajat, és 
tátott szájjal várja, hogy a napi adagját pillanatok 
alatt felhörpintse. 2: a para�  nolaj rosszul kevere-
dik a vízzel, s a kémia szóban forgó szabálya a víziló 
medencéjében is megfi gyelhető. 3: a víziló szeret a 
medencéjébe üríteni, és ez az anyag a kezelés ha-
tására erősen olajossá válik, majd felülúszóként je-

lenik meg, igen csúszóssá téve a környezetet, amit 
munkavédelmi szempontból fi gyelembe kell venni.

MINDEN NAP VAN MIT TANULNI
Ha valakiben a leírtak alapján az a benyomás tá-
madna, hogy az állatkerti állatorvos munkája meg-
tanulható, akkor az pontosan így van. Én már pél-
dául hallgatóként – életem első szakmai állatkerti 
napján – kaptam egy fontos leckét. Történt ugyanis, 
hogy a régi Majomházban (ma Madagaszkár-ház) 
szűk ápolói folyosókon kellett az állatok előtt elvo-
nulni. Állatkerti kollégám fi gyelmeztetett, hogy a 
két pár fehérkezű gibbon közül az egyik rendes, a 
másik pár viszont vadászik az emberre, és próbálják 
megfogni, ezért előttük elhaladva az ellenoldali fal-
hoz kell lapulni, mert akkor nem érnek el. Mindezt 
befelé menet megtettem, s kifelé is ezt próbáltam, 
csak elvétettem a ketrecet: a nyugodt pár előtt húz-
tam magam össze, és a másik előtt sétáltam pecke-
sen. Még fel sem ocsúdhattam, máris szőrös kezek 
ragadtak meg az egyik oldalon, miközben emberi 
kezek ráncigáltak a másikról, s persze én sem hagy-
tam magam. Rövid tusakodás után mi nyertünk, de 
fontos tanulság volt, hogy a lényeg sokszor aprósá-
gokon áll vagy bukik. És ha azt sem felejtjük el, hogy 
minden nap van mit tanulni egy állatkertben, akkor 
fölemelő dolog, hogy ilyen lényekkel foglalkozha-
tunk.   

DR. SÓS ENDRE

DOBÁLÓ GORILLÁK, VÁGTÁZÓ ZSIRÁFOK
Az állatkerti állatorvosnak el kell fogadnia, hogy fi noman szólva sem 
népszerű fi gura a védencei körében. A bélsárgalacsinnal dobáló gorilla, 
a köpködő orangután vagy csimpánz, az azonnal a fa tetejére szaladó és 
riasztóhangot adó mókusmajomsereg, a fogait kivillantó pávián vagy a 
vágtázni kezdő zsiráfcsapat csak azt bizonyítja, hogy a kiselefánton kí-
vül a többi állat sem felejt, illetve, hogy aki ezt nem tudja feldolgozni, az 
válasszon magának más szakterületet. Azért persze azt is látni kell (és 
evégett nem muszáj pszichológus segítségét kérnünk nap mint nap), 
hogy az állatok gyógyítása, egészségvédelme (sokszor preventív jelleg-
gel) olyan felemelő munka, amit végezve kiváltságosnak érezhetjük ma-
gunkat. Manapság persze az állati utálat is fi nomodott. Régebben még 
az is elég volt egyes fajoknál (főleg az emberszabásúaknál), ha valaki az 
állatorvosokkal sétált el előttük: az illető rögtön bekerült a „rossz em-
ber” halmazba. Ma viszont, amikor már pozitív megerősítésen alapuló 
tréningeket végzünk, vagy bizonyos állatoknál az altatások előtt olyan 
premedikációt adunk, hogy az a beavatkozást, illetve az előtte lévő né-
hány órát „kivágja” a memóriából, akkor ezeket könnyítésként foghatjuk 
fel. Mindenesetre én a könnyítés előtti időszak velejárójának gondolom, 
hogy a kb. tizenhét éve Győrbe költözött korábbi csimpánzaink (Lara és 
Bianka) még mindig megismernek, amit a minap Biankától elszenvedett 
hajszálpontos köpés is jól bizonyít.

A vízilovak – 
nevük ellenére – 
sok időt töltenek 
a szárazföldön 
is. Orvoslásuk 
értelemszerűen 
itt történik.
Fotó: Bagosi Zoltán

A főemlősök 
intellegenciája 

köztudott dolog. 
Ez a képességük 

arra is kiterjed, 
hogy megpróbál-

janak túljárni az 
orvosaik eszén. 

Az altatólövedék 
elől elbújnak vagy 

elmozognak, a 
gyógyszereket 

sokszor csak 
trükk árán veszik 
be. Befújás szem-

pontjából a gibbo-
nok altatása igazi 

magasiskola…
Fotó: Bagosi Zoltán
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www.durrell.org

 Tizenkét, állatkertben világra jött törpesertést (Porcula salvania) 
engedtek szabadon az indiai Manas Nemzeti Parkban. A térségben 
jelenleg a faj 142 visszatelepített példánya él, számuk már meghaladja az eredeti 
állományét. A Jersey szigeti Durrell Zoo fontos partnere e faj védelmi program-
jának. Törpesertések csak a Himalája déli lábánál található füves területeken 
élnek. A rendkívül félénk állatok a legveszélyeztetettebb emlősök közé tartoz-
nak, ugyanakkor fontos szerepet töltenek be élőhelyük ökológiai egyensúlyának 
fenntartásában.
Fotó: Yvdalmia / Shutterstock

www.zoopraha.cz

 Először született a prágai állatkertben 
rövidcsőrű hangyászsün (Tachyglossus acu-
leatus). A  múlt évszázadban egyetlen példányt 
sikerült felnevelni egész Európában, és 2000 óta is 
csak három állatkert járt sikerrel a faj tenyésztésé-
ben. Vránát, miután kikelt a tojásból, édesanyja az 
erszényében nevelte tovább, ahonnan a csöppség 
a 44. napon kukkantott ki először. A most ne-
gyedkilós kis hangyászsün körülbelül 9 hónapos 
korában áll át az anyatejről a szilárd táplálékra.
Fotó: Ken Griffiths / Shutterstock

www.aucklandzoo.co.nz

 Az aucklandi állatkertben tenyésztett Kis Barrier-
szigeti wetát (Deinacrida heteracantha) engedtek 
szabadon Új-Zéland legészakibb régiójában, North-
landen. Ez a különleges állat a rovarvilág óriása (hossza 
láb és csáp nélkül is elérheti a 10 centimétert, testtömege 
általában 35 gramm), és fontos szerepe van az erdők 
egészségének fenntartásában. A weta több mint 190 
millió éve él Új-Zélandon, de a betelepített ragadozók miatt 
élőhelye a közelmúltban már csak a Kis Barrier-szigetre 
korlátozódott. Az Auckland Zoo három éve dolgozik a 
Project Island Song természetvédelmi szervezettel 
közösen a weták visszatelepítésén, és erőfeszítésüknek 
köszönhetően ma már nyolc, ragadozóktól mentes szige-
ten élhetik biztonságban életüket e hatalmas, ugyanakkor 
sebezhető státuszú rovarok.

Fotó: Dinobass / Wikipédia (CC BY-SA 4.0)

www.monartosafari.com.au

 Hat afrikai vadkutya (Lycaon pictus) született az Ausztrál Monarto 
Safari Parkban. A négy nőstény és két hím kölyök kiváló állapotban van, és 
eltérő személyiségük már néhányhetes korukban megmutatkozott. A veszélyez-
tetett státuszú vadkutyák nagyon szociálisak, és rendkívül összetartó falkákban 
élnek. Afrika talán legsikeresebb ragadozói: vadászataik során csaknem 80%-
ban járnak sikerrel – az oroszlánok esetében ez kb. 30%. A 40 millió évre vissza-
vezethető afrikai vadkutyának egyedülálló evolúciós vonala van, ám a faj mégis 
az egyik legritkább emlős a fekete kontinensen. Számuk 7000-nél kevesebb, és 
a populációk meglehetősen széttagoltak.
Fotó: Henrico Muller / Shutterstock

www.dublinzoo.ie

 A dublini állatkert bejelentette, hogy hivatalos támogatójává 
vált az ENSZ által vezetett, az Ökoszisztéma-helyreállítás évtize-
de 2021–2030 elnevezésű programnak. Az elmúlt évtizedekben a világ 
összes ökoszisztémája leromlott: az emberi tevékenység éghajlati és termé-
szeti válsághoz vezetett, és mára egymillió faj vált veszélyeztetetté. A Dub-
lin Zoo a lehető legtöbbféle módon vesz részt a globális környezetvédelemi 
erőfeszítésekben; februárban az ír szervezetek közül elsőként csatlakozott 
az Európai Bizottság 2020-ban megalakult nemzetközi biodiverzitási koalí-
ciójához.

www.calgaryzoo.com

 Nagyszabású természetvédelmi projektet indít a Calgary Zoo. 
A munka a kanadai vadon élő állatok, kiemelten a sarkvidéki fajok megőr-
zésére összpontosít. 21 hektáros újjáépített területen egyes fajok nagyobb, 
összetettebb élőhelyeket vehetnek majd birtokba, más fajokat pedig 
megfelelőbb területekre helyeznek át. Az első fázisban a jegesmedvének 
(Ursus maritimus), a kanadai vidrának (Lontra canadensis), az erdei kari-
bunak (Rangifer tarandus caribou) és a lármás darunak (Grus americana) 
alakítanak ki megfelelő lakhelyet. Az egyik legveszélyeztetettebb fajnak, a 
jegesmedvének az éghajlatváltozás a kihalást jelentheti. A tengeri jég olva-
dása, a nehezedő zsákmányszerzés miatt a medvék élelmet keresve egyre 
közelebb merészkednek az embereklakta területekhez, és ez növeli az em-
ber és az állat közötti konfliktusok számát. A világ jegesmedvéinek legalább 
kétharmada Kanadában él, és az ottani emberek különleges kapcsolatban 
állnak az Északi-sark legnagyobb ragadozójával. Az új jegesmedve-élőhely 
várhatóan 2023 őszére készül el.
Fotó: Junior Braz / Shutterstock

www.marwell.org.uk

 Visszatértek a ragadozók Almatiba. A kazah 
nagyváros közelében lévő területeken elhelyezett 
kameracsapdák hópárducok (Panthera uncia), barna 
medvék és hiúzok jelenlétét rögzítették. A Marwell Zoo 
munkatársai egy olyan projektben vesznek részt, amely 
felhívja az Almatiban élő emberek figyelmét a környe-
zetvédelem fontosságára. A hópárducok a város hatá-
rán belül élnek, és az emberek állandó jelenléte miatt 
kénytelenek nehezen elérhető és számukra alkalmatlan 
élőhelyekre visszahúzódni. A lezárások miatt az állatok 
újra birtokba vehették azokat a területeket, ahonnan az 
emberek évtizedekkel ezelőtt elűzték őket. Az állatkert 
szerint ez is bizonyítja, hogy hozzáállásunk megváltoz-
tatásával van lehetőség a természet megőrzésére.
Fotó: Ondrej Novotny_92 / Shutterstock

www.monartosafari.com.au

 A Rosamond Gifford Zooban a pápaszemes medve (Tremarctos 
ornatus) kiállítóhelye 2020 óta üres volt, miután az intézmény 
szeretett idős medvéi 25 és 26 éves korukban elpusztultak. Nem-
régiben új pápaszemes érkezett a kertbe: a négyéves Bjorn remélhetőleg 
még sokáig okozhat örömöt a látogatóknak. E fajnak a természetben mára 
kevesebb mint 18 000 példánya maradt.
Fotó: Thorsten Spoerlein / Shutterstock

www.durrell.org

 Új környezetvédelmi projektet indított a 
jersey-i Durrell Zoo. A ReWild Carbon elnevezésű 
kezdeményezéshez csatlakozó vállalkozások befek-
tetésükkel ellensúlyozhatják szén-dioxid-kibocsátá-
sukat. A program célja, hogy a biológiai sokféleség 
helyreállításával és megőrzésével csökkentsék a 
légkör szén-dioxid-tartalmát, mivel a fajokban gaz-
dag erdők akár 40-szer több szén-dioxidot képesek 
megkötni, mint a monokultúrák. Az első projekt a 
brazíliai esőerdőben fejti ki tevékenységét, amely az 
egyik leggazdagabb biodiverzitású, ám ugyanakkor 
az egyik legveszélyeztetettebb élőhely bolygónkon: 
a világ fajainak 7%-át birtokolja, és e fajoknak több 
mint a fele kizárólag itt található meg. A projekt célja 
több mint száz őshonos fafaj mintegy 7 millió példá-
nyának elültetése. A legelőkkel és termőföldekkel 
széttöredezett erdőben létrehozott „fafolyosók” 
menedéket nyújtanak a veszélyeztetett állatoknak. 
A fákat közösségi vezetésű faiskolákban termesztik, 
és ez egyúttal jövedelmet is biztosít az ott élők szá-
mára.

bristolzoo.org.uk

 A Bristoli Zoológiai Társaság elfogadhatat-
lannak tartja az Egyesült Királyság kormá-
nyának tervét, amely szerint megszüntetnék 
egyes őshonos fajok védelmét. Az Egyesült 
Királyságban élő fajok 41%-ának populációja csök-
ken. A jelenlegi törvény megváltoztatása esetén 
csak a kihalással közvetlenül fenyegetett állatok és 
növények kapnának védelmet. A Zoológiai Társaság 
szerint minden őshonos faj alapvető fontosságú az 
ökoszisztéma számára, és érthetetlennek tartja, 
hogy az elismert ökológiai vészhelyzet idején, ami-
kor létfontosságú a biológiai sokszínűség megőr-
zése, ilyen törvénymódosítási javaslat egyáltalán 
felmerült.
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A 
vadaskertekkel kapcsolatos kutatásnak szá-
mos ága lehetséges, abban viszont mindegyik 
megegyezik, hogy a kora újkorból aránylag 
kevés és szórványos adattal rendelkezünk. 

A témában eddig született magyar munkák száma 
meglehetősen kevés. Mivel hazánkban a német 
vadászati kultúra dominanciája megkérdőjelezhe-
tetlen, így e kertek átfogó bemutatása végett több 
esetben külföldi forrásokhoz kell fordulni. A szak-

irodalom sokáig elhanyagolta ezt a területet, mert a 
zárttéri vadászatot nem tekintette (és ma sem tekin-
ti) egyenértékűnek a szabad területen élő vad elej-
tésével. 

VADÁSZAT ÉS GYÖNYÖRKÖDTETÉS
Vadaskertet már az ókorban is létesítettek. Attól füg-
gően, hogy hol hozták létre és milyen állatot tartot-
tak benne, több latin neve is ismert, azaz a megne-
vezésekből következtethetünk a kert rendeltetésére. 
A vadászat céljait szolgáló vadaskertet hortus ferari-
nak nevezték, a vadászatra kijelölt vagy fenntartott 
helyeket pedig terra ferarae, locus ferari, ritkábban 
foresta névvel illették. A kastélyok körüli kisebb va-
dast ferariumnak hívták, ezek vadtenyésztésre és 
némiképp vadászatra is szolgáltak. Vivariumnak 
nevezték azt az elkerített apróbb területet, amelyben 
eredetileg egzotikus állatokat tartottak, így talán nem 
járunk messze a valóságtól, ha egyfajta állatkertként 
gondolunk rá. A nyulak tenyésztésére szolgáló zárt 
teret leporariumnak hívták. Ezeken kívül vadat te-
nyésztettek a pomariumnak nevezett gyümölcsös-
ben is, amely névvel az irodalomban gyakran talál-
kozhatunk, ugyanúgy, mint a „fácános” kifejezéssel. 

Többen többféleképp határozták már meg azt, hogy mit is 
tekinthetünk vadaskertnek. Ám minden defi níció „közös nevezőjét” 
a Vadász Lap egyik 1887-es számában találhatjuk: „Midőn valamely 
kisebb vagy nagyobb erdőrészt fallal vagy más tartós s eléggé 
magas kerítéssel bekerítünk, s a bekerített területet arra használjuk, 
hogy abban némely vadfajokat fenntartsunk és tenyésszünk: az ily 
tenyésztést általában vadaskertnek szokták nevezni.”  

VADASKERTEK MAGYARORSZÁGON
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HÚS AZ „ÉLÉSKAMRÁBÓL”
Az ókor óta a vadaskertek legfőbb szerepe a vadá-
szat céljaira szükséges vad tartása, összpontosítása, 
óvása és tenyésztése volt. Ugyanilyen fontos – ki-
emelten a kora újkorban – a szórakozás és a gyö-
nyörködtetés. A neves polihisztor, Bél Mátyás a 
XVIII. század első felében írt, Magyarország népé-
nek élete című munkájában – Columellára, a római 
mezőgazdászra és íróra hivatkozva – jegyzi meg: 
régi szokás volt a főúri lakóhelyek mellett vadasker-
tet kialakítani, hogy mikor „vadhús kellett a lakomá-
hoz, mintegy az éléskamrából vegyék elő”.

A barokk kor embere alattvalójának tekintette a 
természetet, így az állatokat is. Az abszolutizmus 
– mivel az uralkodás igénye felidézte ama ókori 
felfogást, hogy az ember feladata a természet ala-
kítása – létrehozta a barokk kastélykerteket és va-
dasparkokat, vagyis a megformált tájat. Ezek az 
akkori kertművészet által megalkotott nagy kiterje-
désű mesterséges „erdők” gondosan, mértani pon-
tossággal szerkesztett és felépített részekből álltak. 
Több kilométer hosszan megtervezett úthálózato-
kat és virtuális tengelyként szolgáló nyiladékokat 
hoztak létre. A kiindulásuknál, kereszteződéseikben 

vagy végpontjukon templomok, vadászkastélyok, 
pavilonok emelkedtek. Az ilyen – architektonikus 
jellegű és mértani ábrák szerint kialakított – „termé-
szeti” keretek között játszódtak le a fejedelmi, főúri 
vadászatok és egyéb udvari ünnepségek. Az e� aj-
ta reprezentációs kötelezettségek, a szinte forgató-
könyvszerűen megírt, látványos vadászatok divatja 
rányomta bélyegét a barokk kor társasági életére. A 
személyzet feladata volt a nagyszámú vendég és a 
hozzájuk tartozó lovak, kutyák „mozgatását” ma-
gába foglaló rendezvények zökkenőmentes lebo-
nyolítása. Emellett arról is gondoskodniuk kellett, 

hogy mindig elegendő mennyiségű és minőségű 
préda álljon a főúri vadászok rendelkezésére. A „ti-
lalmasok” – vadászat elől elzárt rengetegek, értékes 
faállományú erdőrészletek – védelmére azért fordí-
tottak gondot, hogy megfelelő életteret és táplálékot 
biztosítsanak zsákmányaik, elsősorban a gímszar-
vas, a dámvad és a vaddisznó számára. Mindezeken 
kívül a kastély konyhájának vadhússal való ellátása 
is garantálva volt. A királyi székhelyek vadaskertjei 
mellett – a kora újkortól kezdve – az egyházi és főúri 
birtokok urai is létrehozták (reprezentációs és gaz-
dasági célból) a maguk hasonló kertjeit.

A VADASKERTEK TÖRTÉNETE EGÉSZEN AZ 
ÓKORIG NYÚLIK VISSZA.

A XVIII. századtól 
fontosnak 
tartották, 

hogy a vadat 
megakadályozzák 

az erdei és 
mezőgazdasági 

kártételekben. 
Metszet: Johann Elias 

Ridinger

Mivel a vad ete-
téséről minden 
évszakban gon-
doskodni kellett, 
a robotkötelezett-
ség közé tarto-
zott a vadaskert 
takarmánnyal 
való ellátása is. 
Metszet: Johann Elias 
Ridinger
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BAROKK VADASKERTEK
Fontos volt, hogy a kert a tulajdonosa kedvére le-
gyen berendezve, sétálni vagy kocsizni is lehes-
sen benne. A vadaskert létesítésének igénye azon 
főurakban is felmerülhetett, akik nem rendelkeztek 
összefüggő, nagy kiterjedésű birtokkal, s így utaz-
niuk kellett ahhoz, hogy vadat ejthessenek el, vagy 
csak gyönyörködhessenek az állatokban. A hiány 
pótlására tehát vadaskertet létesítettek, amelyben 
vadászházat vagy -kastélyt emeltek. Ezek az épü-
letek nem csupán szállásként funkcionáltak: arra is 
megfelelőek voltak, hogy a vadászathoz szükséges 
eszközöket tárolják bennük. A vadaskertnek kijelölt 
területrészt eleinte csak mély árokkal vették körül, 
később sűrű élő sövénnyel, kőfallal, fakerítéssel ke-
rítették be, s ebbe a zárt térbe terelték be az állatokat. 
Nem volt elég bekeríteni, be is kellett rendezni. Már 
kétszárnyú kapuja és falazott oszlopainak díszes ki-
vitele is tulajdonosa rangját és gazdagságát volt hi-
vatott reprezentálni. 

VÁLTOZATOS KÖRNYEZET
Úgy tartották, hogy a vadaskerti környezetnek vál-
tozatosnak kell lennie. Gondozott, egyenes, szabá-
lyos allékat kellett kialakítani tölgyből vagy bükkből, 
emellett különböző gyümölcsfák ültetését is szor-
galmazták. Konkrét példával a Károlyi család nagy-
károlyi vadaskertjével kapcsolatban rendelkezünk, 
ahol leginkább szarvasokat tartottak, s ahol kétszáz 
szilvafa ültetését rendelte el a gróf. A „befektetés” így 
is kockázatos volt. Attól féltek, hogy a még fi atal fá-
kat a szarvasok tönkre fogják tenni az agancstisz-

títás, illetve a szarvasbőgés idején, mikor a bikák 
a vetélytársakkal való kommunikáció részeként – 
úgynevezett agancsverés keretében – „megtámad-
ják” a fákat, cserjéket, s több helyen felsértik vagy 
akár ketté is törik a törzsüket. A növényzeten kívül a 
kert és a vadállomány friss vízzel való ellátását tekin-

tették a legfontosabbnak: ha más nincs, végső eset-
ben kúttal is biztosítani lehetett a vízszükségletet. A 
vad etetésére szolgáló takarmány termesztéséről is 
muszáj volt gondoskodni. Erre a célra konyhakerti 
zöldségeket és szemestakarmányt használtak, to-
vábbá a széna (mint szálastakarmány) tárolása vé-
gett csűröket és vadetetőket építettek. A vadasker-
tekben kialakított tavak inkább kisebb halastavak 

voltak, amelyeken számtalan vízimadár fészkelt. 
A bejáratokhoz vezető gesztenyefasorok és tölgy-
ligetek nemcsak mint tájalkotó elemek játszottak 
szerepet, hanem mint a vadtakarmány fő forrásai is. 
A lőnyiladékok célszerűen készültek, hasonlókép-
pen a többi vadászati berendezéshez, mint például 
a dagonyák, a cserkelőutak és később a magaslesek. 
A táj arculatához hozzátartoztak a jól gondozott ré-
tek és legelők.  

Számos nagybirtokon, így az Esterházy család 
hercegi ágának uradalmaiban is a kötelező földesúri 

MÁR A KAPU IS JELEZTE A TULAJDONOS 
RANGJÁT ÉS GAZDAGSÁGÁT.A vadaskerti 

létesítmények 
közé tartozott 
a vadbeugró, 
amelyen 
keresztül az állat 
be tudott ugrani 
a kertbe, de a 
szintkülönbség 
miatt kimenni 
már nem tudott.
Metszet: Johann Elias 
Ridinger
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robot része volt a vadaskerti munka. Ilyen körülmé-
nyek között a vadaskertek aránylag kis mértékben 
terhelték a nagybirtokot; ugyanakkor a vadhús, a 
kikészített gereznák és vadbőrök értékesítése nye-
reséget jelentett. 

A VADASKERTEK ÉLŐVILÁGA
Egy ilyesfajta kertbe többféle módon kerülhetett be 
a vad; elsősorban úgy, hogy már eredetileg a te-
rületen volt, és a körülzárás után bennmaradt. Ám 
előfordulhatott olyan eset is, hogy a kerítés úgy lett 
kialakítva, hogy az állat még beugorhatott, de on-
nan kimenni már nem tudott. Ez volt a „vadbeugró”, 
amelyből több is lehetett egy-egy kert falába, keríté-
sébe építve. A hazai vadaskertekben élő állatfajokról 
eddigi ismereteink szerint a legteljesebb felsorolás 
Oláh Miklós esztergomi érsektől származik, aki a 
következőket írja a csepeli vadasról: „Mérhetetlen 
tömegű fácán, fogoly, fenyőrigó, túzok s minden 
neme a szárnyasoknak s vadaknak tanyázik itten, 

szarvasok, vaddisznók, nyulaknak beláthatatlan so-
kasága…” Mindazonáltal nem csak vadfajok élhettek 
egy-egy vadaskertben. Erről tanúskodik Bonfi ni, 
mikor a következőt írja: „Buda határában épült a ki-
rályok vadászkastélya. Az országút mentén három 
stádiumra [mérföldre] áll ez a városfaltól. Vadaskert-
je teli van vadállattal. Sok itt a szelídített vad is.” A 
„szelíd” kifejezésből háziállatokra és megszelídített 
vadakra egyaránt gondolhatunk. Vadfajaink szelí-
dítésére és ház körül tartására több adatunk is van a 
korszakból. Az egyik legismertebb példa reneszánsz 
uralkodónkhoz, Hunyadi Mátyáshoz köthető. Janus 
Pannoniustól tudjuk, hogy Mátyás király hintójába 

ünnepélyes alkalmakkor szelídített szarvasok voltak 
befogva. Fleming és Döbel a legáltalánosabb kerti 
vadnak a dámvadat tartja, melynek hazai honos-
ságával és elterjedésével kapcsolatban máig nincs 
konszenzus a szakirodalomban. A vadaskertek 
színterei voltak egy-egy nem őshonos állatfaj meg-
honosításának is. Így került hazánkba például a már 
említett dámvad, az üregi nyúl és a fácán.

A barokk kor szabályosságát követően a klasz-
szicizmus idején módosult a kertépítészet divatja: 
a vadaskertek ekkor már az angol minta féltermé-
szetes formáját öltötték magukra. A XIX. század 
első felétől a rendeltetésük is kezdett megváltozni. 
A hangsúly a reprezentációról és a gyönyörköd-
tetésről a vadgazdálkodásra helyeződött át. Ezzel 
szemben alapvető tulajdonságaik és célkitűzéseik 
– az állomány védelme, a takarás, a vízről, táplálék-
ról való gondoskodás és természetesen a vadászat 
– később sem változtak. 

SÁNTA ÁKOS 

HAZÁNKBAN ELŐSZÖR VADASKERTEKBEN 
TARTOTTAK NYULAT ÉS FÁCÁNT.

MEKKORA LEGYEN?
Miként a vadaskertek funkciójukat tekintve többfélék lehettek, úgy a ki-
alakításukat is más-más elvárások szabták meg. Korabeli magyar szak-
irodalom híján német nyelvű munkákra vagyunk utalva, ha meg szeret-
nénk tudni, milyennek is kellett lennie akkor egy vadaskertnek. A XVIII. 
századi német vadászati irodalomból a téma fő művei Johann Friedrich 
von Fleming Der Vollkommene Teutsche Jäger (1719) és Heinrich Wil-
helm Döbel Jäger-Practica (1746) című kötetei. E munkák szerint egy 
vadaskert esetében legideálisabb, ha a hossza nagyjából 7500, míg a szé-
lessége 3700 méter. Ám ritkán lehetett ilyen pontossággal „szerkeszteni”. 
A vadaskert végső méretét, egyéb jellemzőit a kiszemelt terület adottsá-
gai szabták meg.

A kerítés a 
ragadozók távol 
tartását is hivatva 
volt szolgálni: a 
farkasnak terített 
asztal lett volna 
egy vadaskert. 
Metszet: Johann Elias 
Ridinger

A dámvadat 
tipikus kerti 

vadnak tartották; 
német források 

szerint a 
főurak azért 

is létesítettek 
vadaskertet, 

hogy a dámot 
biztonságban 

tudják a farkastól. 
Metszet: Johann Elias 

Ridinger

23



megkezdték kidolgozni működési stratégiájukat. 
Különböző szervezetekbe tömörültek, hogy hason-
ló elvek alapján, egységesen és hatékonyan tudják 
érvényesíteni elképzeléseiket.

HOGYAN JUTNAK EL AZ ÁLLATOK AZ ÁLLATKERTEKBE?
Bár az állatkertek száma folyamatosan növekszik, 
könnyen beláthatjuk, hogy kapacitásuknak jól ér-
zékelhető határa van, s csak bizonyos mennyiségű 
egyedet képesek tartani. Ez azt jelenti, hogy egyfe-
lől gondoskodniuk kell meglévő férőhelyeik bené-
pesítéséről, másfelől azonban az idővel fölöslegessé 
vált példányokat vagy szaporulatot is el kell helyez-
niük. Régebben, mikor a vadállatokról lényegesen 
kevesebbet tudtunk, sajnos az állatkert egyfajta 

V
ilágszerte több mint ezer, önmagát állatkert-
nek valló intézmény működik, s ezeket évente 
bő 600 millióan látogatják; e szám megköze-
líti bolygónk összlakosságának 10 százalékát. 

Egyetlen más intézménytípus sem ennyire népsze-
rű, ami egyedülálló lehetőséget, viszont kiemelt fe-
lelősséget is jelent: nemcsak a világ állatkertjeiben 
tartott mintegy 1 millió egyed sorsáért vagyunk fe-
lelősek, hanem azért is, hogy a fajok bemutatásával 
milyen üzeneteket közvetítünk a sok millió látogató 
felé. 

Az állatkerteknek akarva-akaratlanul komoly 
befolyásuk van az állatokról kialakult képünk for-
málásában, a hozzájuk való viszony alakításában. 
Mindezeket felismerve már évtizedekkel ezelőtt 

VADÁLLATOK

MENEDÉKE

„Az állatkertek létének 
egyetlen elfogadható 

magyarázata az, 
ha az ott felhalmozott 
tudást a bajba jutott 
fajok megmentésére 

használják”
 

Gerald Durrell

A veszélyeztetett 
aranyhasú man-
gábéről eredeti 
élőhelyén, a Kon-
gó-medencében 
egyetlen fénykép-
felvétel ismert. 
Szinte minden, 
amit erről az 
állatról tudunk, az 
állatkertek adat-
szolgáltatásából 
származik.
Fotó: Sándor István
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végállomás volt. Az ide érkező 
egyedeket jobbára csak tragiku-
san rövid ideig sikerült életben 
tartani, így elsősorban az újabb 
és újabb példányok beszerzése 
lett a feladat. Mindez nem volt 

túl bonyolult, hisz csupán az erre szakosodott ál-
latkereskedőket kellett megkeresni, akik jó pénzért 
szinte bármelyik faj képviselőjét beszerezték. Ezeket 
az állatokat természetesen a vadon élő állományok-
ból fogták be, sokszor kíméletlen módszerekkel, 
ami mai szemmel már elfogadhatatlan. Az állatker-
ti tartástechnológia fejlődésével a vadbefogásból 
származó és a fogságban született példányok ará-
nya a vadállatpiacokon fokozatosan megváltozott: 
utóbbiak lassan, de biztosan kiszorították az előbbi-
eket. Ma az állatkertekben bemutatott egyedek dön-
tő része (80-90 százalék) már fogságban született, 
ami semmilyen negatív hatással nincs a vadon élő 
populációkra. A világ átalakult, az egyre növekvő 
számú városlakó embernek a társ- vagy hobbiál-

lattartás jelenti sokszor az egyetlen kapcsolatot a 
természettel. Az ő állattartói igényük kielégítésére 
immár speciális telepeken, szinte ipari méretekben 
tenyésztik a hajdan állatkerti ritkaságnak számító 
hal-, kétéltű, hüllő- és madárfajokat. Más, nehe-
zebben tartható fajok befogása (helyben, időben, 

testméretben) szigorú korlátok közt zajlik, s a külön-
böző országok évekre előre leosztott kvóták szerint 
adnak engedélyt a befogással foglalkozó cégeknek. 

A „klasszikus” állatkerti nagyemlősöknél is megvál-
tozott a helyzet. A több évtizedes vagy akár évszáza-
dos tapasztalatokkal rendelkező neves kereskedő-
cégek vagy egyszerűen megszűntek, vagy teljesen 
átalakították a tevékenységüket. Gondoljunk csak a 
Hagenbeck vagy a Ruhe család vállalkozásaira, akik 

AZ ÁLLATKERTEK EGYIK FŐ FELADATA A 
SZEMLÉLETFORMÁLÁS.

BŐ HETVEN TENYÉSZPROGRAM
Ma már budapesti születésű tarvarjak is szabadon repülnek 
Andalúziában a La Janda melletti kísérleti területen, vagy em-
líthetnénk az Alondra nevű óriásvidrát, aki Duisburgban szü-
letett, majd néhány évig állatkertünk lakója volt, de egy visz-
szatelepítési terv részeként az argentin Iberá Nemzeti Parkba 
került  és ma már az első ott született óriásvidra kölykök bol-
dog édesanyja.. Napjainkban az európai állatkertekben közel 
négyszáz különböző tenyészprogram működik, melyek közül 
a Budapesti Állatkert több mint hetvenben vesz részt.

Az európai 
állatkertekben 
szaporított, 
majd onnan 
visszatelepített 
példányoknak 
köszönhetően 
újra fészkel a 
saskeselyű az 
Alpokban. 2020-
ban már több 
mint 50 párt 
regisztráltak a 
megfi gyelők.
Fotó: Sándor István
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ma már vezető „modern” állatkerteket, szafaripar-
kokat üzemeltetnek, illetve fontos szerepet vállaltak 
ezek alapításában. De még mielőtt megköveznénk 
e régi vágású cégeket, ne felejtsük el: ők voltak azok 
is, akik a kipusztulás szélére sodródott fajok egye-
deit annak idején befogták, s európai vagy amerikai 
intézményekbe szállították, megalapítva egy fog-
ságban élő és szaporodó állomány alapjait. Nélkülük 
ma nem lenne Dávid-szarvas, Przewalski-ló vagy 
európai bölény, de komoly gondokkal küzdenének 
az ázsiai vagy afrikai vadszamarak, orangutánok, 
gorillák, törpe vízilovak, ázsiai oroszlánok stb. te-
nyésztését irányító szervezetek is.
 
A SZOFTVEREK SEGÍTENEK
A fajmegőrző tenyésztői munka eredményessé-
ge a megbízható adatszolgáltatáson és -kezelésen 
nyugszik. A háziállatokhoz hasonlóan a ritka vad-
állatok tenyésztésében is először a törzskönyvekbe 
rögzítették ezeket az adatokat. Elsőként 1923-ban az 
európai bölény megmentése érdekében indítottak 
törzskönyvet a magántenyésztők és az állatkertek, 
közöttük a Székesfővárosi Állatkert. Az európai bö-
lényt számos olyan faj követte a sorban, melyek az-

óta már kihaltak eredeti élőhelyükön; nekik a túlélés 
egyetlen esélyét az állatkertek jelentették. Fontos, 
hogy ezeket a törzskönyveket a mai napig vezetik, 
így könnyen elképzelhető, hogy mekkora adatbázis 
halmozódott fel az elmúlt közel száz évben. A nagy 
mennyiségű adat kezelésére ma már természete-
sen számítógépes szoftverek állnak rendelkezésre. 
Az első modern állatkerti nyilvántartó rendszer (In-
ternational Species Information System) 1971-ben 
indult Minneapolisban (USA), és azóta is onnan irá-
nyítják. A számítástechnika fejlődésével az informá-
cióáramlás soha nem látott ütemben gyorsult, így a 

MILYEN LEGYEN A GYŰJTEMÉNY?
Az állatkertek működésének alapját a bennük tar-
tott állományok adják. A modern intézményeknél a 
bemutatott fajok kiválasztásában ugyanolyan sze-
repük van a közönségvonzó vagy oktatási célokat 
szolgáló, mint a természetvédelmi vagy kutatási 
szempontból fontos állatfajoknak. E szemponto-
kat és a helyi adottságokat fi gyelembe véve zajlik a 
gyűjteményi munka. Egy mai, korszerűen vezetett 
állatkert kellően meg tudja indokolni, hogy melyik 
fajt miért tartja. A régi „bélyeggyűjtemény-szemlé-
let” már a múlté: minden gyűjtemény igyekszik bi-
zonyos mértékben egyedi élményt nyújtani a láto-
gatóknak. Valamely távoli, egzotikus élőhely sokak 
számára ismeretlen, együtt előforduló fajai a felfe-
dezés varázsát adják, amely mindig komoly vonze-
rő. A ritkaságok hasonlóan fontos szerepet játszot-
tak az állatkertek történetében, hisz jószerével ez az 
egyetlen lehetőség, hogy ilyen élőlényeket elevenen 
megcsodáljunk. A sokszor uralkodói előjognak szá-
mító különleges fajok birtoklása ma már közös ter-
mészetvédelmi ügy, ami az állatkerteken keresztül 
mindenkinek hozzáférhető, akár napi szintű kap-
csolatot is jelent. Nem véletlenül büszkék az intéz-
mények az általuk megőrzött ritkaságokra.

A BIODIVERZITÁS CSÖKKENÉSE MIATT 
MIND NAGYOBB SZEREP HÁRUL AZ 

ÁLLATKERTEKRE.

A természetből 
kipusztult 
kardszarvú 
antilop 
ellenőrzött, 
állatkerti 
állománya 
2020-ban 3502 
példány volt. A 
megőrző munka 
öt kontinensen 
zajlik.
Fotó: Sándor István

Megdöbbentő 
tény, hogy a 

legújabb gene-
tikai vizsgálatok 

szerint a még 
szabadon élő 

amuri leopárdok 
beltenyésztettségi 

mutatói rosszab-
bak, mint a fog-

ságban élőké. Az 
ex situ állomány 

9 alapító egyedtől 
származik.

Fotó: Sándor István
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történéseket utólag rögzítő klasszikus törzskönyve-
zési munka lassan háttérbe szorul. Az előre tervezett 
célpárosításokkal működő szoftveres fajmegőrző 
tenyészprogramokat rövidítve Európában EEP-nek, 
Amerikában SSP-nek, míg Ausztráliában ASMP-nek 
hívják. A rendszer központi fi gurája a programkoor-
dinátor, aki általában az illető faj tartásában már nagy 
tapasztalatokkal rendelkező állatkert alkalmazottja. 
Ő felel a precíz adatforgalomért, s ő adja ki évente a 
fajra vonatkozó aktuális információk gyűjteményét, 
valamint a tenyésztési ajánlásokat. Az adatok jel-
lemzően az illető állategyed azonosítóit (törzskönyvi 
szám, név), nemét, korát, születési helyét és a szülők 
adatait jelentik. A koordinátor napi munkáját egy ta-
nácsadói csoport (Taxon Advisory Group) 
segíti, melyben az adott fajt vagy fajcso-
portot legjobban ismerő zoológusok, állat-
orvosok, természetvédelmi szakemberek 
vannak. A fajmegőrző munka speciális 
tudásanyaga nem féltve őrzött titok, ha-
nem a résztvevők számára hozzáférhető 
segédanyag (Best Practice Guidelines), 
amelyet illik kellő alapossággal ismerni. Az 
egész program lényege, hogy a részt vevő 
állatkertek magukra nézve kötelezőnek fo-
gadják el a programkoordinátor ajánlásait, 
melyeknek a napi működésük során igye-
keznek megfelelni.

KÜLÖNBÖZŐ SZINTEKEN
A fajmegőrzés eltérő szinteken valósul meg, hiszen 
más-más problémát kell megoldani nemzetközi, 
regionális, országos és helyi szinten. A különböző 
kontinenseken zajló tevékenységeket is koordinálni 
kell, így a munka hatásfoka lényegesen javul, mert 
egyre több példány vesz részt a programban, egyre 
szélesebb genetikai bázison valósul meg a fajmeg-
őrző munka. Mindez javít a tenyésztés színvonalán 
és természetesen az ex situ (eredeti élőhelyén kí-
vüli) populáció genetikai állapotán is. Ez lehetőség 
egy komolyabb létszámú állomány működtetésére, 
ami genetikai tartalékként szolgál, őrizve az alapító 
egyedek örökléstani változatosságát. Épp ezért ma 

is előfordul, hogy néhány vadbefogott példány 
bekerül egy-egy fogságban tartott állomány-
ba, hogy szigorúan ellenőrzött és dokumentált 
módon részt vegyen a genetikailag beszűkült 
faj sikeres fenntartásában. A cél persze az, hogy 
az állatkertekben megőrzött genetika segítsen a 
vadon élő populációk túlélésében: időről időre 
valósuljon meg e szinten is a géncsere. Követ-
kezésképp az állatkertek nagy számban kezde-
ményeznek a fajok eredeti élőhelyeire való visz-
szatelepítési akciókat, amelyeket élő állatokkal, 
speciális szaktanácsadással vagy közvetlenül 
anyagilag is támogatnak.

Gyakran hangoztatott kritika, hogy a jelenleg 
állatkertekben megőrzött ezer-ezerkétszáz faj túl 
kevés, nem eléggé reprezentatív a globális kipusz-
tulási trendekhez képest. Ez számszakilag termé-
szetesen igaz. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy 
közülük nem kevés állatfaj az eredeti élőhelyének 
ökoszisztémájában kulcsszerepet játszik. Több 
száz másik faj léte függ tőlük, vagy komoly gaz-
dasági jelentőségük lehet az ott élő emberi közös-
ségek számára, így korántsem mindegy, hogy mi 
történik velük.  

SÁNDOR ISTVÁN

Az okapi a közép-
afrikai esőerdők 

ikonikus állatfaja. 
Az állatkertekben 

tartott egyedek 
a főszereplői 

annak az 
adománygyűjtő 

tevékenységnek, 
amely segíti a 
polgárháború 

sújtotta térségben 
működő nemzeti 
parkok munkáját.

Fotó: Sándor István
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A 
A hazánkban előforduló bagolyfajokról álta-
lánosságban elmondható, hogy éjszakai ak-
tivitású ragadozók, ám minden fajnál megfi -
gyeltek már nappali tevékenységet is. Az ilyen 

kivételek persze erősítik a szabályt. Például 2017. 
május 7-én fényes nappal, délután négy óra körül a 
Kis-Balaton mellett egy macskabagoly ürgét zsák-
mányolt.

A baglyok napközben valamilyen biztonságos 
rejtekhelyen pihennek, amelyet rendszerint nap-
szállta után hagynak el. Általában kisebb megsza-
kításokkal éjfélig vadásznak, majd néhány órás 
nyugalmi periódus után a kora hajnali órákban 
ismét egy rövidebb aktív szakasz következik. A ba-
golyfajokra jellemző cirkadián ritmust természete-
sen az időjárási viszonyok, a táplálékkínálat, vagyis 
az egyes zsákmányállatok gyakorisága jelentősen 

módosíthatja. Vadászatuk során a prédaállat kivá-
lasztása maximálisan alkalmazkodik a kínálathoz. 
A tápláléklistájuk élén szinte mindig a legkisebb 
energiabefektetéssel elejthető, ugyanakkor a legna-
gyobb gyakorisággal előforduló zsákmány szerepel. 
Az egyes hazai bagolyfajok az evolúció során kiala-
kult sajátos vadászati stratégiájuknak köszönhetően 
még egyazon előfordulási területen is a biotóp más-
más részét választják.

AHÁNY FAJ, ANNYIFÉLE KÖPET
A baglyok tollazata jobbára kissé barnás tónusú, 
fi noman „fakéregmintás”, ami szinte tökéletes rej-
tőzködésre teszi őket alkalmassá a nappali órák-
ban. Hazánkban tizenkét faj fordul elő, ebből ki-
lenc rendszeresen vagy alkalmanként költ is. Az itt 
fészkelők közül csak egyetlen faj épít hevenyészett 

A macskabagoly 
is egyre 
urbanizálodó faj,  
városi parkokban, 
elhagyott 
épületekben 
egyaránt szívesen 
megtelepszik. 
Odvas fákban, 
padlásterek, 
hodályok félreeső 
zugaiban a mezei 
pocok gradációs 
időszakában 
évente kétszer is 
költhet.
Fotó: Martin 

28



fészket a földön: a réti fülesbagoly. A többi bagoly-
faj általában odvas fák üregeiben, sziklafalak hasa-
dékaiban, templomtornyokban, épületek, hodályok 
padlástereinek sötét zugaiban költ, vagy nappali ra-
gadozó madarak (varjak, szarkák) elhagyott fészkeit 
foglalja el. A fi ókák vakon és zárt fülnyílással búj-
nak ki a tojásból. Életük első hetében csak etetéskor, 
a fej és a szájzug ingerlésére nyitják ki a csőrüket. 
Táplálékuk jelentős részét főleg apró rágcsálók, ro-
varok, alkalmanként kétéltűek, madarak, denevérek 
alkothatják. A bagolyalkatúakra jellemző, hogy a 
két fülnyílásuk aszimmetrikus, vagyis nem azonos 

magasságban helyezkedik el. Belső füljáratuk kü-
lönböző érzékenysége folytán fejlett a térbeli hal-
lásuk. Rendkívül fényérzékeny szemükkel együtt a 
teljes sötétségben is képesek bemérni a talajon, a fű 
között motoszkáló rágcsálót. A zsákmányállatok el-
fogyasztása után a megemésztetlen részeket (cson-
tok, szőr, tollak, kitinpáncél stb.) kisebb-nagyobb 
„gombócok” formájában kiöklendezik. A baglyok a 
csontos részeket nem emésztik meg, így köpeteik-
ben a legapróbb csontocskák is épségben megma-
radnak. A köpetek alakja, színe fajspecifi kus, vagyis 
könnyű megállapítani, hogy melyik fajtól származ-
nak. E „melléktermékek” tudományos igényű feldol-
gozása alapján megbízható információk gyűjthetők 
az egyes fajok táplálkozási szokásairól. Képet ad-

nak arról is, hogy az analízis során 
meghatározott kisemlősök (pockok, 
egerek, cickányok, patkányok stb.) 
milyen gyakorisággal fordulnak elő 
az adott bagolyfaj vadászterületén. 
Ezekből az adatokból akár az egyes 
mezőgazdasági „kártevő” rágcsá-
lók (pl. mezei pocok, vándorpat-
kány, güzüegér, kószapocok) állo-
mányváltozásaira is következtetni 
lehet. A nappali ragadozó madarak 
emésztőenzimjei jóval erőseb-
ben működnek, mint a baglyokéi, 
így a köpetanyagaikban föllelhető 
csontmaradványok meghatározása 
sokkal nehezebb feladat. Valamely 
földrajzilag jól körülhatárolható 
térség kisemlős-faunisztikai ku-
tatása közvetlen módon (élvefogó 
csapdázással) és indirekt módon (a 
bagolyköpetekből származó csont-
anyagok vizsgálatával) történhet. Az 
egyes kisemlősfajok elterjedésének 
és mennyiségi viszonyainak tisz-
tázására a leghatékonyabb módszer 

MIKÉNT VADÁSZNAK A BAGOLYFAJOK?
• Szinte kizárólag a „keresőrepülési” mód jellemzi az erdei fülesbagoly 

(Asio otus) és a réti fülesbagoly (Asio fl ammeus) stílusát. 

• A „keresőrepülés” és a „leshelyről” való vadászat közel azonos arányban 

fordul elő a macskabagolynál (Strix aluco), a gyöngybagolynál (Tyto 

alba), az uhunál (Bubo bubo) és az uráli bagolynál (Strix uralensis). 

• Nagyrészt „lesből” zsákmányol a kuvik (Athene noctua) és a füleskuvik 

(Otus scops).

A KÖPET ALAPJÁN MEG LEHET MONDANI, 
MELYIK FAJ HAGYTA HÁTRA.

A baglyok a 
csontos részeket 
nem emésztik 
meg, így a 
köpeteikben 
a legapróbb 
csontocskák 
is épségben 
megmaradnak. 
A köpetek alakja, 
formája, színe 
fajspecifi kus, 
vagyis könnyen 
meg lehet 
határozni, hogy 
melyik fajtól 
származnak.
Fotó: Dudás Miklós
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a begyűjtött köpetanyagok feldolgozása. E módszer 
„környezetkímélő” lehetőséget biztosít szép számú 
és több helyről származó adat gyűjtésére, s így akár 
nagyobb tájegységek kisemlősfaunájának átfogó 
feltárására is.

RITKA POCKOK, VESZÉLYEZTETETT CICKÁNYOK
Az egyes bagolyfajok bizonyos fokig táplálékspeci-
alisták. Ez markánsan látható a köpeteik összetéte-
léből, vagyis a változatos és különböző arányokban 
előforduló zsákmányállatok mennyiségéből, legye-
nek azok rovarok, kétéltűek, madarak, illetve kisem-
lősök. Az ilyesféle csontanyagok feldolgozásának 
kiemelkedő szerepe lehet a biológiai indikációban 
is, mivel számos olyan védett kisemlősfaj kerül-
het elő, melyek ez ideig – szigetszerű előfordulá-
suk miatt – a tudomány számára rejtve maradtak. 
Ilyen például a fokozottan védett patkányfejű pocok 
(Microtus oeconomus), amely a Kárpát-meden-
cében jégkorszaki reliktum fajként maradt fenn; a 
csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona), amely 

„POCOK-ELŐREJELZÉS” LEHETNE
A bagolyköpet-vizsgálat értékes analizáló mód-
szerévé válhatna több elméleti és alkalmazott tu-
dományterületnek, mivel a nagyszámú begyűjtött 
adat statisztikai összefüggések tanulmányozására 
is alkalmas. (A módszernek köszönhetően a vizsgá-
landó életközösségekbe való minimális beavatko-
zások mellett lehetne becses információkhoz jutni.) 
Ilyen jelentősebb alkalmazási területté válhatna a 
mezőgazdasági előrejelzés, ahol egy adott tájegysé-
gen – huzamosabb ideig és rendszeresen – végzett 
vizsgálatok alapján elég pontos diagnózist lehetne 
felállítani a „kártevők” előfordulásáról, mennyiségi 
viszonyairól, gradációs periódusairól. Ezen ismere-
tek birtokában a túlszaporodott és a mezőgazdasági 
kultúrákban még „kártevőnek” minősített kisemlő-
sök ellen is lehetővé tenné a célzott környezetkímé-
lő védekezési technológiák alkalmazását. A módszer 
minden előnye dacára sem terjedt el – és várhatóan 
nem is fog. Egyrészt a hosszú ideig tartó rendszeres 
felmérésre csak kevés szakember áll jelenleg rendel-
kezésre, másrészt a mezőgazdasági nagyüzemek, 
egyéni gazdálkodók döntő többsége nem is igényli 
e tevékenységet. A bagolyköpet-elemzés így tovább-
ra is a kisemlős-faunisztika és a táplálkozásökológia 
berkeiben marad. 

A hazai fészkelő 
állományra ko-

moly veszélyfor-
rás a rágcsálóírtó 

szerek  használata 
következtében 

bekövetkező 
mádodlagos 

mérgeződédük, 
valamint a mű-

utak mentén a 
járművekkel való 
ütközések is egy-
re gyakoribbakká 

váltak az  elmúlt 
évtizedben. A 

képeken mentett 
fi óka látható.

Fotó: Dudás Miklós
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turjánvidékeinken még néhány helyen előfordul; 
valamint a védett státuszú csalitjáró pocok (Mic-
rotus agrestis), amely általában nedves területeken 
él. Ide sorolható még két cickányfaj, a közönséges 

vízicickány (Neomys fodiens), továbbá a Miller-vízi-
cickány (Neomys anomalus), melynek pontos hazai 
elterjedése a mai napig tisztázatlan. Ráadásul a két 
faj elkülönítése a csontleleteik alapján sem egyszerű 
feladat. Az utóbbi években egyre gyakrabban kerül-
nek elő denevérek (Chiroptera) is a különböző ba-
golyfajok köpeteiből.

A reprezentatív jellegű köpetanyagok begyűjtése 
elsősorban az aktuális fészkelőhelyekre, valamint a 
telelő-nappalozó területekre terjedhet ki. Így e he-

lyek felkutatásában fi gyelembe kell venni az egyes 
bagolyfajok állandó vagy időszakos jelenlétét. Ezen-
kívül az adott kistájak optimális lefedettségére is tö-
rekedni kell, hogy a gyűjtött minták feldolgozása 
elegendő legyen egy tájszintű kisemlősfauna rep-
rezentálásához. Nem mindig sikerül teljesen friss 
köpeteket begyűjteni: olykor több éve elhagyott köl-
tőhelyekről is származhatnak minták. A gyűjtések 
száma szintén változó. Vannak lokalitások, ahon-
nan egymást követő évekből is érkezhetnek köpet-
minták, míg máshol csak alkalmi, egyszeri szedésre 
kerül sor. A begyűjtött „köpetdarabszámok” is nagy 
eltéréseket mutathatnak az egyes helyeken

DUDÁS MIKLÓS

BAGLYOK HÍJÁN NÉHÁNY KISEMLŐS HAZAI 
ELTERJEDÉSÉRŐL NEM VOLNA PONTOS 

KÉPÜNK.

HOGYAN KELL BÁNNI 
A KÖPETEKKEL?
A táplálék meghatározásához a 
köpetek óvatos szétbontására van 
szükség, amihez vékony csipesz és 
fogkefe szükséges. A köpetképző-
dés során több zsákmányállat ma-
radványa préselődik össze. A túl 
száraz mintákat célszerű annyira 
benedvesíteni, hogy szétszedés-
kor a köpet természetes törésvo-
nala mentén az egyes zsákmányál-
lat-maradványok csak esetenként 
és minimálisan törjenek, roncso-
lódjanak, ami még nem befolyá-
solja lényegesen a mikroszkopi-
kus határozást. Ám így is akadnak 
olyan táplálékmaradványok (kopo-
nyák, állkapcsok stb.), melyek any-
nyira sérültek, hogy nem lesznek 
teljes biztonsággal azonosíthatók. 
A megtisztított csontanyag határo-
zása mikroszkóp, illetve mikromé-
ter segítségével történik az egyes 
fajok fogképletei alapján. 
Fotó:Dudás Miklós

A kuvik 
hazánkban a sík- 
és dombvidéken 
szinte mindenütt 
megtalálható. 
Gyakran  
behúzódik 
az emberi 
települések 
közelében 
a hodályok, 
magtárak 
padlástere, 
elhagyott romos 
tanyák védettebb 
zugaiba. 
Fotó: Dudás Miklós

Valamely 
földrajzilag jól 

körülhatárolható 
térségnek 
kisemlős-

faunisztikai 
kutatása élvefogó 

csapdázással, 
illetve a 

bagolyköpetekből 
származó 

csontanyagok 
vizsgálatával 

történhet.
Fotó: Petr Pavluvcik / 

Shutterstock



 HÉJA? SAS? KETTŐ AZ EGYBEN • A névválasz-
tás nem véletlen, a héjasas (Aquila fasciata) valóban 
ötvözi a két madártípus tulajdonságait: nagy testű sas, 
amely a héjákhoz hasonlóan vakmerő és erőteljes. E 
mediterrán elterjedésű faj előfordulása az egész Kár-
pát-medencében eseményszámba megy, hazánkból 
mindeddig egyetlen megfigyelési adata volt ismert: 
1906-ból, Fejér megye területéről. Az idei nyár madár-
tani szenzációját Vas megye szolgáltatta, ugyanis Tóth 
Kornél távcsöve elé került egy műholdas jeladót viselő 
fiatal héjasas! Kisvártatva kiderült, hogy ez a példány 
egy görög fajvédelmi program keretében került befo-
gásra és jelölésre, így mozgásának pontos útvonala is 
ismertté vált. A madár szinte egyenes vonalban érke-
zett Görögországból a Kárpát-medencébe, ahol aztán 
jó ideig elidőzött a magyar–osztrák határvidéken. 
Ennek köszönhetően számos szakember és érdeklődő 
megfigyelő élvezhette e remek ragadozó látványát. 
Nem utolsósorban pedig egy újabb madárfaj került 
be a hazai faunalista ún. A kategóriájába, azaz az 50 
éven belül észlelt fajok közé. További információk ritka 
madárfajokról a www.birding.hu honlapon találhatók.
Fotó: Svitlana Tkach / Shutterstock

 FÉL ÉVSZÁZAD UTÁN ÚJRA FÉSZKEL A KIS CSÉR • A kis csér (Sterna albifrons) kontinensünk legapróbb csérféléje. Hazánk-
ban a Duna és a Dráva kavicszátonyain, a Kiskunságban és a Hortobágyon mindig is csak alkalmilag, néhány párban fészkelt. A Csong-
rád-Csanád megyei Csaj-tónál legutóbb 1970-ben volt sikeres költés. Mivel a költőhely a következő években árasztás alá került, így 
innen el is tűnt a faj. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság idén e halastórendszer egyik tóegységében alacsonyan tartott vízszinttel 
zátonyokat hozott létre, melyek kiváló fészkelőhelyet nyújtanak a partimadaraknak: sirályoknak, cséreknek. A zátonyokon közel 300 
pár gulipán, 50 pár gólyatöcs és tucatnyi küszvágó csér rakott fészket, és ez már önmagában is nagy eredmény. A madarász körökben 
különösen nagy izgalmat keltő meglepetés azonban az volt, hogy a fentiek mellett három pár kis csér is fészkelésbe kezdett! Jelenlétü-
ket és násztevékenységüket többen is észlelték a nyár folyamán, de később tojásos fészekaljaik is a szakemberek elé kerültek.
Fotó: Ryzhkov Sergey / Shutterstock

 KELETI RABLÓPILLE KIRÁLY-
HEGYESEN • A Körös–Maros Nemzeti 
Parkhoz tartozó Királyhegyesi-pusz-
tán egy évtizednyi kimaradás után 
nemrég került kutatók elé újra hazánk 
egyik legkülönlegesebb rovarfaja, a 
keleti rablópille (Libelloides macaro-
nius). Ez a ránézésre lepkének vagy 
szitakötőnek is nézhető faj valójában 
a recésszárnyúak rendjébe tartozik, 
és Magyarországon csak kevés helyen 
fordul elő. A madarak elleni védekezés-
ként sárgás-feketés színben mutat-
kozik, így egy veszélyesebb társaság, 
a darazsak tagjának álcázva magát 
kevésbé valószínű, hogy zsákmányul 
esik. Ő maga is ragadozó: nála kisebb 
termetű repülő rovarokkal táplálkozik. 
Hazánkban fokozottan védett, ráadásul 
a rovarok közt legmagasabb, százezer 
forintos természetvédelmi értékkel!
Fotó: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

 MAGYAR-FINN KAPCSOLAT • 
No nem a sokat vitatott rokonsági, 
hanem egy számunkra igen fontos 
madárfaj, a parlagi sas egy példányá-
nak kóborlása során előállt helyzet 
miatti kapcsolatról van szó. A nyár 
elején ugyanis egy hazánkban gyű-
rűzött parlagi sast figyeltek meg a 
Finn-öböl partvidékén. Mivel arrafelé 
ez a ragadozó igen ritkán fordul elő, 
nagy figyelem kísérte megjelenését.
Ez az első magyar gyűrűs példány, 
ami megkerült Észak-Európában, 
hiszen e fokozottan védett sas 
elterjedésének nyugati határvidéke 
a Kárpát-medencébe esik, és a fész-
kelő párok egész évben a költőhe-
lyükön maradnak. A fiatal példányok 
kirepülésüket követően kisebb-na-
gyobb távolságokra kóborolnak, így 
egy részük a Balkánon, Kis-Ázsiában 
vagy akár Afrikában tölti a telet. Ko-
rábban is volt példa arra, hogy itthon 
jelölt példányok a Kárpát-medencétől 
északra fordultak elő, de eddig ez a 
legtávolabbi ilyen eset. A parlagi sas 
kiemelkedő természeti értékeink 
egyike. Európai állományának mint-
egy kétharmada Magyarországon 
fészkel, így fennmaradásában a hazai 
természetvédelem felelőssége igen 
hangsúlyos. Az MME és az állami ter-
mészetvédelem célzott intézkedései-
nek köszönhetően fészkelőállománya 
az utóbbi évtizedekben örvendetesen 
növekszik.  További információk: 
https://www.imperialeagle.hu/hu 
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 ÚJABB MEDVEÉSZLELÉS • Mára elmondható, hogy a Magyar-középhegység több pontján is rendszeres jelenlétet mutat a 
barna medve (Ursus arctos). A természetvédelmi őrszolgálat tagjai rendszeresen felmérik és rögzítik e fokozottan védett nagyraga-
dozók életnyomait. A medve jelenléte elősegíti és támogatja ugyan az erdei ökoszisztéma természetes folyamatait, az ember és a 
természet konfliktusmentes kapcsolata, illetve a házi- és haszonállatok védelme érdekében azonban alapvető fontosságú feladat a 
ragadozók előfordulási helyeinek pontos ismerete. Épp ezért ért váratlanul mindenkit, amikor nyár közepén a fővárostól mindössze 
40 kilométerre fekvő Isaszeg külterületén, a szántóföld és az erdő határán magányosan kóborló medvéről érkezett (fotóval kiegé-
szített) lakossági bejelentés. A medve mozgásának nyomon követése érdekében a Pilisi Parkerdő Zrt. a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság szakembereivel egyeztetve vadkamerákat helyezett ki. A területen működő hivatásos vadászok és a természetvédelmi 
őrszolgálat munkatársai naponta, rendszeresen ellenőrizték az érintett körzetet, azonban a medve jelenlétét a későbbiekben nem 
észlelték, így feltételezhető, hogy az állat hamar elhagyta a térséget.
Fotó: Sergey Uryadnikov / Shutterstock

 HUCULOK A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN • 
Mintegy negyven éve került az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatósághoz (ANPI) néhány hucul ló, amelyekből 
napjainkra egy közel 200 egyedből álló ménes – egy-
úttal az ország első számú hucul törzstenyészete 
– fejlődött. A genetikai örökséget képviselő kislovak 
megőrzése, fajtafenntartása mellett az Igazgató-
ság feladata az Aggteleki-karszton található értékes 
gyepterületek megóvása, így a ménesnek a természet-
védelmi területek kezelésében is fontos szerepe van. 
A Gömör–Tornai-karszton található szerény termőké-
pességű talajok miatt évszázadok óta az állattartás 
volt a legjellemzőbb mezőgazdasági tevékenység: az 
üde termőhelyeket kaszálták, illetve szarvasmarhával 
és lóval legeltették. Sajnos mára a hegyvidéki gyepek 
faji sokfélesége, természetessége – a rendszeres hasz-
nálat és a legeltetés hiánya miatt – jelentősen csökken, 
mivel erőteljesen cserjésednek, lassan beerdősülnek. 
Az ANPI a hagyományosnak mondható ménesi legel-
tetéssel, a félrideg lótartással igyekszik megteremteni 
a fenntartható tájhasználatot, ezzel együtt megőrizni 
e gyepek ökológiai jelentőségét. Az állatok szelektíven 
legelnek, ami elősegíti a terület mozaikosságának 
megőrzését, növeli diverzitását. A legeltetés hatására 
elterjednek az évelő fűfélék, elősegítve a gyep záródá-
sát, egyben akadályozva az özönnövények terjedését, 
valamint a cserjésedést. Az Igazgatóság a közelmúlt-
ban európai uniós források felhasználásával a korábbi 
200 hektárnyi, szakaszolva legeltetett területet közel 
600 hektárosra bővítette Aggtelek, Égerszög, Jósvafő, 
Szin, Szinpetri és Teresztenye települések határában.
Fotó: www.MartinaBurianova.cz / Shutterstock

33



A 
klasszikus madártani rendszertant nézve a 
guvatok a darualakúak rendjébe soroltatnak, 
még ha megjelenésükben derekasan el is tér-
nek e nemes rokonoktól. Sőt ez olyannyira így 

van, hogy ezeket a – zömében vizes élőhelyeken 
rejtőző, külső szemlélő számára leginkább csapzott 
csirke benyomását keltő – madarakat egy kalap alá 
véve alkották meg a guvatfélék családját, amelybe 
Földünkön több mint 150 fajt sorolnak! 

A Kárpát-medencében ide tartoznak az olyan 
közismert fajok, mint a szárcsa (Fulica atra) vagy a 
vízityúk (Gallinula chloropus). A teljesség kedvéért 
meg kell említeni még a 2016-os év madara cím 
nyertesét, azaz a harist (Crex crex), valamint három 
vízicsibe (Porzana és Zapornia spp.) fajt is.

A REJTŐZKÖDÉS MESTEREI
A névadó faj: a guvat tudományos nevében is 

visszaköszön a vízi életmód, hiszen az aquaticus 
szó szerint vízit jelent, amelyet számos európai 
nyelvben előtagként (pl. angolul: Water Rail; né-
metül: Wasserralle; franciául: Râle d'Eau) visel is. 

Ugyanakkor az egyes fajok (illetve az azokat befog-
laló csoportok) jelentősen elkülönülnek úgy az élő-
helyüket, mint a táplálkozásukat nézve. Némiképp 
a harkályokhoz hasonlóan (amelyek a fák vastagság 
szerinti „beosztásával” kerülik el az egymás közötti 
versengést) a vizes élőhelyek növényzetének egy-
fajta szintezettségét használják ki a guvatfélék.

Aki kora nyári időben nagyobbacska kiterjedésű nádas közelében jár, 
megdöbbenve tapasztalhatja, hogy rendre szabályos malacvisítás 
hangzik fel olyan helyeken, ahol a vaddisznó jelenléte kizárt. 
A tréfát ilyenkor valójában egy szárnyas: a már nevében is furcsa 
guvat (Rallus aquaticus) űzi, amely a vizes élőhelyek igazi terminátora 
és szakavatott túlélője. 

A GUVATFÉLÉK TÖRPÉJE
A vízicsibék már nevükben hordozzák a méretükre 
vonatkozó megállapítást. Valóban ezek a legkisebb 
termetű hazai guvatfélék. A három faj jól elkülönülő 
helyeken él: a pettyes vízicsibe a sásos állóvizeket, a 
kis vízicsibe a nádas csatornákat kedveli, míg a foko-
zottan védett, legritkább és rejtélyes életmódot foly-
tató törpe vízicsibének (Zapornia pusilla) hazánkban 
csak elvétve fészkel évente néhány párja. Speciális 
élőhelyigényű faj: zsombékos réteken él, amelyek az 
aszályos években kiszáradhatnak, ilyenkor meghi-
úsul költése. Felmérését, detektálást nehezíti, hogy 
alig néhány tíz méterre elhangzó (amúgy sem túl 
feltűnő, halkan perregő) hangját könnyen elnyom-
ják a kora nyári harsány békakoncertek.

Kifejlett guvat 
portréja. 
Megfi gyelhető 
a nádas 
területekhez 
idomult rejtőszín: 
felül az avas nád, 
míg alul az ég 
színét mutatja a 
madár. A fi atal 
egyedek tollazata, 
valamint szemük 
és csőrük 
is tompább 
színezetű.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

Ha van, ami egységesen jellem-
ző az ide tartozó madarakra, az a 
rejtőzködés. Ennek maga a guvat is 
nagy mestere, erre szolgál tollaza-
tának rejtőszíne is. Mint megannyi 
más fajnál, az ő esetében is az alsó- 
és felsőtest erőteljes színkülönbsége 
az alulról és felülről érkező kíván-
csiskodók megtévesztésére szolgál. 
Alulról szemlélve a kékesszürke szín 
remekül harmonizál az ég színével, 
míg felülről szemlélve avas nádcso-
mónak hihető a mozdulatlan ma-
dár, mely ilyenformán teljesen bele-
olvad környezetébe.

GYORSAK ÉS ÜGYESEK
A guvat lapos teste, közepes mérete 
a sűrű növényzetben, sásban, nád-
ban való közlekedéshez idomult, 
hiszen így gyakorlatilag a növények 
mozgatása nélkül tud haladni – 

méghozzá felettébb sebesen és ügyesen! Ritkán kap 
szárnyra, s elég rosszul is repül. Ennek következté-
ben inkább nem is vonul el, nálunk állandó madár. 
A téli időszakban azonban nem feltétlen a fagyott 
nádasokat zörgeti, inkább áthúzódik a be nem fa-
gyó vizek közelébe, ahol mindig van remény némi 
táplálékra. Mindenevő, még a dögöt sem veti meg. 
Hosszú csőre alkalmasítja bármilyen típusú táplálék 
megszerzésére, fel- vagy találóbban megdolgozá-
sára. Bár leginkább rovarokkal, rákokkal, férgekkel, 
csigákkal és pókokkal táplálkozik, mindemellett nö-
vényi részeket, terméseket, bogyókat is fogyaszt. Ez 
utóbbiakat akár az alacsonyabb bokrokra felmászva 
is képes megszerezni. Ha teheti, kisebb gerince-
seket, madárfi ókákat, kétéltűeket és a méretének 
megfelelő tartományba eső halakat is elkap. Gyű-
rűzőtáborokban ismert jelenség az állásokban lévő 
hálók alsó zsebeit átvizsgáló guvat, mely előszere-
tettel lékeli meg a fennakadt énekesmadarak – fő-
ként nádiposzáták – koponyáját…

VÍZITYÚK – CSODATYÚK
Hortobágyi mesterünk, dr. Kovács Gábor szokta mondani, amikor a be-
láthatatlan, nádasok közti vizek (az ún. semlyékek) felől a vízityúk jelleg-
zetes kurjantása hallik: „Na, ez mutatja, hogy csak daruféle az istenadta”. 
Tudniillik a vízityúk hangja ténylegesen olyan, mintha egy messziről 
krúgató daru hangját hozná a szél. Persze annak az érces hangnak a 
vízityúk rövid kurjantása csak halovány mása, de némiképp mégiscsak 
utal a nemes atyafi ságra…

A vízityúk – ellentétben a szárcsa karéjos, úszásra kiválóan alkalmas 
lábával – hosszú ujjakat visel, amely arról árulkodik, hogy alapvetően 
nem a vízen, hanem az azon fekvő növényzeten mozog, némiképp ha-
sonlóan a trópusokon élő levéljáró madarakhoz. A vízityúk fi ókái tes-
tükhöz képest is hatalmas lábujjakkal bírnak, és valóban képesek akár a 
vízen úszó növények levelein – rovartáplálék reményében – kutakodva 
sétálni. Persze ha a szükség úgy kívánja, ügyesen úsznak is.

Bár rövid távú vonuló, a vízityúk a jég hátán is megél. Az emberek 
által is előszeretettel látogatott etetőhelyeken a hattyúk és récék mellett 
rendre feltűnnek a vízityúkok igazi túlélő egyedei, amelyek a leeső mor-
zsákat csipegetik. Ha sikerrel kitelelnek, fészkeléskor jobb pozícióban 
lesznek vonuló társaikkal szemben, és rátermettebb utódokat nevelnek 
majd, így fordítva el a következő generációk fejlődésének szekérrúdját… 

A vízityúkok 
nem szívesen 

mutatkoznak a 
nyílt vizeken. 

Mivel nehézkes 
úszók, 

inkább a sűrű 
növényzetben 

keresnek 
menedéket. 

Persze néha csak 
át kell kelni a 

tavon, ahogy ezt 
a képen látható 

fi atal példány is 
nagy igyekezettel 

teszi… (lent)
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám ➤
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Ha van, ami egységesen jellem-
ző az ide tartozó madarakra, az a 
rejtőzködés. Ennek maga a guvat is 
nagy mestere, erre szolgál tollaza-
tának rejtőszíne is. Mint megannyi 
más fajnál, az ő esetében is az alsó- 
és felsőtest erőteljes színkülönbsége 
az alulról és felülről érkező kíván-
csiskodók megtévesztésére szolgál. 
Alulról szemlélve a kékesszürke szín 
remekül harmonizál az ég színével, 
míg felülről szemlélve avas nádcso-
mónak hihető a mozdulatlan ma-
dár, mely ilyenformán teljesen bele-
olvad környezetébe.

GYORSAK ÉS ÜGYESEK
A guvat lapos teste, közepes mérete 
a sűrű növényzetben, sásban, nád-
ban való közlekedéshez idomult, 
hiszen így gyakorlatilag a növények 
mozgatása nélkül tud haladni – 

méghozzá felettébb sebesen és ügyesen! Ritkán kap 
szárnyra, s elég rosszul is repül. Ennek következté-
ben inkább nem is vonul el, nálunk állandó madár. 
A téli időszakban azonban nem feltétlen a fagyott 
nádasokat zörgeti, inkább áthúzódik a be nem fa-
gyó vizek közelébe, ahol mindig van remény némi 
táplálékra. Mindenevő, még a dögöt sem veti meg. 
Hosszú csőre alkalmasítja bármilyen típusú táplálék 
megszerzésére, fel- vagy találóbban megdolgozá-
sára. Bár leginkább rovarokkal, rákokkal, férgekkel, 
csigákkal és pókokkal táplálkozik, mindemellett nö-
vényi részeket, terméseket, bogyókat is fogyaszt. Ez 
utóbbiakat akár az alacsonyabb bokrokra felmászva 
is képes megszerezni. Ha teheti, kisebb gerince-
seket, madárfi ókákat, kétéltűeket és a méretének 
megfelelő tartományba eső halakat is elkap. Gyű-
rűzőtáborokban ismert jelenség az állásokban lévő 
hálók alsó zsebeit átvizsgáló guvat, mely előszere-
tettel lékeli meg a fennakadt énekesmadarak – fő-
ként nádiposzáták – koponyáját…

VÍZITYÚK – CSODATYÚK
Hortobágyi mesterünk, dr. Kovács Gábor szokta mondani, amikor a be-
láthatatlan, nádasok közti vizek (az ún. semlyékek) felől a vízityúk jelleg-
zetes kurjantása hallik: „Na, ez mutatja, hogy csak daruféle az istenadta”. 
Tudniillik a vízityúk hangja ténylegesen olyan, mintha egy messziről 
krúgató daru hangját hozná a szél. Persze annak az érces hangnak a 
vízityúk rövid kurjantása csak halovány mása, de némiképp mégiscsak 
utal a nemes atyafi ságra…

A vízityúk – ellentétben a szárcsa karéjos, úszásra kiválóan alkalmas 
lábával – hosszú ujjakat visel, amely arról árulkodik, hogy alapvetően 
nem a vízen, hanem az azon fekvő növényzeten mozog, némiképp ha-
sonlóan a trópusokon élő levéljáró madarakhoz. A vízityúk fi ókái tes-
tükhöz képest is hatalmas lábujjakkal bírnak, és valóban képesek akár a 
vízen úszó növények levelein – rovartáplálék reményében – kutakodva 
sétálni. Persze ha a szükség úgy kívánja, ügyesen úsznak is.

Bár rövid távú vonuló, a vízityúk a jég hátán is megél. Az emberek 
által is előszeretettel látogatott etetőhelyeken a hattyúk és récék mellett 
rendre feltűnnek a vízityúkok igazi túlélő egyedei, amelyek a leeső mor-
zsákat csipegetik. Ha sikerrel kitelelnek, fészkeléskor jobb pozícióban 
lesznek vonuló társaikkal szemben, és rátermettebb utódokat nevelnek 
majd, így fordítva el a következő generációk fejlődésének szekérrúdját… 

A vízityúkok 
nem szívesen 

mutatkoznak a 
nyílt vizeken. 

Mivel nehézkes 
úszók, 

inkább a sűrű 
növényzetben 

keresnek 
menedéket. 

Persze néha csak 
át kell kelni a 

tavon, ahogy ezt 
a képen látható 

fi atal példány is 
nagy igyekezettel 

teszi… (lent)
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám ➤
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Igen szemfüles és ügyes madár, volt olyan pél-
dány, amit megtanítottak a horgászbotra szerelt gi-
liszta felugrással való megszerzésére.

„MINIATŰR KRAMPUSZOK”
Költési időben a monogám és igen területhű guva-
tok igen óvatosan mozognak. Átlagosan 300 m2-es 
territóriumot tartanak egymástól, amelyet rende-
sen védelmeznek. Ha az esetleges betolakodót nem 
sikerül elűzni, és a guvat veszélyben érzi tojásait 
vagy kis fi ókáit, akkor előfordul, hogy gyorsan át-
telepíti azokat valamely biztonságos szárazulatra. 
A tojásokat a csőrükben, míg a fi ókákat a szárnyuk 
alá kapva szállítják.

A frissen kelt guvatfi ókák alig hasonlítanak a szü-
lőkre, inkább miniatűr krampuszoknak tűnnek ko-
romfekete testükkel. Mindössze két napig kell őket 
etetni, aztán már képesek az önálló táplálkozásra, 
de még egy hónapig a szülők közelében maradnak 
kedvenc nádasukban.

Komoly teleken azért csak megindulnak a guva-
tok is, s bár általánosságban messzire nem vonul-
nak, kalandvágyó egyedek egészen messzi vidé-
kekre eljutnak.

Az elmúlt bő ötven évben több mint kétezer pél-
dányt (ebből alig száz fi ókát) jelöltek meg a hazai 
gyűrűzőállomásokon és -táborokban. A 0-5 km tá-
volságot jelentő ún. közeli visszafogások száma a 
jelöltek 10%-át – tehát kevéssel több, mint 200 pél-
dányát – érinti. Ehhez képest mindössze 8 külföl-
di megkerülés vált ismertté, és csak két olyan gu-
vatot fogtak, amely más országban kapott gyűrűt. 
Mindez jól jelzi a faj elmozgási hajlamát. Persze ez 

MINT AKIT FEJBE KÓLINTOTTAK
A hazánkban általánosan elterjedt szárcsa (Fulica atra) fészekhagyó fi ó-
kái ügyesen követik anyjukat, és folyamatos sipogással jelzik hollétüket. 
Amelyik netán elkóborol, azt a szülőmadár némi plusz munkával „be-
gyűjti”, de közben erőteljes csőrmozdulatokkal helyre is igazítja. Az ilyen 
torzsalkodások igen feltűnőek, mint ahogy a fi ókák piros fejszínezete is 
feltűnően jelzi státuszukat.

Az alapvetően afrikai elterjedésű, de a marokkói állományból az 
Ibériai-félszigetre is átsugárzó, így Spanyolországban is szórványosan 
fészkelő bütykös szárcsa (Fulica cristata) viszont felnőtt korában is vi-
sel piros színt a fején, méghozzá a homlokpajzs felett két feltűnő dudor 
formájában. Igaz, ennek csak a szaporodási időszakban van szerepe, 
vélhetően az egyed rátermettségét jelző módon. Ezek az agresszív, sokat 
verekedő, komiszkodó (és emiatt utódaik közül is komoly mennyiséget 
elveszejtő) szárcsák nászidőszakban tényleg úgy néznek ki, mintha csak 
fejbe verték volna őket.

A Dunán telelő 
szárcsatömeg 

nem szívesen kap 
szárnyra. 

Az összeverődött 
madarak inkább 

csak a ragadozók 
számára mutatják 

kondíciójukat, 
amikor a vízen 

futnak.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A bütykös szár-
csa Európában 
viszonylag kis 
számban fészkel.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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esetben is vannak komoly teljesítményt felmutató 
egyedek, melyek mindet bele alapon működnek. 
A legkiemelkedőbb kóborló 1800 km-t utazott Spa-
nyolországi megkerüléséig…

A guvatok védelme nem kíván különösebb oda-
fi gyelést, speciális intézkedést. Ugyanakkor rend-
kívül fontos a hazai vizes élőhelyek és nádasok 
megfelelő vízellátásának, ezáltal hosszú távú fenn-
tartásának biztosítása. Ez mindenképpen jót tesz a 
környezet és benne az élővilág egészének, s csak 
így van remény arra, hogy az utánunk jövő generá-
ciók tagjai is rácsodálkozhassanak ezen „szárnyas 
malacokra”. 

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

FÚ, MEKKORA REJTÉLY!
A guvatfélék Góliátjai a Porphyrio, azaz magyar ne-
vükön fú fajok. Ezen – élcelődésre minden körül-
mények között okot adó – név eredete (legalábbis az 
anekdotagyártó madarászok szerint) Herman Ottó-
tól származik, aki, mikor először meglátta ezt a ma-
darat, így kiáltott fel: „Fú mekkora vízityúk!”…

Ha ez előző nem is, az mindenesetre tény, hogy 
e valóban termetes madarak a Mediterráneum, 
Észak-Afrika valamint a Közel-Kelet vizeinek sűrű 
növényzetében élnek, és a guvaténál jóval szörnyű-
ségesebb, leginkább vízilóvisongásnak tetsző han-
gokat hallatnak. A korábban kék fú néven ismert 
fajról a tudomány fejlődésével kiderült, hogy a fent 
említett három térségben indokolt külön fajokra 
bontani. Így esett, hogy a pl. Spanyolországban és 
Olaszországban élő kék fú (Porphyrio porphyrio) 
nevű madár mellett most már ismert az afrikai fú 
(Porphyrio madagascariensis) és a keleti elterjedésű 
szürkefejű fú (Porphyrio poliocephalus).

És itt jön a fogós kérdés: ezek közül vajon melyik 
volt az, mely hazánkban eddig egy ízben, 1967-ben 
mutatkozott a Velencei-tónál? Akkor (természete-
sen a kor színvonalának megfelelő fekete-fehér) fotó 
is készült róla, ám épp ezért egyes, a határozásban 
fontos színes jegyek nem kivehetők a képen. Felté-
telezések szerint leginkább – az amúgy tőlünk leg-
távolabbi elterjedésű – keleti típus látható a fotókon, 
de vélhetően a hazai madártan örök rejtélye marad, 
hogy Antal Gyula annak idején a három közül vajon 
melyik fút is látta és fényképezte…

A guvatfélék 
óriása: a kék 
fú settenkedik 
egy spanyol 
nádas peremén. 
Félelmetes 
megjelenése és 
erőteljes csőre 
ellenére csak 
vízinövényekkel 
táplálkozik.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

Fiatal kis vízicsibe 
keresgéli élelmét 

a hortobágyi 
Kondás 

úszóhínárján. 
A három hazai 

vízicsibefaj 
egyedeinek 

határozása nagy 
szakértelmet 

kívánó feladat.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

Szárcsafi óka 
pihen az Ipoly-

menti holtágban. 
A szülők nem 

szeretik az ilyen 
csatangoló 

i� akat, hisz’ a 
harcsától a barna 

rétihéjáig sokan 
lesnek rájuk…

Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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G
yerekkorom nyarain – az 1950-es években – a 
Putnoki-dombság erdeit jártam, s el sem tud-
tuk volna képzelni, hogy a „székács”, azaz az 
örvös galamb (Columba palumbus) fészkét ne 

a sűrű erdőben keressük. Valóban ott fészkelt rend-
szeresen, ha nem is nagy számban. Hol egy gyer-
tyánon, hol egy tölgyekkel körülzárt mezei juharon 
találtuk a fészkét két fehér tojással, esetleg épp a két 
tokos vagy tollasodó fi ókával. A vékony gallyacs-
kákból összerakott lapos fészek nem túl magasan, 
általában jól mászható helyen, az ágak között épült. 
Erdőlakó volt tehát madarunk, a környező földekre 
is csak ritkán merészkedett ki, hogy ott szedeges-
se össze táplálékát. Akkor még kordában tartotta a 
héja.

Az 1970-es években a Kiskunságot járva egyre 
gyakrabban találkoztam szántóföldeken és mező-
kön szedegető örvösgalamb-párokkal vagy a faj ki-
sebb csapataival. A Kiskunsági Nemzeti Park alapí-
tásakor, 1975-ben még semmi jel nem mutatott arra, 
hogy elhagyná a fészkelőhelyül szolgáló facsopor-
tokat vagy zárt erdőket. Már 1989 tavaszát írtuk, mi-
kor az első, nyílt helyen épített fészkére felfi gyeltem. 
A Felső-Kiskunságban Szittyóürbőn egy útszéli fán 
– jól látható helyen – épült a fészek, s az egyik öreg 
madár szorosan ülte. 

ELŐBB PÁRIZS, AZTÁN BUDAPEST
Itt kell megjegyezni, hogy még 1987-ben Párizsban 
járva tudomásom volt arról, hogy Nyugat-Európa 

nagyvárosaiban már szép számban költ az örvös 
galamb. Mindazonáltal meglepődtem a szokat-
lan látványon, amikor egy forgalmas utcán – nem 
messze az Ei� el-toronytól – a járdaszéli fasoron 
karnyújtásnyi magasságban ült fészkén a faj egyik 
példánya. Szeptember 1-je lévén a kései dátum csak 
tovább fokozta meghökkenésemet, hogy madarunk 
már nem csupán a városban költ az erdő helyett, de 

az embertől nem félve rak fészket. Sőt, kiszélesítet-
te költési időszakát, hisz a nagyvárosban ősszel is 
megtalálja a megélhetését, s kései fi ókáit is felnevel-
heti. 

Nos, ez a jelenség – az ember közelébe való be-
település – Budapesten sem váratott sokáig magá-
ra. Az Óbudai-szigeten, a Duna menti öreg fekete 
nyárfákon már az említett ürbői fészkelés idején is 
volt költés. Az 1990-es évek elején mind több fész-
kelő pár jelent meg a főváros nagyobb parkjaiban, 
fás ligeteiben is, így a Margitszigeten, a Városli-
getben és a Népligetben, vagy épp a Szent László 
Kórház mögötti hatalmas parkban. Csak ezután 
kezdődött a faj „városiasodásának” további fokoza-

MA MÁR ALIG VAN OLYAN TELEPÜLÉS 
HAZÁNKBAN, AHOL NE TALÁLKOZNÁNK 

ÖRVÖS GALAMBBAL.

AZ ÖRVÖS GALAMB
SIKERTÖRTÉNETE

Az örvös galamb 
jellemzői a nagy 
termet, a halvány 
lila begytáj, a szé-
les fehér nyakörv, 
farkán a fehér 
középszalag, va-
lamint a feltűnő 
fehér szárnyfolt, 
mely már röpté-
ben is messziről 
felismerhetővé 
teszi.
Fotó: Ondrej Chvatal / 
Shutterstock
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ta, mikor e termetes galambok a forgalmas utcá-
kat is elfoglalták. Ma már örvös galambok ülnek az 
ostornyél lámpák tetején, s onnan hallatják jellegze-
tes szólamukat. Ugyanakkor nem félnek leszállni a 
járdaszélre, a keskeny füves-gyomos sávra, hogy ott 
szedjenek fel némi táplálékot vagy fészekanyagot. 
A tőlük egy-két méterre elhaladó járókelőktől persze 
mit sem zavartatják magukat. 

MÁR NEM CSAK FÁKON FÉSZKELNEK
A betelepülés első fokozatának idején fészkeiket 
még mindig hagyományosan a fák ágai közé építik, 
nem pedig az épületekre, mely a „városi galamb”, hi-
vatalosan parlagi galamb (Columba livia forma do-
mestica) megszokott helye; ritkán szállnak fel oda, s 
akkor sem maradnak hosszasan. 

A következő fokozat, amikor mind gyakrabban 
ülnek meg épületek tetején, onnan hallatják hang-
jukat, a házak és az utca felett végzik jellegzetes hul-

lámzó nászrepülésüket. Ám nálunk csak az ezred-
forduló után következik be az a fokozat, mikor már 
fészkeiket sem csupán a fák ágai közé rakják, ha-
nem odafészkelnek az épületek tetőzetére, illetve az 
ablakpárkányokra. Mindazonáltal továbbra is nyílt, 
felül nyitott fészken költenek.

MEGHÓDÍTOTTÁK A VÁROSOKAT
Persze Budapesttel egy időben 
foglalták el olyan nagyobb vi-
déki városainkat is, mint Győr, 
Székesfehérvár, Kecskemét, 
Szeged stb. Ugyanakkor folya-
matosan nőtt a faj természetes 
élőhelyein, az alföldi erdőkben 
megtelepedett párok száma. 

Ezeknél is tapasztalható volt a költési időszak meg-
nyújtása. A Péteri-tónál (Csengele) például július 
27-én még a tojásain kotló anyamadarat találtam, 
holott augusztus 15-től – mint nem védett madárfaj 
képviselőjére – megszűnik a vadászati tilalom. A fi -
ókák talán föl sem cseperedhetnek, mert a szülőket 
már lelőhetik! 

Az országban nem egyenletesen szaporodtak el. 
Bár az északkeleti részeken Miskolc városát elfog-
lalták, a természetes élőhelyeken nem mutatko-
zik a nagymérvű „populációrobbanás”. A Putno-
ki-dombság területén – egyik korábbi természetes 

élőhelyükön – ma sincs sokkal több egyed, mint 
volt az 1950-es években. Hasonlóképp jóval kisebb 
a számuk a Tiszántúlon, mint a Dunántúlon. Tud-
valévő, hogy az urbanizációs jelenség az egyes 
madárfajoknál nyugatról terjed kelet felé. A vasutak 
mellett húzódó fasorokat, erdősávokat különösen 
kedveli az örvös galamb. A fészkelő párok sűrűsé-
ge – országosan is – tapasztalataim szerint a Buda-
pest–Kunszentmiklós közötti vasúti szakasz men-
tén a legnagyobb.

DR. BANKOVICS ATTILA

A BALATON PARTJÁN
Az örvös galamb kisebb mértékű városfoglalása már 
az 1930-as években elkezdődött. Ez a lokálisnak te-
kinthető urbanizációs hullám nem terjedt túl egyes 
üdülő jellegű területeken, például a Balaton déli 
partjának nyaralóövezetein. Itt a faj állománya azóta 
is folyamatos, és a párok változatlan települési sűrű-
ségben költenek.

Az örvös galamb 
ma már a városi 
parkok örökzöld 

fáin talán jobban 
érzi magát, mint 

erdeinkben. Az 
agrárterületek-
kel szomszédos 

síksági erdő-
sávokban, vasút 

menti fasorokban 
a leggyakoribb.

Fotó: Kovács Zsolt

A pelyhes fi ó-
kákat szemlélve 
feltűnnek rajtuk 
az ősi vonások, s 
érthetővé válik: 
miért is áll a mai 
galambokkal 
közeli rokonság-
ban az ember 
által kipusztított 
„dodó”.
Fotó: Gertjan Hooljer / 
Shutterstock
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Budapest ostromát az állatkert mindössze 14 állata vészelte át. Közöttük volt az a 
faj is, amelynek öt példánya maradt életben. Melyik állatfajról van szó?  A helyes meg-
fejtés 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. október 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 
névsora a magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu) 
olvasható. 

1. A Budapesti Állatkert 1914-ben újraindított egy sikeres termé-
szettudományos folyóiratot. Mi volt a lap címe?

 NÍL: A Természet    KÉT: Süni    AL: Természettudományi Közlöny

2. Mi köze van Sztálinnak a Budapesti Állatkerthez?

 PÚ: 1951 januárjában két nőstény hópárducot ajándékozott fővárosunk 
állatkertjének    
PA: Kötelezte az akkori magyar kormányt, hogy az összes majmot szállít-
sák Budapestről a rigai katonai laboratóriumba   
USI: Az ő születésnapján adták át a második világháborúban lebombá-
zott Pálmaház oldalhajóit

3. Átlagosan hány évig éltek az 1950-es és 1960-as években a csim-
pánzok az állatkertekben?

 PÚ: Öt-hét    VÍ: Kettő-négy    KU: Kilenc-tíz

4. Főleg milyen hússal etették az állatkert nagyragadozóit az 1970-
es évek derekáig?

 TE: Marhahússal    TYA: Birkahússal    ZI: Lóhússal

5. Vélhetően mikor pusztult ki Magyarországról a rózsás gödény?

 KE: A 18. században    LÓ: A 19. században    GUM: A 20. században

Az amerikai kontinens második legnagyobb macskaféléjéről ér-
dekes felfedezést tett dr. Mark Elbroch, a Panthera Puma Program 
munkatársa. A zoológus több mint másfél éven át kísért figyelemmel 
Dél-Amerikában élő pumákat (Puma concolor). Kutatócsoportjával 
lóháton és gyalog rendszeresen követték az előzőleg nyomkövető-
vel ellátott ragadozókat. Kiderült, hogy a patagóniai pumák mintegy 
50%-kal több állatot ejtenek el, mint észak-amerikai társaik, viszont 
kevesebb időt töltenek a nehezen megszerzett zsákmányból való táp-
lálkozással. Elsősorban a nyílt, füves területeken fordul elő, hogy egy 
– rájuk közvetlenül veszélyt nem jelentő – kondorkeselyű zaklatása 
miatt mondanak le a prédáról. Az Észak-Amerikában élő fajtársaik ál-
talában csak akkor hagyják ott a zsákmányukat, ha például a medvék 
vagy a falkában élő farkasok elkergetik őket. A kondorok ugyan nem 
tudnák elűzni vagy akár csak megtámadni ezeket a macskaféléket, 
de erre nincs is szükségük – puszta jelenlétük elegendő ahhoz, hogy 
a pumák még azelőtt odébb álljanak, és új zsákmány után nézzenek, 
mielőtt jóllaktak volna. 

A megfigyeléseken alapuló tanulmány első ízben számszerűsíti 
azt, hogy mennyi extra, komoly kockázatot jelentő vadászatra kény-
szerülnek a pumák pusztán azért, hogy más állatok is jóllakjanak. Dr. 
Elbroch szerint akár 17 különböző állatfaj vacsorája is függ a puma 
zsákmányától – e macskafélék már csak ezért is pótolhatatlan részei 
az ökoszisztémának.

A Panthera Puma Program a pumák viselkedését és ökológiáját 
kutatja. E ragadozó 28 országban fordul elő, ám az ember és a puma 
együttélése csak kevés helyen zökkenőmentes. Ennek egyik fő oka, 
hogy téves információk terjedtek el róla; sokszor gonosz, vérengző 

állatnak állítják be. A pumák már 
csak ezért is védelemre szorul-
nak. Különösen ott, ahol olyan 
élőhelyek csatlakoznak valamely 
védett területhez, ahol engedé-
lyezett e ragadozók vadászata. 
Ilyen a déli Nagy Yellowstone 
ökoszisztéma, Kalifornia kö-
zépső partvidéke és a chilei Tor-
res del Paine Nemzeti Parkot 
körülvevő terület. A program 
tevékenységei közé tartozik még 
a pumák és az emberek közötti 
konfliktusok kezelése, az isme-
retterjesztés, a zsákmányállatok 
biológiájának tanulmányozása, 
valamint az egyes pumaélőhe-
lyekre visszatelepített farkasok 
hatása a macskafélék populá-
cióra.

E félénk állat az európai gyar-
matosítást követő kétszáz évben 
Észak-Amerika keleti feléből már 
kipusztult, leszámítva egy apró 
floridai populációt. A közép- és 
dél-amerikai állomány helyzete 
ismeretlen, de feltételezhető, 
hogy egyedszámuk csökken.

Az Egyesült Államokban a 
pumákat elsősorban élőhelyük 
elvesztése és feldarabolódása 

fenyegeti, de számos más kihívással is szembe kell nézniük, beleért-
ve legális vadászatukat, a közúti gázolásokat és a leginkább a házi 
macskák által terjesztett betegségeket. Dél-Amerikában a fentiek 
mellett még az állattenyésztő farmerek irtóhadjárata és a vadon élő 
zsákmány állatok számának csökkenése is veszélyezteti a fajt.

www.panthera.org és a www.livescience.com nyomán Betlehem Ildikó

Különb, 
mint a híre!

ÉRDEKESSÉGEK A PUMÁRÓL
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

 SAMU JÁTSZIK | Az Állatkertben cseperedő sok-sok kisállat, kölyök és 
fióka közül vitathatatlanul Samu, az április 24-én született kiselefánt a leg-
népszerűbb. Bátyja, a három és féléves Arun igazi jó testvér módjára sokat 
játszik kisöccsével. Samu egyik kedvenc szórakozása, hogy megpróbál 
felmászni az oldalára fekvő Arunra, de az sem ritka, hogy a homlokukkal 
egymásnak feszülve igyekeznek eltolni a másikat. Arun persze jóval terme-
tesebb az öccsénél, de játék közben egyáltalán nem szokott visszaélni az 
erőfölényével, engedi a kistesót is érvényesülni. A kis Samu – akinek test-
tömege egyébként már meghaladta a kétszáz kilót – szorgalmasan kós-
tolgatja a szilárd táplálékot, és az elmúlt hónapokban a medencében való 
pancsolás örömeit is megismerte. Mivel a medence elég mély ahhoz, hogy 
akár egy felnőtt elefánt is elmerüljön benne a feje búbjáig, egyelőre csak 
három lépcsőfokig (persze elefántra méretezett lépcsőről van szó) töltöt-
ték fel a gondozók, így az most „elefánt gyerekmedence” üzemmódban ad 
lehetőséget a kicsinek a biztonságos fürdőzésre. 

Fotó: Bagosi Zoltán

 KÉTHARMADDAL NYERT REZSŐ | Június 28-án a 
tapíroknál is gyermekáldás volt. Suki, a 22 éves anyuka 
és Géza, a 25 esztendős apaállat nászából ugyanis egy 
életerős utód született. Ezzel tapírjaink száma négy-
re nőtt, hiszen a tenyészpár mellett tavalyi kicsinyük, 
Hada is a Dél-Amerika kifutó lakója. Ebből egy kis gond 
is adódott, mert bár a nagyobbik gyerek már jó ideje 
átállt a szilárd táplálékra, kapva az alkalmon ő is igényt 
tartott Suki tejére, amire öccsének sokkal nagyobb 
szüksége van. Ezért aztán Hadát átmenetileg elkülöní-
tettük a többiektől, jelenleg pedig a Szegedi Vadaspark-
ban vendégeskedik. Azóta a legkisebb tapírunk is egyre 
több időt tölt a kifutóban, így látogatóink is napról napra 
hosszabb időn át láthatják. A kicsi népszerűségét az is 
mutatja, hogy a nevének kiválasztására hirdetett sza-
vazáson egy hét alatt közel harmincezren voksoltak. A 
szavazatok több mint kétharmada, egészen pontosan 
68,7%-a Rezső névre érkezett, így az ifjú tapír ezen a 
néven lett bejegyezve a törzskönyvbe.

Fotó: Bagosi Zoltán
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 CSALÁDI ÖRÖMÖK A KIS PANDÁKNÁL | Nem 
sokkal e számunk lapzártája előtt készülhettek el az 
első képek a nemrégiben született kis pandáról. Ezt 
a vörös panda, illetve vörös macskamedve néven is 
ismert, veszélyeztetett állatfajt 1990-ben kezdtük el 
tartani Budapesten, 1992-ben pedig – Magyarorszá-
gon elsőként – már szaporítani is sikerült őket. Azóta 
már számos alkalommal születtek nálunk kölykök. A 
mostani kicsi június 23-án jött a világra, az első képek 
pedig hathetes korában készültek róla, amikor az ilyen-
kor szokásos állatorvosi vizsgálat, illetve védőoltás be-
adása és féreghajtás miatt mindenképpen kézbe kellett 
venni a jövevényt. E procedúra során az állat ivarát is 
meg szoktuk nézni, így tudjuk, hogy fiú pandagyerekről 
van szó. A kölyök anyja, a tízéves Auróra már tapasztalt 
szülőnek mondható, ám párja, a kétesztendős Bende-
gúz most először lett apuka. Figyelembe véve, hogy a 
kis pandák általában 18 hónaposan érik el az ivarérett-
séget, a vemhességi idő pedig 4-5 hónap szokott lenni, 
Bendegúznál fiatalabb apaállat nem is nagyon képzel-
hető el. 

Fotó: Bagosi Zoltán

 KISÁLLATOK ITT IS, OTT IS | Felsorolni is nehéz, 
hány állatnál születtek kölykök, vagy keltek ki fiókák a 
nyár folyamán. Rózsás flamingóinknál a költési időszak 
a májusi hideg időjárás miatt kissé későbbre tolódott 
ugyan, és így az első fióka kikelésére egészen július 6-ig 
kellett várni, ám azóta – lapzártánkig – már huszone-
gyen vannak. A Pálmaházban lakó, és a tatuk közé tar-
tozó matakóknál június 16-án született egy kölyök, de 
van kis éji majom, lajhárgyerek, üregibagoly-fióka, és 
sok-sok vízidisznó, illetve nagymara-kölyök is. Mami és 
Papi, a koronásdaru-szülőpár sem maradt tétlen, júni-
us 27-én náluk is világra jött két „trónörökös”.

Fotó: Bagosi Zoltán

 SZÜLŐK LETTEK A MENTETT VÉRCSEFIÓKÁK | A madármen-
tésnél (vadállatmentésről lévén szó) mindig az a cél, hogy a bekerült 
állatokat megfelelő rehabilitáció után visszaengedjük természetes élő-
helyükre. Ám előfordul, hogy a mentett állatok olyan sérüléssel kerülnek 
be, hogy bár az életüket meg tudjuk menteni, elengedni már nem lehet 
őket. Például olyan szárnysérülés esetén, amikor a röpképességük nem 
állítható helyre. Ilyenkor a mentett állatok tartósan nálunk maradnak, 
és itt teremtjük meg a lehetőséget arra, hogy a lehető legteljesebb éle-
tet éljék. Ez történt azzal a két vörös vércsével is, akik sikeresen párba 
álltak, sőt most már fiókáik is vannak. Egészen pontosan a tojó került 
be hozzánk még évekkel ezelőtt olyan komoly sérüléssel, hogy az egyik 
szárnyát már nem lehetett megmeneti, így aztán repülni sem nagyon 
tud. A hím valamivel jobb állapotban van. A rehabilitáció során, úgy lát-
szik, megtetszettek egymásnak, mert párba álltak, sőt, a tavasz végén a 
tojó már tojásokat is rakott. A fiókák, akik összesen öten vannak, június 
első felében keltek ki a tojásból.
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A 
Duna-delta varázslatos világát, az érintetlen-
nek tűnő, végtelen nádasokat, a kék égen kö-
röző hatalmas pelikánokat, a Közép-Európa 
történelmét is befolyásoló óriáshalakat, a vi-

zákat és sok-sok más természeti csodát Kiss János 
Botond munkájából, A Delta könyvéből ismertem 
meg. Évtizedekkel később a szerzővel személyesen 
is találkoztam, sőt, neki köszönhetően két felejt-
hetetlen és tartalmas kirándulást tehettem Európa 
egyik utolsó ősvadonjában. 

A TERMÉSZET POLIHISZTORA
Kiss János Botondot nyugodtan nevezhetem a ter-
mészet polihisztorának. Ő majdnem mindent tud, 
amit tudni érdemes a Duna-deltáról és a torko-
latvidék határán lévő, különleges adottságú Dob-
rudzsai-fennsíkról. Ismeri a vad járását, a halak 
viselkedését; ha csak egy villanásra feltűnik egy 
madár, rögvest mondja a tudományos nevét. Olvas 
a természet aprócska jeleiből, otthon van a deltabeli 
halászmesterségekben. Nincs olyan zuga a hozzá-
vetőleg Vas megyényi torkolatvidéknek, melyet ne 
járt volna be. Pedig nyolcvan esztendeje a Deltától 
távol, Erdélyben, Magyardécsén született, Beszter-
ce-Naszód megyében. Biológia–földrajz szakos ta-
nárként két évet oktatott, majd Tulceába került az 
Erdő- és Vadkutató Állomás laboratóriumába. Ám 

1986-ban apósa és anyósa, valamint két kisfi a kül-
földre menekült, s ezt az „illetékes elvtársak” csak 
rajta tudták megtorolni. Egy fi ktív állásba küldték 
Sulina városába, a Fekete-tenger partjára, de volta-
képp az erdészetnél dolgozott Letea szigetén. (A szi-
get jelentős része ma már féltve őrzött rezervátum.) 
Aztán az 1989-es események után visszahelyezték a 
kutatóintézetbe. Mivel ebben a zavaros időszakban 
kiváltképp ügyelni kellett a Delta kincseire, rábízták, 
hogy megalapítsa és megszervezze a Duna-delta 
bioszféra-rezervátum Őr- és Ellenőrtestületét. Saj-
nos e szervezet eredeti, hatékony formájában már 
nem létezik, miután alapítóját öt év múlva eltávolí-
tották az éléről. 1995–1998 között környezetvédelmi 
államtitkárként tevékenykedett, ám a kormányvál-
táskor ez a tisztség megszűnt, így tovább nem volt 

DR. KISS JÁNOS BOTOND 80 ÉVES

Dr. Kiss 
János Botond 

Dobrudzsában 
épp azt 

szemlélteti, 
hogy egy mór 

teknőst miképp 
lehet helyesen 

kézben tartani. 
Az ujjvégekre tett 
páncélos így nem 
kapálózik és nem 

is stresszelődik.
Fotó: Kovács Zsolt

A sakál épp akkor bukkant fel, amikor dr. Kiss 
János Botond és e sorok írója az említett kutyaféle 
európai helyzetéről diskurált. Egy pillanatra 
megállt, majd ráérősen elballagott a töltésen. Mi 
pedig lakóhajónkkal továbbsiklottunk Sulina felé.  
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szükség a munkájára (vagy inkább a 
személyére). Ismét a Delta nádasait 
járta, gyűrűzött, dolgozott a kutató-
intézetben, publikált – és ma is aktív 
munkatársa az intézménynek. Egyik 
kedvenc témája a pelikán; nem sok 
ornitológus akad Európában, aki 
annyit tudna a gödényekről, mint ő.

A néhány évvel ezelőtti drónos 
felmérések szerint a Duna-deltában 
mintegy 17 ezer pár pelikán fészkel. 
Többségük rózsás gödény, de szép 
számmal költenek ott borzas gödé-
nyek is. 

A MUNKA FOLYTATÓDIK
Kiss János Botond ma is roppant te-
vékeny. Ha épp nem gyümölcsfái és 
szőlője között találja a hajnal, akkor 

a Delta életét tanulmányozza. Forgatócsoportokat 
segít, madárkutatókat és más természetbarátokat 
kalauzol, vagy épp saját örömére (és a tudomány 
hasznára!) járja a területet. 

Tagadhatatlan, hogy a Delta ökoszisztémája ag-
gasztóan károsodott az utóbbi évtizedekben. Gon-
dot okoznak például az elszaporodott, félvadon tar-
tott szarvasmarhák. A tenyésztők EU-támogatást 
kapnak, amelynek persze nem az a célja, hogy az ál-

latok ridegtartásban, felügyelet nélkül csatangolja-
nak. A gulyák időnként betörnek a szigorúan védett 
területekre is, ahol legelésük, taposásuk, trágyázá-
suk, továbbá a behurcolt gyommagvak stb. hatásá-
ra számottevően károsodik az őshonos növényzet. 
A megnövekedett, nem kellően ellenőrzött turista-
áradat veszélyezteti a ritka madárfajok fészkelését, a 
rengeteg nagy teljesítményű motorcsónak a halakat 
tizedeli, s akkor még nem esett szó a sok szemétről 

és a környezetszennyezés egyéb formáiról. Szomo-
rú látni, hogyan változik meg kontinensünk talán 
utolsó, még érintetlen torkolatvidéke. Kiss János 
Botond ma is küzd a Deltáért, leginkább tényfeltáró 
cikkekkel és előadásokkal.

S természetesen zoológiai kutatásokat végez, fo-
tózik és jegyzetel. Szabó Lászlóval közösen ő írta le 
az első európai fehérfarkú lilebíbic (Vanellus grega-
rius) megfi gyelését, majd dokumentálta a faj későb-
bi fészkelését is. Hasonlóképp fi gyelemmel kíséri a 
halászsirály (Ichthyaetus ichthyaetus) keleti terjesz-
kedését. E két kiragadott példa mellett több száz ér-
dekes publikációja jelent meg a világ tudományos 
és ismeretterjesztő folyóirataiban, köztük magazi-
nunk hasábjain. 

Egy különleges lúdfaj történetét is szeretné fel-
deríteni. Tudniillik Egyiptomban, a médiumi sír-
kamrában (Kr. e. 2700 körül) az aprólékosan ábrázolt 
nagy lilikek mellett két vörösnyakú lúd is látható, 
ám tollazatuk eltér a ma ismert fajétól. Nem kizárt, 
hogy más faj vagy alfaj képviselőiről mintázták 
őket, amely napjainkra már kihalt. Egy antik görög 
vázatöredék is azt valószínűsíti, hogy léteztek a mai 
vörösnyakú lúdhoz hasonló madarak az ókorban, 
melyek telelésre a Földközi-tenger vidékére húzód-
tak. 

Tehát védeni- és kutatnivaló akad bőven. Ki-
adónk és a szerkesztőség nevében is kívánok még 
Kiss János Botondnak sok aktív esztendőt és jó 
egészséget!

KOVÁCS ZSOLT

PELIKÁN A SZÓSZÉKKORONÁN
Arról, hogy miért lett biológus, így nyilatkozott a 75. születésnapján: „Szeretném hinni: annak születtem. Édesanyám 
fejlesztette ki bennem a természetszeretetet. A magyardécsei templom 1765-ös építésű szószékkoronáján – amely alól 
egy igaz ember, Édesapám 46 évig hirdette az Igét – ott a mellét föltépő, faragott pelikán három fi ókájával. Gyermek-
ként ez ragadott meg, nem az átvitt, szimbolikus értelme, hanem a madár különössége. Utánaolvastam, néztem a kevés 
dokumentumfi lmet, ami élőhelyéről, a Duna-deltáról készült, kerestem a találkozást. Aztán megkaptam a lehetőséget, 
otthagytam a katedrát meg Erdélyországot, és életem a pelikán jegyébe fordult. Olyannyira, hogy a kutatóintézet cí-
merén – ahonnan kiöregedtem – ott van a gödény. A később megszülető Őr- és Ellenőrtestületnek én terveztem a szol-
gálati jelvényét. Ez egy, a Delta fölött átrepülő pelikán. Sok terepmunkám és tanulmányom fűződik hozzá, valaha tán 
könyvet is írok róla…” (Székely Ferenc: A pelikán jegyében a Duna-deltában, Háromszék, 2017. április 19.)

KÖNYVEK, CIKKEK, TANULMÁNYOK
Dr. Kiss János Botond eddig mintegy 350 tanulmányt és ismeretterjesztő 
cikket írt. Az Állatvilág magazinban is több írása megjelent. 
Magyar nyelven a következő kötetei láttak napvilágot:
A Delta könyve, Bukarest, 1982 (két további kiadása Magyarországon je-

lent meg, s lefordították német és román nyelvre is)
Kétéltűek, hüllők, Kolozsvár, 1985
Így láttam Indiát, Székelyudvarhely, 2008
Suttog a természet, Bukarest, 2009

A halászsirály 
keletről nyugatra 

terjeszkedő 
faj. 1934-ben 

már jelen volt 
Ukrajnában,  

első romániai 
fészkelését 2009-
ben írta le dr. Kiss 

János Botond. 
A halászsirály 

Magyarországon 
csak ritka tavaszi 
és őszi átvonuló.

Fotó: Kovács Zsolt

Pelikánok a 
19. századig 
még fészkeltek 
Magyarországon. 
Az azóta lecsapolt 
Sárrétről kerültek 
gödények a 
Schönbrunni 
Állatkertbe is.
Fotó: Kovács Zsolt
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Duna-delta varázslatos világát, az érintetlen-
nek tűnő, végtelen nádasokat, a kék égen kö-
röző hatalmas pelikánokat, a Közép-Európa 
történelmét is befolyásoló óriáshalakat, a vi-

zákat és sok-sok más természeti csodát Kiss János 
Botond munkájából, A Delta könyvéből ismertem 
meg. Évtizedekkel később a szerzővel személyesen 
is találkoztam, sőt, neki köszönhetően két felejt-
hetetlen és tartalmas kirándulást tehettem Európa 
egyik utolsó ősvadonjában. 

A TERMÉSZET POLIHISZTORA
Kiss János Botondot nyugodtan nevezhetem a ter-
mészet polihisztorának. Ő majdnem mindent tud, 
amit tudni érdemes a Duna-deltáról és a torko-
latvidék határán lévő, különleges adottságú Dob-
rudzsai-fennsíkról. Ismeri a vad járását, a halak 
viselkedését; ha csak egy villanásra feltűnik egy 
madár, rögvest mondja a tudományos nevét. Olvas 
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1986-ban apósa és anyósa, valamint két kisfi a kül-
földre menekült, s ezt az „illetékes elvtársak” csak 
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DR. KISS JÁNOS BOTOND 80 ÉVES

Dr. Kiss 
János Botond 

Dobrudzsában 
épp azt 

szemlélteti, 
hogy egy mór 

teknőst miképp 
lehet helyesen 

kézben tartani. 
Az ujjvégekre tett 
páncélos így nem 
kapálózik és nem 

is stresszelődik.
Fotó: Kovács Zsolt

A sakál épp akkor bukkant fel, amikor dr. Kiss 
János Botond és e sorok írója az említett kutyaféle 
európai helyzetéről diskurált. Egy pillanatra 
megállt, majd ráérősen elballagott a töltésen. Mi 
pedig lakóhajónkkal továbbsiklottunk Sulina felé.  
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A 
statisztikák szerint a legnagyobb számban te-
nyésztett és leggyakrabban tartott halfajok kö-
zött a mexikói kardfarkú hal és a széleshátú fo-

gasponty előkelő helyen szerepel. Nem véletlenül; 
akváriumban könnyen nevelhető, viszonylag igény-
telen, jól szaporodó és színes halacskákról van szó. 

Mivel felső állású szájukkal az összes vízre hulló 
élelmet felfalják, mindkét fajt – a maláriát terjesztő 
Anopheles szúnyog ellen – több trópusi országba is 
betelepítették. A két faj a természetben a nagyobb 
pocsolyákban, tavakban, kisebb patakokban és las-
sú áramlású folyókban él. A kifej-
lett példányok az erősebb sodrá-
sú szakaszokat, míg a fi atalabb 
egyedek a sodrásmentes részeket 
kedvelik.

EGY HÍM, NÉGY-ÖT NŐSTÉNY
A mexikói kardfarkú halat – vagy 
ahogy a köznyelvben használa-
tos, a szifót – a magyar–osztrák 
botanikus, Heller Károly (Karl 
Bartolomeus Heller) fedezte föl 
1840-ben. A faj tudományos 
neve, a Xiphophorus helleri is 

utal a megtalálóra. A szifó őshazája Közép-Amerika: 
Mexikó, Guatemala, Honduras. Eredeti színe zöld – 
a test közepén a szájzugtól a farokvégig egy sötét 
csíkkal –, a hát és a farokúszó enyhén sárgás, olykor 
a has zöldes árnyalatú. A hím farokúszójának alsó 
sugara megnyúlt, kardszerű képletet alkot. A nyúl-
vány széle sötét, belül zöld vagy zöldessárga. A mai 
színváltozatok az alapszíntől lényegesen eltérnek. A 
nőstények olykor a 8-10 centis testméretet is elérik. 
A hímek karcsúbbak, a kardszerű faroknyúlvány 
nélkül 6-8 centiméter hosszúak. A kardnyúlvány a 

párzásnál segít a nőstény átkarolásában. A hí-
mek képesek villámgyorsan mozogni előre-hátra, 

mindjobban elkápráztatva párjukat. A nagy testű 
hím agresszív a kisebbekkel szemben, amit érdemes 
fi gyelembe venni a halak megvételekor! Egy hím 
mellé négy-öt nőstényt vásároljunk; előbbi még így 
is szakadatlanul hajtani fogja az utóbbiakat. E hal-
fajnál gyakran találkozhatunk a nemváltással. Tu-
dományos vizsgálat még nem igazolta ennek hor-
monális hátterét, de valószínű, hogy a fejlődésben 
lévő kisebb hímek nősténynek igyekeznek látszani, 
elkerülve a nagyobb példányokkal való harcot. Majd 
– miután kellően megnőttek – kifejlesztik a kard-
jukat, jelezve, hogy immár harcra készek. Az így 
fejlődő egyedek mindig robusztusabbak, mint azok 
a példányok, amelyek már egészen fi atal korban a 
hímek külső jegyeit hordozzák. A teljesség kedvéért 
megjegyezzük, hogy előfordul olyan eset is, mikor a 
már szülésen túl lévő nőstény hímmé alakul, kard-
farkat növesztve…

Szifó 
platti

és

KÜLÖNLEGES SZAPORODÁS 
A hím szifók farok alatti páratlan úszója olyan nemzőszervvé alakult, amely belső megtermé-
kenyítésre alkalmas. Párzáskor e speciális úszó a fej irányába mutat, és spermát juttat a nős-
ténybe. A szifónál a spermium mennyisége olykor négyezer ivarsejt is lehet. A megterméke-
nyített nőstény has mögötti részén megjelenik a háromszög alakú terhességi folt, melyben 
a már fejlett kishalak szeme is jól látható. A nőstény három-négy hetente termékenyül meg. 
Az e� éle ikraszülés nem ritka az egyes halfajoknál. A megtermékenyített peték a nőstény 
testében sokkal nagyobb biztonságban fejlődhetnek, mint az ikrarakó fajok esetében. Igaz, 
a peteszám ez utóbbiaknál lényegesen magasabb. A vízbe jutó „újszülött” kishalaknak azon-
nal a felszínre kell emelkedniük, hogy úszóhólyagjukat teleszívhassák levegővel. Ha ez nem 
sikerül, rövidke életüket hason csúszva töltik, míg egy másik, termetesebb példány be nem 
kebelezi őket. A sikeres felszínre emelkedés után a kicsinyek igyekeznek menedéket találni, 
elbújni a mindig éhes többi akváriumlakó elől. Búvóhelyként jó szolgálatot tesz a vízre hajló 
növények levélzete.

Az akvaristák 
elsősorban a piros 
plattikat vásá-
rolják. Az úszók 
színe, mintázata 
és nemritkán a 
megnyúlt hátúszó 
már a vásárláskor 
is hívogató szem-
pont.
Fotó: slowmotiongli / 
Shutterstock
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A tenyésztők a nagyobb testű nőstényekre sze-
lektálnak. Ennek köszönhetően egy jól fejlett egyed 
akár 12-14, olykor 16 centiméter hosszú is lehet! Egy 
ekkora példány nemritkán kétszáz-kétszázötven 
utódot szül. A faj nem igényes az akvárium vizére. 
A 18–26 Celsius-fokos hőmérsékletű normál csap-
víz tökéletesen alkalmas mind a tartásra, mind a 
tenyésztésre. Nem közömbös viszont az akvárium 
mérete: szépen fejlett egyedeket csak minimum 
100-120 literes, lehetőleg külső szűrővel felszerelt 
akváriumban érdemes elhelyezni. A medence vizét 
hetente feles vízcserével frissítsük! A szifókat tart-
hatjuk társas akváriumban is. A nagy fátyolos úszó-
jú halakat alkalmanként csipkedhetik. Az élő és a 
fagyasztott eleség éppúgy megfelel számukra, mint 
a jó minőségű száraz táp. Javasolt napi kétszer, ki-
sebb adagokban etetni halainkat, így a fel nem sze-
dett takarmány nem indul bomlásnak. A nagyüzemi 
tenyésztés elsődleges célja természetesen a minél 
több egyed piacra juttatása, de nem közömbös az 
újabb színváltozatok előállítása sem. Csak néhány 
színvariáció a teljesség igénye nélkül: piros, bécsi, 
koi, fekete, ananász, neon, háromszínű (trikolór) 
stb. Időnként beszerezhető a te-
nyésztett vadszínű változat is. A 
megfelelően tartott példányok 
három-öt évig élnek. 

KEDVELIK A BÚVÓHELYEKET
A széleshátú fogaspontyot (Xip-
hophorus maculatus) a köznyelv-
ben plattinak hívják. A vadszínű 
hal háta olajzöld vagy olajbarna, 
az oldala ezüstös. A farokúszó 
tövében a felső és az alsó úszó-
sugárnál egy-egy sötét folt lát-
ható. Az eredeti színű plattit ma 
már hiába keresnénk: a variációk 
változatossága elnyomta a sze-
rény színezetű egyedeket. Ősha-
zája szintén Mexikó, Guatemala 
és Honduras. E faj jobban szereti 
a melegebb vizeket, így a me-
dence hőmérséklete ne legyen 
hidegebb 23 foknál. Békésebb, 

mint kardfarkú rokona, a hímek is nyugodtabb ter-
mészetűek. Az utóbbiak közül több példány együtt 
tartása sem okoz gondot. A hím 3-4, míg a nőstény 
5-6 centiméteres. Egyes hímeknél a farokúszó alsó 
sugara olykor hosszabb, mint társai esetében. Ez a faj 
is mindenevő, nem válogatós. Ha csak száraz vagy 
szárított eleséget etetünk, többféle gyártó terméké-
ből vásároljunk. A nőstények a csekélyebb testméret 
miatt is kevesebbet szülnek: ritka a harminc-negy-
ven utód világra hozatala. Egy kisebb csapat platti 
számára már elegendő lehet a 60 literes akvárium. 
Ám az is igaz, hogy minél tágasabb a medence, an-
nál gyorsabban nőnek halaink, s szebbek lesznek a 
nagyobb úszótér miatt. Kedvelik a növényzet által 
nyújtott búvóhelyeket. Az akvárium hátulsó sarka-
iba telepítsünk gazdagon elágazó vízinövényeket, 
szabadon hagyva a középső részt, ahol kellő moz-
gástér áll rendelkezésükre. A plattinak megannyi 
színváltozata van; a vörös, a komet, a wagtail, a tu-
xedó, a kalikó, a kék és a „moszkva” csak néhány a 
sok közül. A tenyésztők és a lelkes amatőrök gyak-
ran keresztezik a szifóval, nemritkán egy másik faj, a 
papagájplatti színeit is felhasználva.    

A formatenyésztés 
során a megnyúlt 
úszók mellett a 
gonopódium is 
többszörösére 
nőhetett. Ezekkel 
a szervekkel a 
hímek nem ké-
pesek párosodni. 
A látvány viszont 
magáért beszél.
Fotó: topimages / 
Shutterstock

Az eredeti élő-
helyükről már 
nem, vagy alig 
importálnak 
vadszínű szifókat. 
A tenyésztők a 
színes példányok-
ból, visszakeresz-
tezés útján mégis 
képesek elénk 
varázsolni ezeket 
a halakat. 
Fotó: boban_nz / 
Shutterstock
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Kulturális rovat

(Owens, Delia (2019): Ahol a folyami rákok énekelnek. – Libri, 429 pp.)

Ahol a folyami 
rákok énekelnek

DELIA OWENS: 

DR. KORSÓS ZOLTÁN írása

S 
osem tartom elég fontosnak felhívni arra a figyelmet, hogy a természettu-
dományok ismerete mennyire egyenrangú része kell legyen az általános 
műveltségnek az irodalom, a zene és a többi művészet elfogadott és meg-

követelt tudása mellett. Milyen jó lenne, ha a természettudományos ismeretter-
jesztés ugyanígy átitatná kultúránk mindennapjait!

Nemrég került a kezembe az Ahol a folyami rákok énekelnek című szépiro-
dalmi alkotás, és nem tartott sokáig, amíg ráeszméltem, hogy a szerző, Delia 
Owens – bár a magyar olvasók körében ez talán kevéssé köztudott – annak a 
neves amerikai természetkutató házaspárnak a tagja (Mark és Delia Owens), 
akik az 1970-es években esztendőket töltöttek Afrika eldugott tájain, Botswa-
nában a Kalahári-sivatagban, később pedig Zambiában. Híres, sajnos magyarul 
nem megjelent könyvük a Cry of the Kalahari, amelyből film is készült.

Az Ahol a folyami rákok énekelnek nem természettudományos ismeretter-
jesztő könyv, hanem egy érzékeny írónő érzelmekben gazdag regénye, amelyet 
persze átitat a természet iránti szeretet és megértés.

Mindezek tükrében felettébb szomorú, hogy a hozzáértő olvasó számára 
feltűnőek a fordítás hibái. Már a cím is megtévesztő, hiszen a történet hátteréül 
Északkelet-Amerika (konkrétan a Maryland és Virginia állambeli Chesa peake-
öböl) kevert vizű tengerparti mocsarai szolgálnak, ahol az angol címnek (Where 
the crawdads sing) megfelelő rákfaj, a Procambarus clarkii él. Nem kéne tehát 
folyami ráknak hívni, mert az viszont európai faj (Astacus astacus), amely ha-
zánkban is él, kizárólag édesvizű folyókban.

A hónap könyve

Ha ez nem lenne elég, a prológusban is akad szarvashi-
ba: „A láp nem mocsár. A láp a fény hona, ahol fű nő a víz-
ben, és a víz egybeolvad az éggel. […] A mocsárvíz moz-
dulatlan és sötét, sáros torka elnyeli a fényt. […] a láphoz 
képest a mocsár csendes, mivel a bomlás itt sejtszinten 
zajlik.” A valóságban – a magyar vegetációtudománynak 
is megfelelően – a láp és a mocsár közti különbség ennek 
épp az ellenkezője: „A láppal szemben fontos a mocsár 
fogalmának megkülönböztetése. Ezt a köznyelv gyakran 
szélesebb értelemben használja, amelyen mindenféle 
olyan vizenyős területet (így lápokat is) értenek, amely nem 
rendelkezik kiterjedt, állandó nyílt víztükörrel. A mocsár 
fogalmának ilyen értelmezése nagyjából megfelel az an-
gol swamp szó jelentésének. A geobotanikában általában 
a mocsár megnevezést szűkebb értelemben használjuk, 
nevezetesen olyan vizenyős élőhelyek megnevezésére, 
amelyekben nem folyik tőzegképződés, vagy a keletkezett 
tőzeg rendszeresen el is bomlik, aminek az angol marsh fe-
lel meg” – írja Borhidi Attila akadémikus a Magyarország 
növénytársulásai című, tankönyvnek is szánt kötetében 
(Akadémiai Kiadó, 2016). A fényszegény, lefolyástalanul 
pangó lápnak (amelyben tőzeg képződik) az angolban a 
mire, a bog, a fen vagy a peatland szavak felelnek meg. 
Mivel Delia Owens a főszereplő lányt végig Marsh Girlnek 
hívja, ezt nem Lápi lánynak, hanem Mocsári lánynak kel-
lett volna fordítani, még ha az talán nem is hangzik annyira 
rejtélyesnek. A magyar fordításban többször szerepel a 
lápi póc halnév is, ami szintén félrevezető, mert a lápi póc 
(Umbra krameri) a Duna vízrendszerének endemikus faja, 
Észak-Amerikában az ottani rokon faj az eastern mudmin-
now (Umbra pygmaea), amelyet amerikai pócnak lehetne 
nevezni. Hasonló odafigyeléssel végigolvasva a szöveget 
számos további javítás is eszközölhető lett volna, ha a vég-
tére is természettudományos ihletettségű szöveg kapott 
volna egy szakértő lektorálást.     
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EGY ŐSI
FAJTAMACSKA

A SZIÁMI

A sziámi kétségkívül az egyik legismertebb macska, annak ellenére, hogy ma lényegesen kevesebben tartják és tenyésztik, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt. A fajta hosszú évszázadok óta létezik, amit alátámaszt, hogy már az 1767-ben 

Ajutthaját (Sziám – ma Thaiföld – fővárosát) megszálló és kifosztó burmai csapatok elől menekített kéziratkötegekben 
részletesen leírják, ábrázolják.

A
forrásokból kiderül, hogy a leginkább ko-
lostorokban tenyésztett kék szemű, sö-
tét fülű, mancsú és farkú, színezett orrú 
macskák más testrészei világosak. A hi-
edelem szerint az emberek lelke, mielőtt 
a paradicsomba kerülne, köztes állapotba 
jut – és egy macskába száll. Ez a felfogás 

még 1927-ben is szilárdan tartotta magát, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy az akkori királyko-
ronázáskor egy macskát is körbehordoztak, mely-
ben a feltevések alapján az előző uralkodó lelke la-
kozott.  

ROBUSZTUSAK VOLTAK
Az első sziámik az 1870-es években tűntek fel kon-
tinensünkön, pontosabban Angliában. Kék sze-
mükkel, krémszínű testükkel és a sötétbarnától a 
mélyfeketéig változó pofájukkal, fülükkel és man-
csukkal valóban a mai sziámikra emlékeztettek, ám 
testük sokkal robusztusabb volt. Már kezdetben is 
nagy feltűnést keltettek, s mivel újdonsült gazdáik 
attól féltek, hogy nem bírják a mi hideg éghajla-
tunkat, nemritkán fűtött üvegházakban tartották 
őket, különböző délszaki növények között. Mindezt 
azonban csak a legtehetősebbek engedhették meg 

Ma már hazánk-
ban is gyakran 
előfordul, hogy a 
tágas nappaliban 
igazi „álomsziá-
mik” élnek luxus-
körülmények 
között – kima-
gasló minőségű, 
magyar tenyész-
tésű állatok.
Fotó: jeep2499 / 
Shutterstock ➤
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maguknak. Persze sokan szerették volna megcso-
dálni e gyönyörű ragadozókat, ezért az állatkertek is 
szívesen bemutatták őket; például Berlinben és Pá-
rizsban különösen nagy sikert arattak. Természete-
sen az állatok importja után megindult az európai 
tenyésztés is. Ám az igazi áttörés 1884-ben történt, 
mikor a londoni Crystal Palace-ban kiállították azt a 
két egyedet, amelyet előző évben kapott a volt sziá-
mi brit konzul V. Ráma királytól. Noha ezt követő-
en a fajta európai állománya szépen, dinamikusan 
növekedett, csak 1900-ban jegyezték be, fogadták el 
hivatalosan. 

HA GÖRBE A FAROK
A sziámik ára ekkoriban továbbra is csillagászati 
volt, s mivel importjuk fölöttébb körülményesnek 
bizonyult, az európai példányok között megjelen-
tek a beltenyésztés jelei. Mind több kancsal és görbe 
farkú egyed született, melyeket a rafi nált üzletem-
berek még nagyobb summáért próbáltak értékesí-
teni. Ehhez legendákat is kreáltak. Például a farok 
görbeségéről azt rebesgették: hajdanán értékes 
serlegek köré tekerték a macskafarkat, hogy gene-
rációról generációra megmaradjon a formája; más 
történetek szerint egy királylány gyűrűjét fűzték fel 
rá, azért kellett görbének lennie. Egy ideig így tud-
ták megmagyarázni a „furcsaságokat”. Szerencsé-
re azonban ez a hóbort hamar véget ért, és újra az 
egészséges sziámi macskák lettek értékesek. 

A hajdan érkezett sziámik egytől egyig fóka-
színűek voltak, de már kezdetben is születtek kék 
vagy csokoládé jegyű kölykök, melyeket akkortájt 
hibásnak tekintettek, s továbbtenyésztésre alkalmat-
lannak találtak. Ám az 1930-as években, amikor a fó-
kasziámik viszonylag elterjedtté váltak, nagy igény 
mutatkozott a különleges színű példányokra. Követ-
kezésképp 1936-ban elfogadott lett a kék jegyű szi-

ámi. A csokoládé jegyű egyedek elismerése 
azonban a háború miatt félbeszakadt, 

és csak az 1950-es években történt 
meg. Egy évtizeddel később pe-

dig már a lila jegy is elfogadottá 
vált, amelyet a világosabb kék 

és világosabb csokoládé je-
gyű példányok kereszte-

zésével hoztak létre. Ezt 
a négy színt immár a 

földkerekség min-

A BESZÉLŐ MACSKA 
A sziámi az egyik „legbeszédesebb” macska, gyak-
ran látszólag minden ok nélkül szól erőteljes, re-
kedtes hangján. A nőstények tüzeléskor különösen 
hangosak, ami akár a szomszédoktól is némi tole-
ranciát kíván. Az anyaállatok mellesleg jó szülők. E 
fajta hamar válik ivaréretté, de a világos színű köly-
kök jegyei csak később lesznek láthatók. Csupán há-
roméves korukra fejlődnek ki teljesen, s szőrköntö-
sük is sokak szerint ekkor a legszebb. 
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den macskatenyésztő egyesülete elfogadja. A töb-
bi szín, illetve mintázat – például a vörös, a cirmos 
vagy a teknőc – már alaposan megoszt-
ja a macskatartók táborát, mivel a 
kinemesítésüknél különböző 
fajtákat kereszteztek a sziá-
mival. Így sokak szerint 
ezek az állatok nem 
tekinthetők ősi, 
tisztavérű fajta-
macskáknak. 

GONOSZ ÁBRÁZAT, KEDVES JELLEM
Magyarországra már az első világháború előtt is 
érkeztek sziámi macskák, melyek – ahogy másutt 
– csak a legmódosabbak számára voltak elérhetők. 
Bár az első világégés, majd az azt követő gazdasá-
gi összeomlás csírájában elfojtotta a kialakuló ma-
gyar macskatenyésztést, az 1930-as években már 
jelentősebb számban tartottak nálunk is sziámit. Ha 
nem is elterjedtté, de közismertté vált a fajta. Az igazi 
áttörés azonban az 1960-as évek végén kezdődött, 
mikor megjelentek hazánkban a Csehszlovákiából 

és az NDK-ból származó sziámik. Ettől fogva bárki 
vásárolhatott volna a honi szaporulatból – ám nem-
ritkán többhavi munkabérbe kerültek a kölykök. 
Aztán a hetvenes években világszínvonalú sziámi-
tenyészetek alakultak ki nálunk, s a kölyökmacskák 
kiváló cserealapot jelentettek újabb és újabb, a vas-
függöny mögött korábban nem tartott vérvonalak 
importjához. Így a rendszerváltozás előtt már elő-
fordultak hazánkban nyugatnémet, angol, dán, sőt 

ausztrál tenyészetekből származó példányok is. 
A rendszerváltást követő években leginkább 

nagy-britanniai és svédországi tenyészál-
lat-beszerzések történtek, amelyek szá-

mottevő hatást gyakoroltak a magyar 
állományokra. Ilyesformán a ná-

lunk élő kiváló minőségű egyedek 
klasszikus angol arcúak lettek: 

arisztokratikusak, elegánsak, 
de kissé gonosz ábrázatúak. 

Ez utóbbi vonás csak a kül-
lemre vonatkozik, hiszen 
e macskák kedvesek, 

aranyosak, játékosak. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

KUTYA IS LEHET A PAJTÁSA 
A sziámi macska nagyon élvezi a simogatást, babusgatást, törődést, és 
ha nem kapja meg a gazdájától, akkor kiköveteli magának. Ezért elfog-
lalt embereknek nem ajánlott. Amennyiben mégis sokat vagyunk távol 
otthonunktól, jó, ha a sziámi mellé másik macskát vagy kutyát szerzünk 
be. A sziámik legendásak az intelligenciájukról. Könnyen meg lehet őket 
tanítani az apportírozásra, és pórázon is hamar megtanulnak sétálni.

A magyarországi 
állomány 

világhírű, hiszen 
többek között 
Ausztráliából, 

Dániából, 
Németországból 

és Nagy-
Britanniából 

érkeztek 
kimagasló 

vérvonalakból 
származó 
egyedek.

Fotó: co� er2855 / 
Shutterstock

A sziámi macska 
ragyogó kék 
szemével, 
egyedülálló 
színezetével 
és a legtöbb 
macskafajtától 
eltérő 
viselkedésével 
hódította meg 
az állatbarátok 
szívét.
Fotó: Minerva Studio / 
Shutterstock
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