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 Egy amerikai döntés értelmében jogi személyként ismerhetők el 
azoknak a vízilovaknak a leszármazottai, amelyeket a drogbáró, Pablo 
Escobar illegálisan importált kolumbiai birtokára. Miután Escobar 1993-ban 
egy lövöldözésben meghalt, az állatokat a birtokon hagyták, ahol természe-
tes ragadózóik nélkül számuk az elmúlt nyolc évben 35 egyedről körülbelül 
megduplázódott. Tudósok egy csoportja szerint a vízilovak komoly veszélyt 
jelentenek a terület biológiai sokféleségére és az emberekre is, ezért az ál-
latok egy részének leölését szorgalmazzák. A per, amelyet az Animal Legal 
Defense Fund indított, nem azt szorgalmazta, hogy új törvényt alkossanak 
a jogalkotók, hanem csak annyit, hogy az állatoknak lehetőségük legyen 
érvényt szerezniük azon jogaiknak, amelyeket már megkaptak. A bíróság 
helyt adott a kérelemnek, és az állatvédő szervezet szerint ez az első alka-
lom, hogy állatokat jogi személynek nyilvánítottak az Egyesült Államokban. 
Habár a döntésnek Kolumbiában nincs hatása, a vízilovak sorsáról az ottani 
hatóságok döntenek majd, mégis mérföldkőnek tekinthető. Egy helyi szer-
vezet mindenesetre megkezdte az állatok sterilizálását, amely az érdekük-
ben indított per egyik célkitűzése volt.

www.nbcnews.com Fotó: Bagosi Zoltán

 Malajziában áttelepítéssel igyekeznek megoldani a mind gyakoribb ember-elefánt 
konfliktusokat. Ám gyakran előfordul, hogy az áttelepített elefántok nem maradnak a zárt lombko-
ronájú, erdős területeken, hanem visszahúzódnak az emberek lakta vidékekre. Ráadásul, mivel nem 
ismerik szabadon engedésük helyszínét, összezavarodhatnak, és még több bajt okozhatnak. Az ázsiai 
elefántokat leginkább az emberekkel való konfliktusaik veszélyeztetik, és úgy tűnik, az áttelepítések 
nem segítenek sem rajtuk, sem az embereken, csak máshová tolják át a problémát. Egy nemzetközi 
kutatócsoport 48 egyedet (közülük 32 áttelepítettet) figyelt meg. Az állatok jó része nem maradt új 
lakhelyén, hanem végül még nagyobb területen okozott nagyon komoly gondokat. Négyen közülük 
emberi településekre merészkedtek, lakóingatlanokat rongáltak meg, sőt embereket is öltek – végül 
nyolc hónap öt alatt állatot lőttek le.

news.mongabay.com Fotó: pandapaw / Shutterstock

 A korallzátonyok földünk biológiailag legváltozato-
sabb és legértékesebb ökoszisztémái közé tartoznak. 
Az összes tengeri faj legalább 25%-a kötődik ehhez az élőhely-
hez. Emberek százmilliói számára nyújtanak gazdasági, sza-
badidős előnyöket, gátként védik a partokat a viharok okozta 
károktól, és gyógyászati célokra is felhasználjuk őket. Sajnos a 
korallzátonyok nagyon érzékenyek az emberi tevékenységre; az 
éghajlatváltozás, a vízminőség romlása, a túlhalászás és a part 
menti területek fenntarthatatlan mértékű fejlesztése könyörte-
lenül pusztítja őket. A Status of Coral Reefs of the World jelentés 
szerint a vizsgált 2009–2018-as időszakban a világ korallállo-
mányának 14 százaléka veszett oda. A tanulmány szerint a glo-
bális felmelegedés elleni drasztikus intézkedések nélkül 2050-
re ez a csökkenés elérheti a 70-90 százalékot is. Ez nemcsak a 
korallokra, hanem több ezer, a zátonyokat otthonuknak tekintő 
fajra is végzetes következményekkel járna. Mindezek ellenére a 
kutatások szerint a korallok képesek lennének regenerálódni, ha 
megfelelő intézkedések történnének. Sokat segítene, ha kiemelt 
ökoszisztémaként szerepelnének az ENSZ Biológiai Sokféleség 
Egyezményében. 

www.unep.org

 Valószínűleg eltévedt, és összezavarodott az 
az Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae), amelyik 
több mint 3000 kilométerre evickélt partra Új-Zélan-
don. A teljesen kimerült, kiszáradt állatot egy helyi lakos 
vette észre, és azonnal értesítette a pingvinmentőket. 
A Christchurch Penguin Rehabilitation munkatársai né-
hány napon keresztül többször is alaposan megetették 
a Pingunak elkeresztelt madarat, majd egy nyugodt, 
látogatóktól és kutyáktól mentes öbölnél visszaenged-
ték a tengerbe. Pingu megerősödve, fürgén vetette bele 
magát a hullámokba. Ez a harmadik alkalom, hogy egy, 
az Antarktisz partjainál élő Adélie-pingvin Új-Zélandra 
vetődjön: 1962-ben egy elpusztult, 1993-ban pedig egy 
élő madarat találtak. Az Adélie-pingvin az új-zélandi 
kormány honlapja szerint indikátorfaj, amelyet a kör-
nyezeti változásoknak az antarktiszi tengeri ökoszisz-
témákra gyakorolt hatásainak kimutatására és nyomon 
követésére használnak. 

www.nbcnews.com Fotó: Dmytro Pylypenko / Shutterstock
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 Hatvannégy fekete medve (Ursus americanus), 
13 vörös hiúz (Lynx rufus), 39 prérifarkas (Ca nis 
latrans) és 39 szürke farkas (Canis lupus) vett 
részt abban az amerikai Michigan államban készült 
kutatásban, amely azt vizsgálta, hogy a vadon élő álla-
tok hogyan reagálnak az ember által használt utakra, és 
az egyre növekvő forgalom miként hat a ragadozókra. 
Az állatokat befogták és GPS nyomkövetővel látták el, 
amelyek 15 percenként rögzítették pontos tartózkodási 
helyüket. Ezenkívül 300 mozgásérzékelő kamerát is el-
helyeztek Michigan Felső-félsziget útjai mentén és erdős 
területein. Az adatokból nemcsak az derül ki, hogy mind 
a négy faj gyakrabban használta az utakat éjszaka, és 
hogy gyorsabban is közlekedtek az utak közelében, ha-
nem az is, hogy egy kb. 500 méter széles folyosót is el-
kerültek az utak két oldalán. Ezek a folyosók vonzhatják a 
húsevők elől menedéket kereső zsákmányállatokat. Ez a 
ragadozó-zsákmány viszonyokat megváltoztathatja, és 
befolyásolhatja azt is, hogy a járművek milyen gyakran 
ütköznek szarvasokkal. A tanulmány rámutat arra, hogy 
a forgalmas úthálózat mellett élő medvék és szürkefar-
kasok éjszakai életmódra tértek át, míg a kisebb ragado-
zók, a vörös hiúzok és a prérifarkasok jobban viselik az 
emberi terjeszkedést – egyszerűen az utaktól távolabb 
folytatják szokásos nappali tevékenységüket. Az egyre 
nagyobb fontosságú útökológiai kutatások egyik célja, 
hogy megismerje, miként próbálnak boldogulni az álla-
tok az egyre zsúfoltabb világban.

news.mongabay.com Fotó: Bagosi Zoltán

 Eddig jelentősen alulbecsülték, mennyit eszik egy bálna: az adatok elemzése azt mutatja, hogy átlagosan háromszor any-
nyi táplálékot fogyasztanak el, mint azt korábban hitték. Egy kifejlett, a Csendes-óceán északi részén élő óriás bálna (Balaenoptera 
musculus) például kb. 16 tonna apró rákfélét, ún. krillt eszik naponta, de a szerényebb étvágyú grönlandi bálna (Balaena mysticetus) is 
6 tonna planktont kebelez be mindennap. A kutatás során hét bálnafajhoz tartozó 321 egyedet figyeltek meg drónokkal, visszhang-
mérő berendezésekkel és tapadókorongos nyomkövetőkkel. A bálnák rendkívül fontos szolgálatot tesznek az ökoszisztémának: az-
zal, hogy átszűrik a vizet, átkeverik a tápanyagokat az óceánokban és a tengerekben, továbbá a tápanyagokat az egész vízoszlopon 
keresztül körforgásba hozzák. Emiatt okozza vadászatuk a krillparadoxonnak nevezett jelenséget is: ahogy a legnagyobb ragadozóik 
eltűnnek, a krillek száma is csökken.

www.science.org Fotó: Andrew Sutton / Shutterstock

 Aggasztó rekord született Floridában: idén több mint 
1000, veszélyeztetett státuszú karibi manáti (Trichechus 
manatus) pusztult el. A lassan mozgó, nagy testű állatok 
számára régóta küzdelmes az emberekkel való együttélés. 
A halálesetek kis részéért és sok sérülésért a csónakok-
kal való ütközések a felelősek, de a legnagyobb probléma, 
hogy a szennyezett vízben elszaporodtak az algák, amelyek 
a manátik fő táplálékát jelentő tengeri füvet kipusztították. 
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a manátik lassan sza-
porodnak: két-ötévente születik egy borjú, miután az állatok 
ötéves korukban elérik az ivarérettséget. Becslések szerint 
még mintegy 7500 karibi manáti él a floridai vizekben.

www.science.org Fotó: Thierry Eidenweil / Shutterstock
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FOGYATKOZÓ MADÁRVILÁG
A PÉTERI-TAVON
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tvenhat éve, 1965. november 7-én kezdtem el 
a Péteri-tó madárvilágának tanulmányozá-
sát. Egy ilyen, több évtizedes vizsgálat során 
szemtanúi lehetünk a hosszú távú változá-

soknak, s folyamatában láthatjuk őket. Az említett 
időszak alatt nemcsak a madárvilág, hanem maga a 
terület és az azt mozaikszerűen kitöltő élőhelyek is 

lényegesen megváltoztak. Átalakult az a tágabb kül-
ső környezet is, amely a területet széltében-hosszá-
ban és alul-felül körülveszi.  

A KISZÁRADÁS KÖVETKEZMÉNYEI
Az Alföld folyamatos kiszáradása következtében – 
ami a Kiskunsági-homokháton különösen szem-
beszökő – lecsökkent a talajvízszint, ezáltal eltűntek 
a kisebb felszíni vizek is. Így veszélybe került a Pé-
teri-tó korábban rendszeresen meglévő vízellátása, 
vízutánpótlása. 

Fokozatosan megszűnt a tanyavilág lakosságá-
nak a térségre jellemző hagyományos kisüzemi 
gazdálkodása is. Ez ma már csak néhány tanyán 
maradt meg: az itt élő emberek többsége áttért a fó-
liás növénytermesztésre és az egy-két tehén helyett 
a minél nagyobb állatlétszám tartására. 

Megemelkedett a ragadozó fajok állománya mind 
az emlősök, mind a madarak vonatkozásában. Lé-
nyegesen megnőtt az erdősültség területi aránya is. 
Új erdők és fásítások övezik ma szinte az egész kör-
nyéket; persze ezek némelyike már több évtizedes. 

A felsorolt tényezők egyenként is változást gene-
rálnának, ám összhatásuk eredménye komplex át-
alakulást hozott.

ELSZAPORODOTT PREDÁTOROK
Kétségtelen a ragadozók, illetve a „ragadozás” jelen-
ségének szerepe egyes védett fajok populációjának 
csökkenésében és fokozatos eltűnésében. Bár egy 
vaddisznót vagy dolmányos varjút nehezen sorol-

A madárrezervátum
A Péteri-tó Természetvédelmi Terület vagy más né-
ven „Péteri-tavi madárrezervátum” Kiskunfélegy-
házától délre található. Védettségét 1976-ban kapta 
meg. Területe 781 hektár, amelyen a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság látja el a kezelést. A ter-
mészetvédelmi őrkerület vezetője Molnár László. 
A Péteri-tónál ötvenhat éve folynak madártani és 
egyéb zoológiai vizsgálatok. A napjainkig észlelt 
madárfajok száma 253, melyből 125 fészkel is a terü-
leten vagy a közvetlen térségben.

ELTŰNT A VÍZ, S VELE ELTŰNTEK A VÍZI- 
ÉS PARTIMADARAK IS.

2021 aszályos 
nyara és a száraz 
kora ősz teljesen 
kiszárította a 
tavat. A vízzel 
együtt októberre 
eltűnt az utolsó 
átvonuló madár 
is. Erdő uralja ma 
már a tájat.
Fotó: Bankovics Attila

A kis kócsag 
nem tipikus nádi 
fészkelő, de az 
ezredforduló 
éveiben szép 
számmal költött 
a gémtelepen. 
Ma már csak 
kóborló egyedei 
látogatják a tavat, 
ha abban vizet 
találnak (balra).
Fotó: Bankovics Attila

A gólyatöcs 
korábban a 

szikesek fészkelő 
madara volt. 

2021 tavaszán a 
halastó medrében 

telepedett meg 
közel 20 pár, 

mivel csak ott 
talált megfelelő 
vizes élőhelyet. 

Fotó: Szűcs László 
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hatnánk be a predátorok közé, attól még hatéko-
nyan kiveszik részüket a „ragadozás” jelenségéből.

Az egyazon helyen végzett évtizedes vizsgálatok 
érdekes eredményeket hoztak. Mindezek nem új 
dolgok, több évtizede ismertek. A tudatos és ered-
ményes vadgazdálkodás épp ezeken az ismereteken 
alapszik – és alapult már bő száz éve is. Nem vélet-
lenül volt olyan fontos a ragadozók állományának 
szabályozása, csökkentése a múltban.

Felülről a varjú, a szarka, a csóka vagy történe-
tesen a barna rétihéja tizedeli az apróvad és a vé-
dett madárfajok szaporulatát – teszi mindezt fényes 
nappal. Alulról, a föld alól vagy a felszínen a róka, 
a borz, a nyest és a nyuszt, újabban pedig a sakál 
teszi tönkre a fészekaljakat, s szedi össze a fi ókákat 
nappal és éjszaka egyaránt. A baglyokat, amelyek 
szintén éjjel működnek, csak azért nem vádolom, 
mert ők mindig tudják tartani a populációszintjü-
ket, s csupán annyira szaporodnak fel, amennyire 
a környezet megengedi. Ha csökken a zsákmányál-
latok száma, abban az évben máris kevesebb tojást 
raknak, így csak kevés fi ókát nevelnek. A gyöngy-
bagoly például ínséges esztendőkben alig két tojást 

rak, s azt költi ki és neveli fel, a mezei pocok gradá-
ciós éveiben viszont nem ritka a hetes fészekalj (sőt 
még több is lehet). De hát ők legfeljebb csak néhány 
emberközeli, épületlakó énekesmadárban tesznek 
alkalmi kárt. A róka ellenben épp a madarak költési 
időszakában neveli kölykeit, olykor hatot vagy nyol-
cat is. Ahogy a rókafi ak nőnek, úgy kell mind több 
és több táplálékot hazahordaniuk az öregeknek. Ha-
sonló a helyzet a borzzal is, amely csak az 1960-as 
évektől kezdett megtelepedni, illetve felszaporodni 
a Kiskunság erdős vidékein. 

Nos, a mesterségesen „felszaporított” róka az 
„immunfalatok” kiszórásával – nehogy a veszett-
ség elérje – az 1990-es években úgy elterjedt, hogy 
soha nem tapasztalt gyakorisággal került szemünk 
elé, még nappal is. Ott csatangolt a talajon fészkelő 
sziki madarak élőhelyein. Nem volt kétséges, hogy 
ha rátalál egy fészekre, kifalja a tojásokat. Kitűnő 
szaglása révén pedig követni tudja a talajon mozgó 
röpképtelen fi ókákat, s a fű között meglapuló pely-
hes madárka a zsákmánya lesz. 

A róka kilövése időigényes és költséges művelet. 
A helyi vadőr gyérítette őket: soha nem látott meny-
nyiséget ejtett el. Az immunizálás bevezetése után 
akadt év, mikor 154 rókát lőtt a Péteri-tavat is magá-
ba foglaló, de négyszer akkora kiterjedésű vadász-
területen. Ez a szám a következő két esztendőben 
152 és 140 volt, majd 100–120 között stabilizálódott 
az általa egy évben elejtett rókák száma. Elképzel-

Amíg a tókörnyék 
szikes tócsáiban 
megfelelő 
mennyiségű 
kora tavaszi víz 
volt, a gulipán 
rendszeres 
fészkelő madara 
volt a területnek. 
Az utóbbi 
években már nem 
költött, sőt 2021 
tavaszán nem 
is mutatkozott a 
Péteri-tavon.
Fotó: Szűcs László 

Az utóbbi 
évtizedekben 
elszaporodott 
rókák és egyéb 
ragadozók 
nagy károkat 
okoznak a tó 
madárvilágában.
Fotó: Szűcs László 

A nagy goda 
is a szikesek 

fészkelője, 
rendszeresen 

költött a 
kezdetek, azaz 

1966 óta. Mivel 
vízigénye kisebb 

a gulipánénál, 
2021 tavaszán 

3 pár meg is  
próbálkozott a  

költéssel, de ezt a 
dolmányos varjak 

még az elején 
meghiúsították.

Fotó: Szűcs László 
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hető, hogy mekkora pusztítást végzett ennyi róka 
a talajon fészkelő védett madarak közt – amit alább 
láthatunk is. Mindezeken túl lehetetlenné tette a ta-
nyákon a baromfi tartást.

EZ MÁR A MÚLT
Hajdan – vonattal végigutazva Kecskemét és Sze-
ged között – márciusban a sárgán fakadó és fehér 
barkákat hajtó fűzfák mellett az ég színét kéken tük-
röző apró tavak és tócsák százai jellemezték a kora 
tavaszi tájat. Senkinek sem jutott eszébe, hogy az 
olvadékvizekből képződő tócsákat „veszélyes” bel-
víznek minősítse, s mindenáron el akarja tüntetni 
őket. E kisebb mélyedésekben még az 1960–70-es 
években is ott csillogott az olvadék, s kitartott má-
jusig, esetleg tovább is. Mikor végül magától eltűnt, 
a helyén fű nőtt, mely kaszálóul szolgált a közeli 
tanya számára, vagy épp szikes kopárrá lett, ami a 
természetnek kedvezett. Ezek az apró „vizek” adták 
az életet a madaraknak és számos más állatnak, az 
egysejtűektől a rovarokon át a gerincesekig. A bíbic 
csapongó nászrepülése és jajongó hangja hozzá-

tartozott a vidékhez, s a tavasz életteli képe sajátos 
hangulatot kölcsönzött a kiskunsági tájnak. Ma már 
mindez a múlté. Tavaszi vizeknek évek óta nyomuk 
sincs. Elvitte őket kezdetben a kierőszakolt leveze-
tés, a kiszárítás, hogy az a darabka föld is szántható 
legyen – és velük együtt a talajvízszint általános le-
csökkenése…

Immár hoznánk vissza a vizet, de nincs honnan: 
a beindított káros folyamatot megfordítani sokkal 
nehezebb!

A SZIKI FÉSZKELŐKÖZÖSSÉG
A Péteri-tó Természetvédelmi Terület legértékesebb 
madárközössége a tavat övező szikes tócsák tér-

ségében alakult ki. Nyolc faj alkotta ezt a fészkelő-
közösséget, közülük öt fokozottan védett. A hatva-
nas-hetvenes években még rendszeresen költött 
évi 2-6 pár széki lile (Charadrius alexandrinus), ezek 
ott futkároztak a vakszik szárazulatain pelyhes fi ó-
káikkal együtt, fogdosva az eléjük kerülő rovarokat. 
A közeli vizek szélén vagy a sekély tócsákban építet-

te fészkét 8-11 pár gulipán (Recurvirostra avosetta), 
egyes években társult hozzájuk 2-4 pár gólyatöcs 
(Himantopus himantopus) is. Az idő tájt még ez volt 
a ritkább. A gyepes magaslatokon telepedett meg 
a nagy goda (Limosa limosa), mintegy 6 párban, a 
nedvesebb réteken pedig 8-10 pár piroslábú can-
kó (Tringa totanus) költött. Az eddig említett öt faj 
mind fokozottan védett, s egykori fészkelőhelyük-
ről napjainkra el is tűntek! 2010 után már hiába ke-
restük őket. A további védett fajok közül domináns 
volt a bíbic (Vanellus vanellus), állománya 35-40 pár 
között mozgott évente. Vele együtt költött a szára-
zabb gyepeken 20-25 pár mezei pacsirta (Alauda 
arvensis), míg a nedvesebb térszint növénytársulá-

A bakcsó 1976-
ban telepedett 
meg. Erdőfoltban 
kialakult, 60 
párból álló telepét 
vihar tette tönkre. 
A következő 
évtől a nádasban 
fészkelt a többi 
gém között. 
Állománya 20-
40 pár között 
mozgott évente, 
kivéve a 2000-es 
esztendőt, amikor 
140 pár költött.
Fotó: Bankovics Attila

A piroslábú 
cankó a Péteri-

tó jellemző 
fészkelő madara. 

Még 2021-ben  
a megváltozott 

környezeti 
viszonyok között 
is költött néhány 

pár a területen. 
A klasszikus 

időkben, 1960 és 
2010 között 12 

és 20 pár között 
mozgott az 

állomány.
Fotó: Szűcs László 

➤
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saiban – amilyen többek közt a sziki mézpázsit ho-
mogén gyepe (Puccinellietum limosae) – 10-12 pár 
sárga billegető (Motacilla fl ava) fészkelt. Mindezek-
kel szemben ugyanazon a területen 2021 tavaszán 
bíbicből 2-3 pár kezdett költeni, mezei pacsirtából 
jóval nagyobb területen maximum 5, sárga bil-
legetőből 6 pár. A felsorolt nyolc faj eltűnése vagy 
nagyarányú állománycsökkenése elsősorban a róka 
számlájára írható.

A NÁDI FÉSZKELŐKÖZÖSSÉG
A vizsgálatok első éveiben a telepesen fészkelő gé-
mek közül csak a vörös gém (Ardea purpurea) köl-
tött a Péteri-tó nádasában. Szemtanúja lehettem a 
későbbi vegyes gémtelep fokozatos kialakulásának. 
Évről évre gazdagodott a fajösszetétel. 1967-ben ér-
kezett az első nagy kócsag (Ardea alba), ekkor még 
csak szemlélődött a telep fölött, de a következő esz-
tendőkben kis számban megtelepedett. Ez időben 
alakult ki az üstökösgém (Ardeola ralloides) letört 
nádszálakra épített fészektelepe, ahol 1979-ben már 
35 pár költött. 1974-ben raktak először fészket a ka-
nalasgémek (Platalea leucorodia) a vegyes gémtele-
pen. Fészkeik, a többi gémétől eltérően, alacsonyan 
épültek a nádtorzsákon, közvetlenül a víz felett. Őket 
követte a bakcsó (Nycticorax nycticorax) – amely 
szintén nem tipikus nádi fészkelő – 20, majd 25 
párral. 1980-ban és 2002-ben a ritka batla (Plegadis 
falcinellus) is több párban fészkelt.

A hatvanas években nyoma sem volt még a Pé-
teri-tavon a vaddisznónak (Sus scrofa), de a tágabb 
térségben sem. Egy-egy magányos átváltó példányt 
észleltek a környékbeliek a hetvenes évek végén. 
Bugac erdeiben akkortájt már jelen volt: a tanyai 
kertekben tett károkozásairól sorozatosan érkez-
tek bejelentések a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz. Az 
ezredforduló éveiben kezdett betelepedni a Péte-
ri-tó nádasába, majd – még 2010 előtt – szaporodó 
nagyvaddá vált a területen. A gémtelepen okozott 
kártételei ekkor váltak végzetessé. Először az ala-

csonyan költő kanalasgémek fészkeit tette tönkre, 
később a többi faj is sorra került. A legutóbbi évek-
ben már csak szétszórtan vagy néhány párból álló 
kisebb telepeken költhettek e gázlómadarak. 

Most azonban újabb probléma jelentkezett. El-
tűnt a víz a tóból, s nehéz elképzelni, honnan pótló-
dik majd vissza, mikor a korábbi vízgyűjtő terület is 
szárazzá vált…

NÖVEKVŐ ÁLLOMÁNY
Nem lenne teljes a kép, ha a fenti csökkenő számú 
vagy eltűnt fajok mellett nem tennék említést a be-
települő és lényeges állománynövekedést mutató 
madárfajokról is. A vízimadarak között szintén ta-
lálunk ilyeneket; igaz, a vízhiány az ő sorsukat most 
már kétségessé teszi. 

Az első esztendőkben nyoma sem volt például 
a bütykös hattyúnak (Cygnus olor), csak a nyolc-
vanas évek végén jelent meg. Azóta 1-5 költő párja 
rendszeres. Hasonló a helyzet a nyári lúddal (Anser 
anser), amely a kilencvenes évektől költ a térségben, 
olykor 120-130 pár is. Később jelentek meg és szapo-
rodtak fel az olyan erdei fajok, mint a szajkó, a fekete 
rigó, a nagy fakopáncs, az őszapó. Megtelepedett és 
rendszeres fészkelővé vált a kis fakopáncs, a feke-
te harkály, a fülemüle, a vörösbegy. Mint országo-
san, itt is felszaporodott a balkáni gerle és az örvös 
galamb, s 2021-ben a parlagi sas (Aquila heliaca) is 
fészkelt. Sőt, az erdőterület fokozatos növekedése 
révén a térségben ritka citromsármány (Emberiza 
citrinella) szintén megtelepedett.

DR. BANKOVICS ATTILA

A TÚLSZAPORODOTT RAGADOZÓK 
BELÁTHATATLAN KÁROKAT OKOZNAK A TÓ 

MADÁRVILÁGÁBAN.

A fattyúszerkő 
egyes években 
népes telepeket 
alkotva költ a 
területen. A II-es 
tavon lefészkelők 
száma 2021-ben 
is meghaladta 
a 200 párt. A 
fészket elhagyó, 
röpképes 
fi atalokat az 
öregek még 
hetekig etetik, 
többnyire 
rovarokkal.
Fotó: Szűcs László 

A bíbic, az alföldi 
rétek és legelők 
elterjedt madara, 
a Péteri-tavon 
is domináns 
fészkelő volt. 
Állománya a 
szikes réteken  
évi 40-45 pár 
körül alakult. 
A dolmányos 
varjú és a 
ragadozók ma 
már sok helyen 
lehetetlenné 
teszik költését. 
Fotó: Szűcs László 

A szürke gém sem 
tipikus nádi fész-
kelő, de a vegyes 

gémtelepen éven-
te megtelepedett 

és sikeresen 
költött 1-3 pár. 

Mint kisebb vízi 
állatokkal táplál-

kozó faj szinte 
egész évben fo-

lyamatosan jelen 
van a területen 
néha nagyobb 

számban is. 
Fotó: Kovács Zsolt
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AZ 
Ohiói Állami Egyetem (Ohio State Uni-
versity) viselkedésökológus munkatár-
sai arra keresték a választ, hogy meddig 
terjed ez a barátság, s miként befolyásolja 

a táplálékszerzést. Más állatokhoz – például a fő-
emlősökhöz vagy a madarakhoz – képest ezeknek 
a denevéreknek megfi gyelése nehezebb feladat. Ál-
talában fák üregeiben és barlangokban élnek, rejte-
küket pedig csak néhány órára, éjszaka hagyják el. 
Viselkedésük kutatása azonban több okból is fontos. 
Ezek közül az egyik, hogy veszettséget terjeszthet-
nek, és a fő táplálékukat adó szarvasmarhákat meg-
fertőzhetik a vírussal. 

BŐREGEREK BARÁTSÁGA
A kutatócsoport két denevérkolóniára összpon-
tosított, amelyek a panamai szarvasmarhatelepek 
közelében élnek. A repülési útvonalukon kifeszí-
tett hálók segítségével fogták be az állatokat, majd a 
nőstényeket ujjbegyméretű nyomkövetőkkel látták 
el. A nyomkövető egyúttal azt is segített megtudni, 
mely egyedek vannak „barátságban” egymással. A 
legelőkön, ahová a denevérek táplálkozni járnak, 
a tudósok „beépültek” a gulyába. Inf-
ravörös kameráikkal és ultrahangos 
mikrofonjaikkal igen élénk kommu-
nikációt rögzítettek. Kiderült, hogy a 
denevérek, bár szinte mindig egyedül 
indulnak éjszakai vadászatra, miután 
legelésző áldozatukat megharapják, 
hangjelzéssel hívják kedvelt társaikat, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk a lak-
mározás során. A kutatók azt feltéte-
lezik, hogy a kommunikáció komoly 
előnyökkel járhat az állatok számára. 
A denevérek az orrukban lévő hőérzé-
kelőkkel találják meg a szarvasmarha 
vérereit, majd előkészítik a seb helyét, 
s durva nyelvükkel leborotválják a 
szőr szálakat. Majd éles metszőfogaik-
kal felvágják a préda bőrét és az érfalat, 
mély sebet ejtve rajta. Mindez sok időt 
és munkát igényel, ami a denevéreket 
kiszolgáltatottá teszi a ragadozókkal, 
például a baglyokkal szemben. Minél 
tovább ülnek a zsákmány hátán táplál-
kozva, annál nagyobb az esélyük arra, 

hogy maguk is zsákmánnyá válnak. Az előkészített 
sebről értesített társaik képesek gyorsan odarepül-
ni és táplálkozni, így kisebb a valószínűsége, hogy 
felfalják őket. 

ÁRULKODÓ HANGOK
Ahogy a denevérek vacsorájukat fogyasztják, kü-
lönböző hangokat adnak ki – akár azért, hogy más 
denevéreket vonzzanak, akár azért, hogy távol 
tartsák őket. Az ultrahangfelvételek három eltérő 
hangtípust rögzítettek. Az egyiket a barátok felis-
merésekor hallatják, esetleg fi gyelmeztetnek vele, 
a második egy ellenséges „maradj távol” hangjel-
zés, míg a harmadik, amelyet még sose jegyeztek 
föl, egy alacsony frekvenciáról magasra, majd ismét 
alacsonyra váltó jelzés volt. A tudósok véleménye 
szerint ez az, mellyel a denevérek a közös étkezés-
re invitálják cimboráikat. A kutatás eredményeként 
jobban megismerhetjük e kisemlősök társadalmi 
struktúráját, viselkedését, amely bizonyos szem-
pontból nagyon hasonló ahhoz, ahogy mi, emberek 
viselkedünk. 

B. I.

VÁMPÍROK 
VACSORÁJA
A rőt vérszopó denevérek (Desmodus rotundus) – különösen 

a nőstények – társas állatok. Gyakran felöklendezik táplálékukat, 
hogy megetessék a vadászatban sikertelenebb társaikat. 

Sőt, az emberhez hasonlóan „barátaik” is vannak, 
akik mellett szívesen pihennek.

A képen jól 
látszanak a rőt 
vérszopó denevér 
borotvaéles met-
szőfogai. Lapos 
orra abban segíti, 
hogy a száját elég 
közel tudja nyom-
ni áldozatának 
testéhez.
Fotó: Usha Roy / 
Shutterstock

A sikeresen 
táplálkozó 
denevérek 

30 perc alatt 
általában saját 

testsúlyuk 
felének megfelelő 
mennyiségű vért 
fogyasztanak el.

Fotó: belizar / 
Shutterstock
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AZ 
újabb felvetések szerint – nyilvánvalóan 
zootaxonómiai kutatások eredményeire 
támaszkodva – célszerű lenne átgon-
dolni a Nyugat-Palearktisz (továbbiak-

ban az angol rövidítésből adódóan: WP) mostani 
határait, és kitolni őket. A javasolt változás főként 
az Arab-félszigetre vonatkozik, amelynek teljes te-
rülete bekerülhetne faunaterületünkbe. Jelenleg a 
legkeletibb ország, amely a WP-hez tartozik, az ap-
rócska Kuvait.

E mindössze Dél-Dunántúl nagyságú monar-
chiát a világ legfontosabb olajtermelői között tart-
ják számon; gyakorlatilag ez adja gazdasága alapját. 
Természetesnek mondható élőhelyei egytől egyig 
sivatagok. A mezőgazdaság térfoglalása elenyésző: 
az ország alig 1 százalékát művelik (szemben ha-
zánk 70 százalékos arányszámával). Logikusan 

azonban ezek az oázisként működő farmok, kertek 
és egyéb (jellemzően öntözött) zöldfelületek jelen-
tik a vonzerőt a Közel-Keleten átvonuló vagy oda 
telelni érkező madárfajok számára. Közöttük szép 
számmal akad olyan, amelyet faunaterületünkön 
másutt nem, vagy csak alkalmi módon keríthetünk 
távcső és fényképezőgép elé.

Épp ezért – és mivel a tél a legtöbb helyen külö-
nösebb ornitológiai izgalmak nélküli időszak – az 
európai madarászok kiváltképp január–február tá-
ján keresik fel az országot. Ugyanakkor az itteni te-
rületek zöme az egyszerű turisták elől elzárt, korlá-
tozottan vagy csupán engedéllyel látogatható. Nem 
árt tehát jó előre felkészülni az említett akadályokra!

BÜLBÜL ÉS FELHŐKARCOLÓ
Kuvaitban a leggyakoribb madárfajok közé tartozik 
a mindenütt előforduló, de főleg az ember közelsé-
gét kereső (azaz kissé urbanizált) fehérarcú bülbül 
(Pycnonotus leucotis). A bülbülök a Közel-Kelet ti-
pikus madarai: már Törökországban is élnek faja-
ik. Lágyan bugyborékoló hangjuk a keleti hangulat 
velejárója. Jóllehet külsőre van némi hasonlóság, 
magam sosem értettem, hogy a szakirodalomban 
miért a fülemülével azonosították e csoport tagjait 
(bár a jellegtelen tollazattal éles ellentétben álló kel-
lemes ének kétségkívül emlékeztet a fülemülékre is).

Bár a terepmadarászok körében szakmai vita folyik arról, 
hogy az európai faunaterület (pontosabban a Palearktisz nyugati 
fele) meddig tart, a jelenleg elfogadott határok közelében 
madarászni mindig nagy élményt nyújt.

MADARAK A KÖZEL-KELETEN

BÜLBÜLÖK és 
FLAMINGÓK
BÜLBÜLÖK és 
FLAMINGÓK

A Közel-Keleten 
élő, kellemes 
hangú bülbülök 
jellegzetes 
képviselője a 
fehérarcú bülbül 
(Pycnonotus 
leucotis). Kuvait 
jelképmadara 
lehetne, hiszen 
mindenhol ott 
lábatlankodik, 
ahol az ember is 
előfordul.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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A Perzsa-öböl Kuvaithoz tartozó tengerparti ré-
szén elképesztő építészeti megoldásokkal nyűgözik 
le az odalátogatókat. Nyilván számos turista keresi 
fel a szédítő felhőkarcolókkal tarkított kuvaitvárosi 
helyszíneket, mi azonban a skála ellentétes végén 
mozogtunk: az elhagyatott, de természetesnek tűnő 
partszakaszokat vizsgáltuk ritka vízi- és partimada-
rak megtalálása reményében.

A rózsás fl amingók (Phoenicopterus roseus) ezres 
tömegben gyűlnek össze a téli időszakban, csopor-
tosulásaik közkeletű látványosságok. A kitartó meg-
fi gyelők jutalma az indiai és afrikai elterjedésű, itt 
szórványosan előforduló kis fl amingó (Phoenicona-

ias minor) észlelése. Nevéből adódóan sejthető, hogy 
rózsás rokonai között könnyen megbúvó, azokhoz 
képest feleakkora madárról van szó. Erősebb (vörö-
ses) színezete azonban segíti a felismerését, távoli 
észlelés esetén való azonosítását.

A vízhez kötődő madárcsoportok hazánkból is-
mert tagjai itt jellemzően felcserélődnek helyi „vál-
tozatokkal”, így kis kócsag helyett zátonykócsaggal 
(Egretta gularis), küszvágó csér helyett bengáli és üs-
tökös csérekkel (Thalasseus bengalensis és T. bergii), 
míg sztyeppi sirály helyett örmény sirállyal (Larus ar-
menicus) ismerkedhetünk.

Az európai ornitológusok számára talán legérde-
kesebb és legvonzóbb partimadár az árapályhelyzet-
től függően akár egész közelről is szemügyre vehető. 
Ez a faj nem más, mint a mi gulipánunkhoz hason-
lóan egyszerű fekete-fehér tollú, mégis rendkívül 
impozáns megjelenésű gémlile (Dromas ardeola). 
E valóban tekintélyes méretű partimadár a sekély vi-
zekben keresgél. Erős csőrével még a kemény kagy-
lókat és tarisznyarákokat is fel tudja bontani, ezért 
kapta angolul a Crab plover (ráklile) nevet.

KÖZPARKOK ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Az üde, azaz csakugyan zöld területek egy része 
közparkként működik, ahol számos madár talál 
menedéket, ráadásul itt a szándékos zavarás, em-
beri háborgatás sem jellemző. A szóban forgó szár-
nyasok közül a mi darázsölyvünk keleti rokona, a 
bóbitás darázsölyv (Pernis ptilorhynchus) a legér-

VÉDELMI TÖREKVÉSEK
A kuvaiti természet- és madárvédelmi törekvések az 1970-es évekre te-
kintenek vissza, s jellemzően a nem kormányzati szervezetekhez köthe-
tők. Az állami szervek közül a helyi környezetvédelmi hatóság lát el ol-
talmi szerepkört, de a hivatalos természetvédelem még gyermekcipőben 
jár. Ugyanakkor az ornitológiai szervezetek azon ügyködnek, hogy az 
1990-es években kijelölt fontos madárvédelmi területek hálózatát, azaz 
a BirdLife Int. által akkoriban kidolgozott IBA-rendszert felülvizsgálják 
és megújítsák. Jelenleg csak nyolc ilyen terület van. Ellenpéldaként em-
líthető a Bubiyan-sziget, amely 2015-től egyike lett a nemzetközileg szá-
montartott vizes élőhelyek láncolatának – vagyis ún. rámszari (ramsari) 
területté nyilvánították. Ám mégsem tartozik az IBA-k közé, holott ma-
dártani értékei ezt nagymértékben indokolnák.

A Perzsa-öböl 
partján található 

Kuvaitváros 
égbeszökő 

felhőkarcolóival 
nyűgözi le 
látogatóit. 

Szerencsére a 
városi környezet 

velejáróiként 
számos 

gondozott park is 
található, amelyek 

elsőrangú 
madárélőhelyek.

Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A rokonaihoz 
képest fakóbb szí-

nezetű, de muta-
tós pusztai gébics 

(Lanius isabelli-
nus) faunaterüle-
tünkön legbizto-

sabban itt látható. 
Gyakran ül ki 

magaslatokra (ún. 
vártamadár), 

ezért könnyen 
meg fi gyelhető.

Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

KUVAIT ELSŐ NEMZETI PARKJA EGYÚTTAL 
KIRÁLYI VADÁSZTERÜLET.

➤
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dekesebb. Ez az indiai szubkontinensen honos ra-
gadozó madár naphosszat az átlagos parklátogatók 
által észre sem vehető helyeken, például a pálmák 
lombkoronájának takarásában pihen. 

A mezőgazdasági területek errefelé jellemző-
en kör alakúak, ami az öntözőgépek technológi-
ája miatt alakult így. Legjelentősebb kiterjedésű a 
Sulaibiya Pivot Fields, amelynek mintegy 20 km2-
es zöldfelülete mágnesként vonzza a madarakat. 
Olyan fi gyelmet érdemlő fajok telelnek itt, mint a 
nálunk is honos szalakóta indiai megfelelője, a WP-
ben másutt gyakorlatilag nem is látható bengál sza-
lakóta (Coracias benghalensis), vagy a világszinten 
ritkaságként ismert, kritikusan veszélyeztetett li-

lebíbic (Vanellus gregarius). Nekünk mégis inkább 
utóbbi keleti rokona, a fehérfarkú lilebíbic (Vanellus 
leucurus) dobogtatta meg a szívünket, hisz ezt a fajt 
csak nagy ritkán lehet észlelni a Kárpát-medencé-
ben. E csoportból azonban legjobban a bibircses 
bíbicre (Vanellus indicus) fájt a fogunk, amely fau-
naterületünkön csupán itt és Kelet-Törökország egy 
pontján fészkel. Elterjedésének súlypontja tudomá-
nyos nevéből könnyen kitalálható. Az említett fajt a 
kilátókkal és más, madármegfi gyelést segítő léte-
sítményekkel ellátott, csak engedéllyel fölkereshető 
al-Dzsahra (Al Jahra) rezervátumban észleltük. Ez 
a terület a Perzsa-öböl peremén lévő, jól növénye-

sedett, nádasokkal és nyílt vízfelületekkel borított 
élőhelyegyüttes, így nem csoda, ha számos – köz-
tük nemzetközi szinten is ritka – madárvendég lá-
togatja.

A kis termetű, verébnél alig nagyobb álarcos ger-
le (Oena capensis) dél-afrikai származását tudomá-

nyos és egykori magyar neve – fokföldi gerle – is 
mutatja. Újabb megnevezését a hímek arcrészének 
fekete színéről kapta. Angol neve – Namaqua Dove 
– a hajdani nama népcsoportnak állít emléket, 
melynek tagjai Dél-Afrika tájain (Namíbia) éltek. 
(A namaqua egész pontosan namai embert jelent, 
akiket a későbbi gyarmatosítók hottentottáknak 
hívtak.) A Közel-Kelet országaiban szórványosnak 
mondható; kedveli a szántókat, ahol apró termete és 
földszíne remek álcát nyújt számára. Sokszor szinte 
rálép az ember, mire észreveszi. 

AMI NEM KERÜL A KIRAKATBA
Noha Kuvait biztonságos és rendezett ország, természetesen itt is akad-
nak törvényen kívüli fi gurák és helyzetek. Tulajdonképp az összes nagy 
sivatagi farm közelében találtunk lelőtt ragadozó madarakat. Olybá tűnt, 
hogy a görbecsőrűek általános gyűlölet tárgyai, s az országban az a 
szemlélet él, amely nálunk száz éve volt jellemző, mikor még minden ra-
gadozót ellenségnek, tűzzel-vassal üldözendőnek tekintettek. Alaposabb 
természettudományos ismeretek és a ragadozók szerepével kapcsolatos 
valós információk híján sajnos – hazánkhoz hasonlóan – itt is rendre 
előtörnek babonaszintű meglátások (és a modern lőfegyverek mellett a 
mérgek használata).

Érdemi változást az erőskezű törvényi fellépésen túl csak a széles körű 
ismeretterjesztéstől lehet remélni.

Egy madarásznak 
ez a jó társaság: 
kenti csérek és 
dankasirályok 

mellett bengáli 
csér (középen) és 
üstökös csér csa-

pat (Thalasseus 
bengalensis és 

T. bergii)
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

Szántókon, 
parlagokon 

látható a 
terepszínű, 

törékeny 
megjelenésű 
álarcos gerle 

(Oena capensis). 
A Közel-Keleten 

szórványos, 
eredeti hazája 

Dél-Afrika.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A Perzsa-öböl 
naplementéjéhez 
hozzátartoznak a 
rózsás fl amingók 
(Phoenicopterus 
roseus). Az itt 
telelők ezres 
csoportokban 
kanalazzák a 
sekély vizeket.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

KUVAIT TERÜLETÉNEK MINDÖSSZE EGY 
SZÁZALÉKÁT MŰVELIK.
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A SIVATAG VARÁZSA 
Kuvait ikonikus sivatagi élőhelyegyüttese az or-
szág első nemzeti parkja, amely valójában királyi 
vadászterületnek tekinthető, ezért csak alig-alig 
(külföldiek számára gyakorlatilag nem) látogatható. 
Közkeletűen SAANR néven illetik, hiszen kibontva 
elég kacifántos: Sabah Al Ahmad Natural Reserve. 
E terület a hantmadarak Mekkája: a legtöbb faj itt fi -
gyelhető meg, köztük a szűk elterjedésű vörösfarkú 
vagy perzsa hantmadár (Oenanthe chrysopygia). Ez 
is csupán telelni érkezik az ország területére. Meg-
találása, illetve felismerése (azaz sikeres határozása) 
csak a szakavatottaknak lehetséges és izgalmas, 
mert a külső szemlélő számára a megtévesztésig 
hasonlít fakó színű sivatagi és pusztai atyafi ságára…

A hasonlóképp nemzeti védelmet élvező Kabd 
rezervátum engedély kiváltásával látogatható. Ez 
az ország talán leginkább természetközeli állapo-
tú sivataga. Nem véletlen, hogy itt a legesélyesebb 
olyan, máshol nehezen észlelhető, homoki élőhe-
lyeket kedvelő fajokkal találkozni, mint amilyen a kis 

termetű, nomadizáló fehérhomlokú verébpacsirta 
(Eremopterix nigriceps) vagy a gyér bokrosokban 
telelő, szüntelenül bujkáló tamariszkuszposzáta 
(Curruca mystacea). Utóbbi teljesen homokszínű 
rokona (amelynek tollazata mellett a szeme is sár-
ga) szintén a Kabd rezervátumban fi gyelhető meg. 
A sivatagi poszátáról (Curruca nana) van szó, mely 
egész életében e kietlen élőhelyeken tartózkodik, 
vagyis megpillantása mindig élményt jelent a ma-
gyar terepi madarászoknak.

EGY IGAZI UNIKUM
Kuvait faunájának ornitológiai szempontból leg-
vonzóbb tagja a nevében is különleges, megjele-
nésében páratlan selyemgébics, avagy – tudomá-
nyos és egyben angol neve után – a Hypocolius. 
Latin fajneve ampelinus (szőlőszínű), ám mivel egy 
monotipikus, azaz családjának egyedüli képviselő-
jeként ismert fajról beszélünk, ez szinte mellékes. 
A valóban lenyűgöző küllemű madár faunaterü-
letünkön legbiztosabban itt látható. Bár annak el-
lenére, hogy a madarászok között is működik a jó 
és biztos helyek megosztása, a Hypocolius ampe-
linus megtalálása így sem könnyű. Kedvelik a bo-
gyótermő, betelepített bokrosokat, de sokszor – a 
mi csonttollúinkhoz hasonló módon – csapatosan 
bukkannak fel a legváratlanabb helyeken, hogy 
aztán varázsütésre újra eltűnjenek. A pálmák lom-
bozatában megbújó példányok néha szinte nem is 
madárszerű pózokban pihennek. 

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁMA madarászok leg-
inkább a Hypoco-
lius, találó magyar 

nevén selyem-
gébics (Hypoco-

lius ampelinus) 
látására jönnek 

Kuvaitba, hiszen 
a WP-ben másutt 

alig fordul elő.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

Sivatagi táj eny-
hén fenyegető 

táblával. 
A kígyókra ér-

demes fi gyelni, 
hiszen a terep mé-

lyén nincs térerő, 
és a segítség is 

messze van…
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A gyér növény-
zetben bujkáló 
sivatagi poszáta 
(Curruca nana) 
nem hagyja el 
élőhelyét, ezen 
a kietlen tájon 
tartózkodik egész 
évben – dacolva 
az elemekkel. 
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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A 
világszerte ismert és kedvelt koala állománya 
az utóbbi évszázadokban a töredékére csök-
kent. Igaz, a faj már sok évtizede törvényes 
oltalom alatt áll, de csak nemrégen sorolták a 

fokozottan védett kategóriába. Új természetvédelmi 
státusza „személy szerint” nem is annyira közvetle-
nül a koalát óvja, mivel ő már amúgy is védett volt, 
hanem a mostani rendelet a faj számára okvetlenül 
szükséges növényzetet (eukaliptuszligetek, -erdők) 
is igyekszik megvédeni. Az élőhely védelemére 
minden eddiginél nagyobb szükség van, mert a 
túlzásba vitt fakitermelés, az elmúlt évek pusztító 

erdőtüzei és a klíma szeszélyes változásai óriási, 
már-már jóvátehetetlen veszteségeket okoztak az 
eukaliptuszerdőkben. Az erdők pusztulását pedig a 
közvetlen veszély elől is csak ímmel-ámmal mene-
külő koalák sem élik túl.

Tetézi a bajt, hogy e bájos erszényeseket újabb ve-
szély fenyegeti: az alattomos Chlamydia, mégpedig 
ennek két faja, a Chlamydia pecorum és a C. pneu-
moniae. A Chlamydia egy olyan speciális baktérium, 
ami a sejtet belülről támadja meg, ún. intracellulá-
ris kórokozó. Obligát patogén, ami azt jelenti, hogy 
mindeképpen betegséget okoz, ha az immunrend-
szer nem tudja legyőzni. A fent említett két faj közeli 
rokona a Chlamydia trachomatis, mely az embert is 
megbetegítheti, az egyik legelterjedtebb nemi beteg-
séget okozva. 

A koalánál a Chlamydia sokkal veszedelmesebb 
kórokozónak számít, mint az ember esetében. Fa-
junknál ezt a főleg nemi úton terjedő betegséget a 
megfelelő antibiotikummal aránylag könnyen le-

BETEGSÉG TIZEDELI
AUSZTRÁLIA EGYIK JELKÉPÉT

Az áttelepítés megoldást jelent?
A kisebb, elszigetelt populációk, melyek nem fertő-
ződtek meg, néha nagymértékben elszaporodnak. 
Ahol ez történik, tragédiát is okozhat, mert a túl 
nagy számú koalasereg szinte kopaszra legelheti 
a számukra nélkülözhetetlen eukaliptuszokat. Túl 
nagyra nőtt a Kangaroo-szigeti koalapopuláció is. 
Azért, hogy megvédjék a sziget pusztulóban lévő 
eukaliptuszait, az állatok egy részét áttelepítették 
Ausztrália olyan területeire, ahol az őshonos koa-
lák fogyatkozóban voltak. Az újonnan betelepítettek 
mind egészségesek voltak, de sajnos nem sokáig. 
Néhány hónapon belül ők is megbetegedtek, és el-
pusztultak. Az előzetes vakcinázás talán sikeresebbé 
teheti a jövőben az ilyen jellegű akciókat.

A Chlamydia- 
fertőzés egyik 
jele a gyulladásos 
szemhéjakon  
mutatkozik.
Megfelelő kezelés 
hiányában az állat 
megvakulhat, 
és később el is 
pusztul.
Fotó: MelToppi / 
Shutterstock
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het gyógyítani. Ám sajnos ez a gyógymód nehe-
zen alkalmazható a koaláknál, főleg amiatt, hogy a 
hosszan tartó és nagy dózisban alkalmazandó anti-
biotikumos kezelés gyakran vezet a bélfl óra felbo-
rulásához. 

A koala életképesen működő bélfl óra nélkül szü-
letik, ám ha így maradna, képtelen volna a rendel-
kezésére álló eukaliptuszleveleket megemészteni. 
Ehhez ugyanis egy speciális bélfl óra szükségelte-
tik. A koalakölyök ezt csak akkor tudja kifejleszteni, 
hogy ha anyja ürülékéből eszik, ezáltal az anyaállat 
baktériumgazdag „oltóanyaga” bekerül szerveze-
tébe. A kölyöknél hamarosan kifejlődik egy olyan 
bélfl óra, mely alkalmassá teszi a különben mér-
gező és bőr keménységű eukaliptuszlevelek fel-
dolgozását. Ez így rendben is van, ha az anyaállat 
egészséges, azaz Chlamydia-mentes, és adott eset-
ben nem tolódott el a bélfl órája a hosszú antibio-
tikumkúra következményeként! Erre azonban ma 
már meglehetősen kicsi az esély, mert a populáció 
jelentős mértékben érintett. Ráadásul, míg az em-
ber Chlamydia trachomatisa egyike a legkönnyeb-
ben gyógyítható betegségeknek, a koalákat fertőző 
Chlamydiákkal sokkal nehezebb elbánnunk. Nem-
csak a már említett probléma miatt, hanem azért 
is, mert a vadon élő állatok nagy általánosságban 
tünetrejtőek, titkolják a betegségüket. Még inkább 
áll ez a koalákra, melyek eleve „lassúbb habitussal” 
rendelkeznek. 

400 PÉLDÁNYT MÁR BEOLTOTTAK
A betegség a koalák között is jobbára nemi úton 
terjed, de cseppfertőzéssel is megbetegítheti őket. 
A fertőzött koalán a kezdeti stádiumban látszó-
lag semmi nem utal arra, hogy az állat beteg vol-
na. Később viszont már annál inkább: a nőstények 

meddővé válnak, a végbél tájéka, az orrlyukak, a 
szemhéjak és végül maguk a szemgolyók is begyul-
ladnak, nyálkás lepedék borítja be őket. Sok esetben 
az állat megvakul, nem képes magát fenntartani, és 
elpusztul. Lehetnek azonban tünetmentes hordo-
zók is, emiatt a betegség és a kórokozó detektálása 
még bonyolultabb.

Sajnos még mindig nem tudunk eleget a Chla-
mydiáról, s főleg arról, hogy miként lehetne meg-
küzdeni a koalákat sújtó fent említett két, megbete-
gedést okozó fajukkal szemben. A helyzet mégsem 
reménytelen, mert a queenslandi Ausztrália Állat-
kert állatorvosi kórháza hosszú évek munkája után 
kidolgozott egy sikeresnek tűnő oltóanyagot. Ma 
már a kísérletek harmadik fázisán dolgoznak, és 
400 fogságban, illetve vadon élő egyedet oltottak be.

Egyelőre úgy tűnik, hogy az oltóanyag sikeresen 
meg tud küzdeni a koalákat veszélyeztető fertőzés-
sel. Sőt, az oltás nemcsak a Chlamydia-fertőzést 
akadályozza meg, hanem a már beteg állatokon is 
segít. Segítségével jelentős számú, kezdeti stádium-
ban beoltott koala gyógyult már meg.

DR. HANGAY GYÖRGY

A kölyök anyja 
bélsarából 

kapja azokat a 
baktériumokat, 

melyek lehetővé 
teszik az 

eukaliptusz-
levelek 

megemésztését.
Fotó: Benjamin 

Robert / 
Shutterstock

Ausztrália 
koaláinak jelentős 
része Chlamydia-
fertőzött. Az 
oltóanyag talán 
még segíthet 
rajtuk.
Fotó: Kitch Bain / 
Shutterstock

15



M
egoszlanak a vélemények arról, hogy télvíz 
idején etessük-e a madarakat, vagy sem, és 
ha igen, mikor, mivel, meddig? A legfonto-
sabb azt leszögeznünk, hogy a nálunk mara-

dó – vagy hozzánk érkező – telelő madarak általá-
ban igen jól boldogulnak ősszel és télen is, így nem 
nélkülözhetetlen számukra a madáretető kínálata.

Ám sokan vagyunk, akik szeretjük a kertünkben 
repkedő madarak látványát, és megfelelő táplálással 
oda is szoktathatjuk őket. A fagyok beálltával érde-
mes elkezdeni az etetést, és azok megszűnésekor, de 
legkésőbb a költési időszak kezdetekor (április vége 
felé) kell abbahagyni a táplálék kihelyezését. Kora 
tavasszal főképpen a magevőknek tudunk segíte-
ni, hiszen a rovarevők ekkor már könnyen találnak 
maguknak táplálékot a +10 fok körüli hőmérsékle-
tű nappalokon. A magevők (tengelic, zöldike, erdei 

pinty, meggyvágó és társaik) ellenben ilyenkor 
nehezebben találnak élelmet, hiszen ekkorra már 
szinte teljesen kiürülnek az előző ősszel képződött 
„természetes magtárak”. Ezzel magyarázható, hogy 
az etetési időszak végén (március–április) bizonyos 
fajok eltűnnek az etetőnk környékéről, míg mások 
ilyenkor jelennek meg. Ekkor a táplálékkínálaton 

is ajánlatos némiképp változtatni, és a napraforgó-
mag mellett nagyobb mennyiségben apró mag-
vakat (kölest vagy állatkereskedésekben fellelhető, 
pintyeknek való eleséget) érdemes kihelyezni.

Ha ezen időszak alatt nem sikerül biztosítanunk 
a folyamatosságot az etetésben, akkor sem okozunk 
kárt, mert a madarak észlelik, hogy fogy az étel az 
etetőből, és egyszerűen továbbállnak. 

MEGFIGYELNI A MADARAKAT
Az etetés egyik fő célja lehet, hogy a madarakat kö-
zelebbről is megfi gyelhessük, ami felerősítheti ben-
nünk a természet megóvásának igényét. A másik 
indok, hogy a madarak biológiai védelmet biztosíta-
nak számunkra a rovarok és egyéb kártevők, illetve 
a gyommagvak elfogyasztásával. Innen nézve tehát 
mindkét fél számára kedvező ez a tevékenység.

Az etetésnek megvannak az alapvető szabályai, 
amelyeket be kell tartanunk ahhoz, hogy ne okoz-
zunk kárt az állatoknak:
• az etetési időszak a tartós fagyok beköszöntétől 
azok megszűnéséig, december elejétől március 
második feléig tart;
• eleségként bőven elegendő fekete napraforgóma-
got kitenni;

TÉLI MADÁRETETÉS
A MAGUNK ÖRÖMÉRE

Etetőtípusok
Érdemes a különböző madárfajok táplálkozási szo-
kásainak megfelelően több szintre kihelyezni etető-
ket. A rigók, a vörösbegy és magevők jobban szeret-
nek a talajon táplálkozni, míg a királykák, az őszapók 
például inkább az ágak között keresnek élelmet.

A talajetető esetében mindenképpen érdemes 
megtisztítani a levelektől a felszínt, mielőtt kiszór-
juk a magvakat, az etető fölé pedig javasolt ágakból, 
nádszövetből féltetőt építeni, hogy védje a mada-
rakat az esőtől, a hótól. Tálcás etetőt egyszerűen 
készthetünk egy műanyag virágalátétből, de min-
denképp fúrjunk rá néhány 2-3 mm-es lyukat, hogy 
a víz és a hólé elfolyhasson. Dúcetetők és függő ete-
tők széles skáláját lehet ma már megvásárolni, el-
készíteni. Előbbinek az az előnye, hogy akár 25 kiló 
napraforgó is elfér benne. A társasházak lakóinak is 
van lehetősége madarakat etetni ablak- és ablakpár-
kány-etetőkkel.

A táplálék 
kihelyezése során 
érdemes fi gyelni 
arra is, hogy 
élnek-e macskák 
a környéken. 
Feltétlenül olyan 
helyet keressünk 
az etetőnek, 
amelyet azok nem 
érnek el.
Fotó: Ian Hanson / 
Shutterstock 

A széncinkék 
nagy számban 

látogatják az ete-
tőket. Számukra 

a napraforgó-
magtól a dión át 

az almáig sokféle 
csemegével 

kedveskedhetünk 
(jobbra).

Fotó: Bachkova Natalia 
/ Shutterstock 
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• emellett adható gyümölcs (alma és olyan szedhető 
bogyók, mint a vadszőlő, a borostyán, a tűztövis, a 
nyugati ostorfa);
• akár némi állati zsiradék is adható (elsősorban ka-
csa-, liba- és sertésháj);
• az etető madarai nem élelmiszerhulladék-meg-
semmisítők, ne adjunk nekik ételmaradékot, ne kí-

sérletezünk velük;
• az etető mellett itassunk is (pontosabban ér-

demes az egész évben működtetett itató 
közvetlen közelében elkezdeni az ete-

tést), több faj számára a téli ivó- és 
fürdőhely jelenti az igazi vonzerőt;

• a költési időszakban, a fi ókák ki-
kelését követően ne etessük a ma-
darakat, mert ez a mageleséget 
megemészteni nem képes fi ókák 
tömeges kínhalálát, funkcionális 
éhen pusztulását okozza.

Mindezek mellett még egy nyo-
mós érv szól a nyári etetés ellen. 

Ha egész évben etetjük őket, az 
infantilizálja és elkényelmesíti az 

állatokat. A szülők a mesterséges táp-
lálékbőséghez és a természetestől eltérő 

táplálékokhoz szoktatják a fi ókákat, és ez 
életképtelenné teszi a kicsinyeket. A fi ókák – 

szülők általi – nem megfelelő etetése elhulláshoz 
vezethet, nem csupán azért, mert a magokat képte-
lenek megemészteni, hanem azért is, mert a vízigé-
nyüket a rovarokból kellene pótolniuk. Azt a célt kell 
tehát elérnünk, hogy önfenntartó, egészséges po-
pulációk legyenek, amelyek legnagyobb részben a 
környezet által kínált feltételek szerint élnek.

FUCHS ADRIENN

Ajánlott és tiltott táplálékok
– Olajos magvak – elsősorban magas olajtartalmú 
fekete (ipari) napraforgó (sótlan, nem pirított). Ha 
a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”, az a gyen-
gébb csőrű madarak (vörösbegy, ökörszem) számá-
ra is tökéletes táplálék, mivel ők nem tudják feltörni 
az ép magokat.

– Apró magvak: köles, muhar stb., valamint a fent 
említett, hullámos papagáj és pinty számára vá-
sárolható magkeverék.

– Kiegészítésként dió, fekete dió, mogyoró, 
földimogyoró, kesudió és pisztácia is ke-
rülhet az etetőbe (természetesen ezek 
is sózatlanul). A diót nem kell megpu-
colni, elég megtörni.

– A gyümölcsök és a bogyók a má-
sik legfontosabb táplálékcsoport, 
amely a zsírtartalékok felhalmo-
zását segíti. Az almát például leg-
jobb, ha felszúrjuk egy fa ágára, 
ahonnan a madarak lecsipeget-
hetik. Az alma a legegyszerűbb és 
legolcsóbb élelem, amely egyszer-
smind a cinegék és a – rovarevő 
– barátposzáták kedvelt tápláléka. 
Természetesen más bogyók és gyü-
mölcsök is megfelelőek lehetnek.

– Fontos kiegészítő táplálék az állati zsi-
radék is, úgymint a kacsa-, liba és sertésháj. 
A sertés zsírszalonna, a faggyú és a főzéssel 
sótlanított étkezési szalonnák is megfelelőek. De 
szintúgy remek eledel a sok helyütt beszerezhető 
cinkegolyó, lágysajt és vajtégla is.

– Az énekes- és vízimadaraknak sem szabad soha 
kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt, csipszet, 
pattogatott kukoricát adni, mert ezek gyakori és 
nagy mennyiségű fogyasztása kifejezetten káros és 
veszélyes a számukra. Az erjedésnek induló kenyér-
félék gyomor- és bélgyulladást okozhatnak az álla-
toknál, és ezek a madarak elhullását is okozhatják.

(A cikk a Magyar 
Madártani 
Egyesület 
honlapján 
található 
információk 
alapján készült.)

Ekkora kínálat 
esetén sok fajhoz 
tartozó számos 
madár látogatja 
az etetőt.
Fotó: iMarzi / 
Shutterstock 
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M
indhármuknál elmondható, hogy a nagy 
méret már önmagában is kihívás, mert egy 
ekkora testet nem könnyű mozgatni például 
altatás során, mikor az állat teste elernyed, s 

nem feltétlenül olyan irányba hajlik vagy helyező-
dik, ahogyan mi szeretnénk a vizsgálathoz vagy az 
anesztézia biztonsága érdekében.

LÉNYEGES A TRÉNING
Emiatt fontos már rögtön kiemelni, hogy a pozitív 
megerősítésen alapuló állattréning egy modern ál-

latkertben az alapellátás részét képezi: ebben szoro-
san együtt dolgoznak a gondozók (egyben állattré-
nerek) és az állatorvosok. Mikor orvosi feladatok 
begyakorlása történik (például a vérvételé vagy a 
rektális [végbélen keresztüli] vizsgálaté), azt „orvo-
si tréningnek” nevezik. Tudniillik kifejezetten azt a 
célt szolgálja, hogy adott helyzetben ne kelljen bódí-
tani/altatni, vagy pedig egy krónikus ellátást igény-
lő bajt (mondjuk egy talpi sebet) is lehessen kezelni. 
Ez így könnyűnek és logikusnak hangzik, de renge-
teg munkát, napi szintű gyakorlást, továbbá megfe-
lelő tartástechnológiai kialakítást igényel. A munka 
és gyakorlás oroszlánrészét a gondozók végzik el, 
emiatt velük alakul ki az állatnak az a bizalmi viszo-
nya, ami a legtöbb esetben lehetővé teszi, hogy egy 
ilyen művelet megtörténhessen. Szoktuk mondani, 
hogy a szóban forgó fajok képviselői olyan dolgokat 
is megengednek nekünk, amit nem kellene meg-
tenniük – ez persze megkönnyíti mindenki életét.

KIS ÁLLAT KIS GOND – NAGY ÁLLAT NAGY GOND?

Kevés állatorvosnak adatik meg, hogy igazán nagy méretű állatokkal 
dolgozhasson, sőt már az is kérdés lehet, hogy mely fajokat soroljuk 
ide. Ebben az írásban leszűkítem a kört három növényevőre: az 
orrszarvúra, az elefántra és a zsiráfra.

A Budapesti Állatkert nagyállatos programjai kö-
zül a déli szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium si-
mum simum) szaporodásbiológiai eredményei a 
legismertebbek és leginkább említésre méltók. 2001 
szeptembere óta, azaz több mint húsz éve dolgo-
zunk intenzívebben e témán. A legelső lépések Easy 

Boy és Lulu kivizsgálására irányultak, akik még 
1983-ban, növendék állatként érkeztek Dél-Afriká-
ból Budapestre, s együtt nőttek fel. Ezért – bár egy 
bikáról és tehénről volt szó – mégis inkább testvér-
nek, mint szexuális partnernek nézték egymást. 
A jelenséget mellesleg abban az időszakban ismerték 
fel az említett fajnál, s a berlini kutatók, akik kezdték 

felmérni az európai állományt, számos ilyen vizsgá-
latot végeztek. A kérdés az volt, hogy az időközben 
fölcseperedett és egyre „öregedő” állatok még képe-
sek-e egyáltalán szaporodásra, vagy már olyan visz-
szafordíthatatlan elváltozások alakultak ki a szerv-
rendszerükben, ami ezt lehetetlenné teszi. A dolog 
persze egyszerűen hangzik, ám a valóság sokkal ár-
nyaltabbnak bizonyult. Először ultrahangos felmé-
rő vizsgálatot kellett végezni mindkét ivarnál, majd 
remény esetén egy terápiás tervet létrehozni, mely 
orvosolja a problémát vagy problémákat. S mind-
ezt orrszarvúnál csinálni, ahol az együttműködés e 
helyzetekben nem reális, hiszen teljes mozdulatlan-
ság az elvárás, illetve a hímeknél elektroejakuláció 
kell a sperma nyeréséhez, aminél nyilvánvaló, hogy 
kémiai immobilizáció szükséges. A történetet lerö-

vidítve: sok-sok vizsgálat és sok-sok gyógykezelés 
után 2004-ben már majdnem feladtuk a reményt 
a sikertelenségi sorozat láttán, de áprilisban cso-
da történt. Lulu vemhesült, s a fajra jellemző első 
harmadbeli magzatfelszívódás sem következett be, 
hanem egy teljes terminusú vemhesség után 2005 
szeptemberében az állat megellett. Sajnos ekkor hal-
vaellés történt, ami egy korai placentaleválás ered-
ménye volt, ám ez nem tántorította el a csapatot a 
munka (a vizsgálatok, termékenyítések és sperma-
vételek) folytatásától. A megfeszített próbálkozások 
és persze a soha nem elhanyagolható szerencse 
vezettek a két budapesti rinóelléshez 2007 januárjá-
ban és 2008 októberében. A 2007. januári volt a világ 
első, mesterséges termékenyítésből származó orr-
szarvúbébije (friss, a helyszínen levett és rögtön fel-

AZ ÁLLATOK TRÉNINGEZÉSE MEGKÖNNYÍTI 
AZ ÁLLATORVOSI MUNKÁT.

Lisimbát (vagy 
ahogy az 
ápolók hívták, 
L.panchót) Lulu 
már önállóan 
nevelte. Ehhez 
át kellett esnie 
a kezdeti, 
tapasztalatlanság 
miatti 
buktatókon, 
illetve az ellés 
körüli ellátás 
is több ponton 
módosult, minél 
több időt hagyva 
arra, hogy anya 
és borja egymásra 
találhassanak.
Fotó: Bagosi Zoltán

Egy csinos 
orrszarvúborjú 

ugyanolyan 
szeleburdi, mint 

bármilyen más 
kölyökállat. 

Kb. 2500 kg-os 
anyjához képest 
nagyon kis súly-

lyal, mindössze 
40-60 kilóval szü-

letik meg, ezért a 
klasszikus 

„nehézellés” 
ebben a fajban 

irodalmi 
ritkaságú.

Fotó: Bagosi Zoltán
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A Budapesti Állatkert nagyállatos programjai kö-
zül a déli szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium si-
mum simum) szaporodásbiológiai eredményei a 
legismertebbek és leginkább említésre méltók. 2001 
szeptembere óta, azaz több mint húsz éve dolgo-
zunk intenzívebben e témán. A legelső lépések Easy 

Boy és Lulu kivizsgálására irányultak, akik még 
1983-ban, növendék állatként érkeztek Dél-Afriká-
ból Budapestre, s együtt nőttek fel. Ezért – bár egy 
bikáról és tehénről volt szó – mégis inkább testvér-
nek, mint szexuális partnernek nézték egymást. 
A jelenséget mellesleg abban az időszakban ismerték 
fel az említett fajnál, s a berlini kutatók, akik kezdték 

felmérni az európai állományt, számos ilyen vizsgá-
latot végeztek. A kérdés az volt, hogy az időközben 
fölcseperedett és egyre „öregedő” állatok még képe-
sek-e egyáltalán szaporodásra, vagy már olyan visz-
szafordíthatatlan elváltozások alakultak ki a szerv-
rendszerükben, ami ezt lehetetlenné teszi. A dolog 
persze egyszerűen hangzik, ám a valóság sokkal ár-
nyaltabbnak bizonyult. Először ultrahangos felmé-
rő vizsgálatot kellett végezni mindkét ivarnál, majd 
remény esetén egy terápiás tervet létrehozni, mely 
orvosolja a problémát vagy problémákat. S mind-
ezt orrszarvúnál csinálni, ahol az együttműködés e 
helyzetekben nem reális, hiszen teljes mozdulatlan-
ság az elvárás, illetve a hímeknél elektroejakuláció 
kell a sperma nyeréséhez, aminél nyilvánvaló, hogy 
kémiai immobilizáció szükséges. A történetet lerö-
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harmadbeli magzatfelszívódás sem következett be, 
hanem egy teljes terminusú vemhesség után 2005 
szeptemberében az állat megellett. Sajnos ekkor hal-
vaellés történt, ami egy korai placentaleválás ered-
ménye volt, ám ez nem tántorította el a csapatot a 
munka (a vizsgálatok, termékenyítések és sperma-
vételek) folytatásától. A megfeszített próbálkozások 
és persze a soha nem elhanyagolható szerencse 
vezettek a két budapesti rinóelléshez 2007 januárjá-
ban és 2008 októberében. A 2007. januári volt a világ 
első, mesterséges termékenyítésből származó orr-
szarvúbébije (friss, a helyszínen levett és rögtön fel-
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használt sperma segítségével), míg a 2008. októberi 
a világon az első olyan rinóutód, amelynél mélyfa-
gyasztott spermát vettünk igénybe. (A két dátum 
között viszonylag rövid idő telt el, de ezalatt is annyit 
fejlődött a technológia, hogy a mélyfagyasztás rea-
litássá vált, így sokkal nagyobb távlatok nyíltak meg 
a programban.)

ÁLOM, ÁLOM…
Ahhoz persze, hogy egy ilyen összetett és adott 
esetben másfél-két órás beavatkozást el lehessen 
végezni, igen jó és megbízható altatási protokollra 
van szükség, melyet az évek alatt sokat alakítot-
tunk. Csúcsidőszakában a program már olyan ola-
jozottan működött, hogy az amúgy is rengeteget 
utazó berlini kollégák (akiket a szakma csak Berlin 
Boysnak nevezett, s akik egyesek szerint az év 
háromszáz napján úton voltak) a legutolsó, este 10 
körüli járattal érkeztek, éjszaka termékenyítettünk, 

az első reggeli géppel (nagyjából 6 órakor) pedig 
már repültek is vissza Németországba. Ezeken az 
alkalmakon tanultam meg például, hogy a tárgyalt 
altatási protokollnál az első fázis végén az orrszar-
vúnak bizony be kell állnia a sarokba úgy, hogy 
fejét nekitámasztja a falnak. Ha mindez nem így 
van, akkor bármennyire is jónak tűnik az állapot, a 
páciensünk nem alszik. Ilyenkor ugyanis – az első 
fázis végén – bemegyünk az orrszarvúhoz (vagy 
szerencsés esetben kívülről közelítjük meg a fejet a 
rácson keresztül, ha az állat kedvező ponton veszi 
fel e pozíciót), letakarjuk a szemeket, a fülekbe házi 
készítésű dugót teszünk, s egyúttal vénakanülöket 
helyezünk be…

Nos, egyszer előfordult, hogy Lulu középen meg-
állt, a fejét olyannyira lelógatta, hogy szinte már 
azon támaszkodott, szóval minden jel arra utalt, 
hogy be lehet hozzá menni, folytatódhat a hadmű-
velet. Ezt meg is tettem, hátulról közelítettem meg az 
állatot, és először megpaskoltam a hátsó felét, hogy 
biztosan leellenőrizzem a hatást. Innentől fogva 
felgyorsultak az események. Lulu megfordult, majd 
üldözőbe vett. Nekem csak annyi szerencsém volt, 
hogy a belső tér viszonylag szűknek bizonyult, s a 
hatalmas vastagbőrű nem tudott még felgyorsulni, 
mert nyilván egy orrszarvú bódult állapotban sem 
ugyanabba a kasztba tartozik a sebességet illetően, 
mint egy ember… Szóval az én életemben néhány 
méternyi futás és egy elég magas rácselem átugrása 
következett, amire Czifra Péter, az akkori főápolónk 
csupán annyit mondott: „Doki, jó ugrás volt!”

ÓRIÁSOKKAL DOLGOZNI
Az orrszarvúak mellett az egyik legnagyobb dolog, 
ami egy állatkerti állatorvossal megtörténhet, hogy 
elefántokkal dolgozhat. Nálunk a kezdetektől fogva 
ázsiai elefántokat (Elephas maximus) tartunk. Rá-
adásul közel tíz éve „szaporodó szituációba” került 
az állomány, s ez merőben más típusú helyzet, mint 
amikor „csak” meglett korú egyedeink vannak. 
Az egyik legemlékezetesebb alkalom az volt, mikor 
2013-ban, bő fél évszázad után elefántborjú szüle-
tett a Budapesti Állatkertben, aki közel ötven óráig 
nem akart szopni. Mindez egy olyan versenyfutás 

volt az idővel, amikor nemcsak azt kellett megol-
dani, hogy a kicsi táplálékhoz jusson, hanem azt is, 
hogy a tejben lévő anyai ellenanyagok még képesek 
legyenek a bélfalon keresztül felszívódni. Huszon-

négy óra múlva arra is szükség lett, hogy az anyát, 
Angelét elbódítsuk, s a tőle lefejt tejet egy gyomor-
szondán keresztül a bébibe juttassuk. Utána még a 
mesterséges nevelést is megkezdtük, de ezt minden 
erőfeszítésünkkel igyekeztünk elkerülni, mert nem 
voltak jó tapasztalatok a kézzel nevelt állatok hosszú 

ÖTVENKÉT ÉV UTÁN ELEFÁNTBORJÚ 
SZÜLETETT.

2013-ban 52 év 
után született 
megint elefánt-
borjú a Budapesti 
Állatkertben, így 
el lehet képzelni, 
hogy a dolgozók 
közül senkinek 
sem volt iga-
zi, gyakorlati 
tapasztalata egy 
elefántelléssel 
kapcsolatban. Ezt 
konzultációkkal 
és sok-sok olva-
sással igyekeztük 
pótolni.
Fotó: Bagosi Zoltán

Az elefántok 
szociális 

állatok, sok-sok 
mindent lesnek 

el egymástól, 
többek között 

egy nőstény 
azt is, hogy mi 

történik az ellés 
körül, ezért is 

létfontosságú, 
hogy megfelelő 
legyen a csorda 

összetétele. 
Egy állatorvos 

akkor boldog, ha 
minden megy 
a maga útján, 

és nem kell 
közbelépni.

Fotó: Bagosi Zoltán
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távú túlélésével kapcsolatban. Biztatónak tűnt, hogy 
Asha folyamatosan egy fémajtó kilincsét szopta, te-
hát a szopási refl ex működött, csak az anyaállat és 
nyilvánvalóan ő is tapasztalatlanok voltak. Hogy 
végül önállóan kezdett szopni, nagyrészt annak lett 
köszönhető, hogy Angele végig együttműködött 
velünk. Gyógyszereket (például oxitocint, fájdalom-
csillapítókat) tudtunk neki injekcióban beadni, így 
áthidaltuk e kritikus időszakot.

Sajnos Ashát hat évvel később elvesztettük ab-
ban a szörnyű, elsősorban az ázsiai elefántokat 
veszélyeztető vírusos betegségben, melyet EEHV-
HD-nek (endotheliotropic elephant herpes virus 
– hemorrhagic disease) hívnak. A leginkább ve-
szélyeztetett korosztály a kettő és nyolc év 
közötti. A kezelés nélküli esetekben nem 
lehet segíteni, de egyelőre a gyógymód ha-
tékonysága is alacsony, bár ebben a témában 
folyamatos kutatás zajlik. Időről időre egyre biz-
tatóbb eredmények és módszerek kerülnek napvi-
lágra. A baj megelőzése érdekében a most érintett 
elefántkorosztályunknál heti rendszerességű szű-
rővizsgálatot végzünk, ahol a levett vérből a vírus 
genetikai anyagát (qPCR), illetve a vérképben bekö-
vetkezett változásokat próbáljuk detektálni, még jó-
val a klinikai tünetek megjelenése előtt. (Ez ugyanis 
már sokszor előrehaladott folyamatot tükröz.) 

HOSSZÚ NYAK, KICSI FEJ
Összeállításunkban a harmadik XXL-es állatfaj a 
zsiráf (Gira� a camelopardalis). Ha lehet rémálomba 
illő kezelendő fajról beszélni az állatkerti állatorvo-
sok körében, akkor a zsiráf biztosan az. A hosszú 
nyak és lábak, az aránylag pici és sérülékeny fej, va-
lamint az ijedős természet mind-mind kódolják, 
hogy altatásra csak akkor adja fejét az ember, 
ha az elkerülhetetlen. Sajnos a Budapesti Ál-
latkertben három állkapocstörés is történt az 
elmúlt években, melyek mindegyike műté-
ti ellátást igényelt. Ilyenkor a zsiráfok áll-
kapcsa rendellenes pózba kerül, az állatok 
nyálzanak, és abbahagyják az evést. Emi-
att muszáj azonnal cselekedni: a baleset 
megtörténte után két-három napnál nem áll 
több rendelkezésre. A helyszínen elvégzett röntgen 
és a csontsebész-specialista jóvoltából kell a hely-

zetet megoldani, ami siker esetén igazán látványos. 
A betegek már a beavatkozás másnapján gond nél-
kül táplálkoznak, s ez nyilvánvalóan szükséges a rö-
vid távú túléléshez is…

Összességében elmondható, hogy az igazán 
nagy méretű, XXL-es állatok ellátása nem csupán 
sok szaktudást és logisztikát igényel. Nemegyszer 
különleges eszközöket is be kell vetni, például a tűz-
oltóság darusautóit, vagy pedig szalmával több mé-
ter magasságban kibélelt helyiségeket, ahol az alta-
tási kockázatok lecsökkentésére nyílik esély.   

DR. SÓS ENDRE         

Sheshe zsiráf 
volt az utolsó 
állkapocs-
törést szenve-
dett esetünk. 
Az altatás 
közben készült 
felvétel a fém- 
implantátum 
eltávolításakor 
készült, 2021 
decemberében. 
Az állat fejét a 
műtét felénél át 
kellett pozícionál-
ni, hogy a műtéti 
területhez jól 
hozzá lehessen 
férni – ilyenkor 
az izoláció és a 
steril műszerek 
is lekerülnek, 
majd egy picit 
később vissza-
helyezzük őket. 
A képen látható 
légcsőtubus és 
az orrba vezetett 
oxigénszonda az 
altatás biztonsá-
gát szolgálják.
Fotó: Sós Endre



www.chesterzoo.org 

 Feketefejű pókmajom (Ateles fusciceps) született a Chester 
Zooban. A kicsi édesanyja, Kiara tapasztalt szülő, és remekül gondosko-
dik az újszülöttről. A kölyök mintegy 12 hónapig marad anyja közelében, 
nemét csak a későbbiekben lehet megállapítani. A főként Kolumbiában 
és Panamában honos, elképesztően mozgékony majmok idejük nagy 
részét a fákon töltik. Farkuk gyakran hosszabb, mint a testük, és ötödik 
végtagként használják. Akár kilencméteres távolságot is képesek átugrani. 
A pókmajmok társas szerkezete egészen más, mint a legtöbb majomfajé, 
így a Chesterben élő majomcsoport fontos szerepet tölt be a faj megis-
merésében, számos zoológus és természetvédő tanulmányozza az itt 
élő állatokat. A fekete pókmajmok állományának több mint egynegyede 
pusztult el az elmúlt fél évszázadban.
Fotó: MyImages-Micha / Shutterstock

www.zoo.org.au

 Hat fiatal aldabrai óriásteknős (Aldabrachelys gigante) ér-
kezett a melbourne-i állatkertbe egy mauritiusi nemzeti park-
ból. Az állatok valamennyien 9 év körüliek és 20-30 kg tömegűek, 
így egyelőre eltörpülnek idősebb lakótársuk, a 80 éves és 95 kg-os 
Jean mellett. Az állatkertben egy másik területen még két hím aldabrai 
óriásteknős él. Ők a becslések szerint 110 évesek, és kb. 200 kg-ot 
nyomnak. A fiatalok remekül beilleszkedtek új környezetükbe.

newsroom.audubonnatureinstitute.org

 Ikreket vár az Audubon állatkert szumátrai 
orangutánja (Pongo abelii). Az ikerterhesség 
rendkívül ritka az orangutánoknál, a terhességek mind-
össze 1%-ában fordul elő. A 12 éves nőstény első ízben 
lesz anya, de már megfigyelhette, hogy 2019-ben szü-
letett féltestvérét hogyan neveli fel édesanyjuk, és idén 
februárban is született bébi az orangutáncsoportban. 
Gondozói mindemellett rendszeres foglalkozásokon 
segítik, hogy Menari felkészülhessen az anyaságra. 
Minden elsőszülött esetében fennáll a lehetősége 
annak, hogy gondok merülnek fel a szoptatást és az 
anyai készségeket illetően. Emellett a csoporton belüli 
hierarchia megváltozásával is számolni kell. Termé-
szetesen ilyen esetben a gondozók besegítenek az 
etetésben és a kölykök gondozásában. (A 2009-ben 
itt született Menarit is mesterségesen nevelték fel.) 
A szumátrai orangután kritikusan veszélyeztetett, a 
vadon élő egyedek száma kevesebb, mint 14 000. 
Fennmaradásukat elsősorban az élőhelyükre telepített 
pálmaolaj-ültetvények fenyegetik. 
Fotó: DH Saragih / Shutterstock

denverzoo.org

 Enyhe tünetekkel korona-
vírusos lett a denveri állat-
kert 11 oroszlánja. A kissé 
letargikus, tüsszögő, köhögő 
állatokat szoros megfigyelés 
alatt tartják, és szükség szerint 
egyénileg kezelik őket. A Denver 
Zooban a mostani eseteket meg-
előzően két tigris is fertőzöttnek 
bizonyult. Az USA állatkertjeiben 
számos nagymacska kapta el 
a Covid–19 vírust, szerencsére 
túlnyomó többségük teljesen 
felépült. A létesítmények közös 
tudásbázist hoztak létre, amely 
segítséget nyújt az állatok keze-
lésében. A Denver Zooban egyik 
megbetegedett nagymacska 
sem volt beoltva, de amint 
rendelkezésre áll a megfelelő 
mennyiségű állatspecifikus oltó-
anyag, tervezik a beoltásukat.
Fotó: Bagosi Zoltán
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Zooban. A kicsi édesanyja, Kiara tapasztalt szülő, és remekül gondosko-
dik az újszülöttről. A kölyök mintegy 12 hónapig marad anyja közelében, 
nemét csak a későbbiekben lehet megállapítani. A főként Kolumbiában 
és Panamában honos, elképesztően mozgékony majmok idejük nagy 
részét a fákon töltik. Farkuk gyakran hosszabb, mint a testük, és ötödik 
végtagként használják. Akár kilencméteres távolságot is képesek átugrani. 
A pókmajmok társas szerkezete egészen más, mint a legtöbb majomfajé, 
így a Chesterben élő majomcsoport fontos szerepet tölt be a faj megis-
merésében, számos zoológus és természetvédő tanulmányozza az itt 
élő állatokat. A fekete pókmajmok állományának több mint egynegyede 
pusztult el az elmúlt fél évszázadban.
Fotó: MyImages-Micha / Shutterstock
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 Hat fiatal aldabrai óriásteknős (Aldabrachelys gigante) ér-
kezett a melbourne-i állatkertbe egy mauritiusi nemzeti park-
ból. Az állatok valamennyien 9 év körüliek és 20-30 kg tömegűek, 
így egyelőre eltörpülnek idősebb lakótársuk, a 80 éves és 95 kg-os 
Jean mellett. Az állatkertben egy másik területen még két hím aldabrai 
óriásteknős él. Ők a becslések szerint 110 évesek, és kb. 200 kg-ot 
nyomnak. A fiatalok remekül beilleszkedtek új környezetükbe.

newsroom.audubonnatureinstitute.org

 Ikreket vár az Audubon állatkert szumátrai 
orangutánja (Pongo abelii). Az ikerterhesség 
rendkívül ritka az orangutánoknál, a terhességek mind-
össze 1%-ában fordul elő. A 12 éves nőstény első ízben 
lesz anya, de már megfigyelhette, hogy 2019-ben szü-
letett féltestvérét hogyan neveli fel édesanyjuk, és idén 
februárban is született bébi az orangutáncsoportban. 
Gondozói mindemellett rendszeres foglalkozásokon 
segítik, hogy Menari felkészülhessen az anyaságra. 
Minden elsőszülött esetében fennáll a lehetősége 
annak, hogy gondok merülnek fel a szoptatást és az 
anyai készségeket illetően. Emellett a csoporton belüli 
hierarchia megváltozásával is számolni kell. Termé-
szetesen ilyen esetben a gondozók besegítenek az 
etetésben és a kölykök gondozásában. (A 2009-ben 
itt született Menarit is mesterségesen nevelték fel.) 
A szumátrai orangután kritikusan veszélyeztetett, a 
vadon élő egyedek száma kevesebb, mint 14 000. 
Fennmaradásukat elsősorban az élőhelyükre telepített 
pálmaolaj-ültetvények fenyegetik. 
Fotó: DH Saragih / Shutterstock

denverzoo.org

 Enyhe tünetekkel korona-
vírusos lett a denveri állat-
kert 11 oroszlánja. A kissé 
letargikus, tüsszögő, köhögő 
állatokat szoros megfigyelés 
alatt tartják, és szükség szerint 
egyénileg kezelik őket. A Denver 
Zooban a mostani eseteket meg-
előzően két tigris is fertőzöttnek 
bizonyult. Az USA állatkertjeiben 
számos nagymacska kapta el 
a Covid–19 vírust, szerencsére 
túlnyomó többségük teljesen 
felépült. A létesítmények közös 
tudásbázist hoztak létre, amely 
segítséget nyújt az állatok keze-
lésében. A Denver Zooban egyik 
megbetegedett nagymacska 
sem volt beoltva, de amint 
rendelkezésre áll a megfelelő 
mennyiségű állatspecifikus oltó-
anyag, tervezik a beoltásukat.
Fotó: Bagosi Zoltán

www.zoo-berlin.de

 Ünnepélyes keretek között került sor a 
berlini állatkert új orrszarvú-bemutatójának 
alapkőletételére. A  14 000 m2 területű, 20 millió 
euróba kerülő beruházás egyedülálló élőhelyet 
hoz létre, ahol a világon elsőként még a víz alatt is 
megfigyelhetők lesznek az állatok. Az évszázados 
fák árnyékában vízfolyások, medencék idézik meg 
az ázsiai állatok – indiai orrszarvúk, tapírok, visayai 
szemölcsös disznók – mocsaras élőhelyét. Az 
építkezés várhatóan 2022 őszére készül el, és a 
betelepített állatok akklimatizálódása után, 2023 
tavaszán fogadja az első látogatókat.

newsroom.audubonnatureinstitute.org

 A New Orleans-i Audubon állatkertben megkezdték az álla-
tok Covid–19 elleni oltását a Zoetis állategészségügyi vállalat 
oltóanyagával. Elsőként a gorillák és az orangutánok, majd a nagy-
macskák és a menyétfélék kapják meg a vakcinát. A cég több mint 
11 000 dózist adományozott amerikai állatkerteknek, menhelyeknek 
és tudományos intézményeknek. Az állatkert érdekes információt kö-
zölt: az állatok a rendszeres egészségügyi ellenőrzések során minden 
alkalommal pozitív megerősítő tréninget kapnak, így az oltás beadá-
sakor együttműködnek, nem szükséges elaltatni őket.

bristolzoo.org.uk 

 A bristoli állatkertben tenyésztett 64 csóka-
rákot (Austropotamobius pallipes) engedtek 
szabadon a Mendip-hegységben található patak-
ban. Ez az egyetlen őshonos édesvízi rák az Egyesült 
Királyságban. Fennmaradását a nem őshonos, invazív 
rákfajok mellett egy gombás megbetegedés, a rákpes-
tis is fenyegeti. 
Bűbájos „mini Bambi” születésének is örülhettek Bris-
tolban. Otis, az ifjú kancsil (Tragulus kanchil) mindösz-
sze 20 cm magas és 430 gramm tömegű. Ezeknek az 
állatoknak a száma a vadonban erősen csökken. 
A Bristol Zoo más állatkertekkel együttműködve dolgo-
zik azon, hogy a fogságban tartott populáció fenntartá-
sával biztosítsák a faj jövőjét.
Fotó: Matteo photos / Shutterstock

www.aucklandzoo.co.nz

 Szigorúan ellenőrzött körülmények között, mesterségesen kel-
tetnek ki galápagosi óriásteknősöket az aucklandi állatkertben. 
Miután a teknősök élőhelyén óvatosan kiásták a tojásokat, inkubátorban 
helyezték el őket, ahol a lehető legoptimálisabb feltételeket biztosítják szá-
mukra a sikeres kikelés érdekében. A stabil 30 fokos hőmérséklet abban 
is segít, hogy a tojásokból nőstény teknősök fejlődjenek ki, ami fontos a te-
nyésztési program szempontjából. A keltetés 110 napig tart. A galápagosi 
teknős rendkívül hosszú életű faj, a legidősebb jegyzett példány megérte a 
175 éves kort. Néhány kisteknős már kikelt a tojásból. Sonja Murray, a kert 
hüllőházának munkatársa a következőket mondta: „Egyszerűen hihetetlen 
érzés ránézni ezekre a most még apró teremtményekre, és belegondolni 
abba, hogy akár még 180 évig élhetnek a földön. Mi mindent láthatnak 
még az életük során!”
Fotó: Helge Zabka / Shutterstock

www.zoozlin.eu

 A cseh Zlín Zoo nagyszerű tenyésztési sikere-
ket ért el a közelmúltban. Az állatkertben először 
született afrikai elefánt (Loxodonta africana). Az élet-
erős, egészséges hím kiselefánt napról napra bátrabb és 
ügyesebb. A dzselada páviánok (Theropithecus gelada) 
csoportja szépen gyarapodik: tíz kölyökkel bővült az 
állomány. Csehországban egyedül Zlínben csodálható 
meg e szigorú vegetáriánus étrenden élő faj, amely a 
vadonban kizárólag Etiópia és Eritrea magasföldi füves 
szavannáin honos. Három kígyászkeselyűt (Sagittarius 
serpentarius) is sikerült idén felnevelni az állatkertben.
Fotó: Bagosi Zoltán

www.zoopraha.cz

 A prágai állatkert  kapta a lehető legma-
gasabb természetvédelmi díjat, amelyet ál-
latkert kaphat. Az Állatkertek és Akváriumok 
Világszövetsége (WAZA) immár hatodik alkalom-
mal osztotta ki ezt a kitüntetést. A Zoo Praha a The 
Return of the Wild Horses (A vadlovak visszatérése) 
projekt keretében a Przewalski-lovak Mongóliába 
történő visszatelepítésében való közreműködése 
és a faj megmentése érdekében tett erőfeszítései 
miatt nyerte el a rangos elismerést.
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D
udich Endre 1895. március 
20-án született a felvidéki 
Nagysallón (ma Tekovské 
Lužany Szlovákiában). Már 

gyermekkorában érdeklődött az 
élőlények iránt, a családnál ren-
geteg állatot tartottak, és a há-
zuk mögötti halastóban fi gyel-
te a halak életét. Az elemi iskola 
négy osztályát szülőfalujában, a 
középiskolát az esztergomi Szent 
Benedek-rendi katolikus gimná-
ziumban végezte. 1913-ban a Páz-
mány Péter Tudományegyetem 
bölcsészeti karán természetrajz–
földrajz szakon kezdte meg egye-
temi tanulmányait. Bokor Elemér 
(1887–1928) neves barlangkutató 
már ekkor megismertette a bo-

gárgyűjtés fortélyaival, s ő vitte először az aggtele-
ki Baradla-barlangba is. Dudich tanári diplomáját 
csupán 1920-ban szerezte meg, mert az I. világhá-
borúban három és fél év frontszolgálatot teljesített. 
Amikor csak tehette, az olasz harctér lövészárkai-
ban és bombatölcséreiben is rovarászott. A gyűjtött 
bogarak zömét Edmund Reitter (1845–1920) osztrák 
entomológus azonosította, s ő írta le 1918-ban az 
első, Dudich nevét viselő bogárfajt is (Bythinus du-
dichi, mai érvényes nevén Bryaxis ullrichii). 

Dudich Endre a budapesti egyetemen 1919-ben 
tette le a szakvizsgát, és ugyanebben az évben be-
osztást kapott a Magyar Nemzeti Múzeum Állattá-
rába. Az egyetemen ekkor Méhelÿ Lajos (1862–1953) 
gyakornoka volt, ám személyiségük különbözősége 
miatt útjaik hamar elváltak. (Később, már a Pázmány 
Péter Tudományegyetem tanszékvezető professzo-
raként megpróbált kibékülni az akkor nyolcvanéves 
tudóssal, de ez nem sikerült.) 1920 februárjában sze-
rezte meg természetrajz–földrajz szakos középisko-
lai tanári oklevelét, s még ugyanezen esztendőben 
doktori szigorlatot tett a szegedi Ferenc József Tu-
dományegyetem matematikai–természettudomá-
nyi karán, ahol az utolsó félévet hallgatta. 1922-ben 
kitüntetéssel avatták doktorrá, majd három év múl-
va az egyetem „Az ízeltlábú állatok rendszertana” 
tárgykörből magántanárrá nevezte ki. 

Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem meg-
alakulása után 1922-től múzeumi segédőrként, 
később múzeumi őrként dolgozott a budapesti Ál-
lattárban. Az itt 1934-ig eltöltött összesen tizenöt 
esztendő a céltudatos felkészülés és az önálló kuta-
tás időszaka volt. Megbízták a parazitológiai gyűjte-
mény kezelésével, de a központi könyvtárban adó-
dó feladatokat is ő látta el. 

FAUNAKUTATÁS
Dudich már középiskolás korában megkezdte szü-
lőföldje, Nagysalló és környéke faunisztikai feltá-
rását. Évtizedeken át folytatott felfedezései Bars 
megyéhez kötődtek. Az Állattárban készült első 
közleményei is az innen származó bogarak téma-
köréből készültek. 

Dolgozataiban a hazai kutatók között elsőként 
alkalmazott matematikai módszereket a rovarfajok 
változékonyságának vizsgálatára. 

A 33 éves Dudich a Természettudományi Társu-
lat 1927. novemberi ülésén nagyszabású program-
adó előadást tartott „A magyar állatvilág kuta-
tásának megszervezése” címmel. Rámutatott a 
kutatások hiányaira, melynek fő okát az ötletsze-
rűségben és a szervezetlenségben látta. Javasolta 
a központi irányítást, hogy legyen kutatógárda, s 
gondoskodjanak a gyűjtött anyag elhelyezéséről és 
feldolgozásáról. Első feladatként a Kőszegi-hegység 

DUDICH ENDRE ÉLETÚTJA

Állatnevek
Az élőlények személyekről való elnevezését Du-
dich Endre mindig is ellenezte. Az általa újonnan 
felfedezett és „elkeresztelt” 1 család, 2 genusz, 2 
szubgenusz, 28 faj és 5 alfaj közül csak ötnek az el-
nevezésében használt személynevet. Ugyanakkor a 
Dudichiana vagy dudichi nevet 3 fonálféreg, 2 gyű-
rűsféreg, 1 medveállatka, 6 rák, 3 ikerszelvényes, 2 
százlábú, 4 alsórendű rovar, 1 tripsz, 8 bogár, 2 hár-
tyásszárnyú, 1 szipókás, 1 kaszáspók és 7 atka viseli. 
A későbbiekben Dudich kiemelt fi gyelemmel fordult 
a magyar állatnevek képzése felé, s tevékeny részt 
vállalt a nyelvtani szabályok kidolgozásában is.

„… maguk 
csak menjenek, 
minél 
magasabbra!”

Dudich Endre 
portréja, 1939. 
„Szentül hiszem, 
hogy az i� úság 
meg fogja érteni 
tanításomat, és 
sohasem sejtett 
színvonalra fogja 
majd emelni a 
magyar állattani 
honismeretet.”

A holyvafélékhez 
tartozó, Dudich 

Endréről 
elnevezett 

tapogatósbogár, 
a Bythinus 

dudichi (=Bryaxis 
ullrichii). 

Fotó: L. Borowiec
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faunisztikai feltárását tűzte ki célul, ame-
lyet saját tanítványaival meg is valósított. 
Ennek ellenére az országos szintű, rend-
szeres faunakutatás elmaradt, amire Dudi-
ch 1941-ben a zoológiai szakosztály ülésén 
„Az állattani honismeret rögös útjain” című 
elnöki megnyitójában újból visszatért. Ek-
korra az általa irányított gárda már befejezte 
a Kőszegi-hegység faunisztikai feltárását, s 
levonták a szükséges következtetéseket. 

EGYETEMI TANÁRSÁG
1934. július 23-ával lezárult tudományos 
életpályájának első szakasza: kinevezték a 
Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsé-
szeti karán az állatrendszertan professzo-
rává. Azzal, hogy múzeumi őrből egyete-
mi tanár lett, nem szakadt meg kapcsolata 
az Állattárral. Sőt, életének nehéz, válságos 
szakaszaiban gyakorta kívánkozott visz-

sza múzeumi dolgozószobájába, ahová i� úkorának 
legszebb emlékei kötötték. Örömmel üdvözölte az 
Állattár megújulását, ami véleménye szerint az „ok-
tató múzeum” hazai megszületését jelentette. 

A második világháború pusztításai az egyetemi 
állatrendszertani tanszéket sem kímélték. A gyűjte-
mény és számos szemléltető anyag megsemmisült. 
Dudich példamutató kitartással látott neki, hogy is-
mét tanszéket építsen a romokból. 1951-ben a Pus-
kin utcai új épületbe költözött a tanszék, személyzete 

gyarapodott, s a Magyar Tudományos Aka-
démia az újonnan létrehozott Talajzoológi-
ai Kutatócsoportot is hozzá kapcsolta. Így 
Dudich lényegesen jobb körülmények közt 
folytathatta oktatói-nevelői, kutatói és tudo-
mányszervezői munkáját.

1952-től kezdve folyamatosan dolgo-
zott az egyetemi jegyzeteken, míg végül 
1969-ben megjelenhetett a Loksa Imrével 

(1923–1992) közösen írt Állatrendszertan című tan-
könyvük. A tanszék élén 1966 után Balogh János, 
majd másik tanítványa, Loksa Imre követték.

BARLANGBIOLÓGIA
Dudich Endre – részleges színtévesztése miatt – a 
zöldet és a pirosat nem tudta megkülönböztetni, 
ezért fájó szívvel, de kénytelen volt a bogaraktól 
megválni, s olyan csoportot választani, ahol a szín-
nek nincs lényeges szerepe. Így kezdett el barlan-
gokban élő, fény hiányában színtelen alsóbbrendű 
rákokkal foglalkozni, és e csoport mellett élete végé-

ig kitartott. A külön-
leges fauna lenyű-
gözte, s hatalmas 
lendülettel vetette 
bele magát az addig 
elhanyagolt szak-
terület kutatásába. 
Maga köré gyűjtötte 
és irányította a bar-
langbiológia iránt 
érdeklődő hallgató-
kat. Kezdeménye-
zésére a szakterület 
bekerült a Magyar 
Tudományos Aka-
démia témái közé, 
s az így biztosított 

anyagi támogatással egy sor kutatót indíthatott 
barlangjaink biológiai vizsgálatára. Egyik legna-
gyobb álma valósult meg 1958-ban, mikor sikerült 
létrehozni a Baradla-barlangban az első hazai föld 
alatti barlangbiológiai kísérleti laboratóriumot. Du-
dich Endre nevéhez fűződik az MTA Duna-kutató 
Állomásának megszervezése is Alsógödön, amelyet 
1958-tól 1970-ig vezetett.

ELISMERÉSEK
Négy alkalommal tartott akadémiai székfoglalót. 
1932-ben megválasztották az MTA levelező, 1942-
ben rendes tagjának. 1949-ben politikai okokból 
megfosztották akadémiai tagságától, majd 1951-ben 
újra levelező, 1964-ben pedig rendes taggá válasz-
tották. 1957-ben Kossuth-díjat kapott. Dudich Endre 
1971-ben hunyt el, sírja a Farkasréti temetőben ta-
lálható. 

DR. VIG KÁROLY – DR. KORSÓS ZOLTÁN

Bogárgyűjtemény
A Magyar Nemzeti Múzeum bogárgyűjtemé-
nye szinte kiapadhatatlan forrást kínált Dudich 
számára mind a hazai, mind az egzotikus fa-
jok tanulmányozásához. A Xántus János ál-
tal Borneón gyűjtött Cyclommatus tarandus 
szarvas bogárpéldányokat alaktani szempont-
ból statisztikailag elemezte. Bizonyította, hogy 
a hímek különböző alakja és testmérete alapján 
leírt változatoknak nincs taxonómiai értékük. 

A Kőszegi-hegy-
ségben zajló 
1936-os faunafel-
tárás résztvevői. 
A képen (balról 
jobbra) Móczár 
László, Visnya 
Aladár, Woynáro-
vich Elek, Dudich 
Endre, Kaszab 
Zoltán, Balogh Já-
nos, Fábián Gyula, 
Iharos Alfonz.

A tanítványával, 
Loksa Imré-

vel közösen írt 
Állatrendszertan 

című egyetemi 
tankönyv 1988-ig 
további öt kiadást 

ért meg. Szin-
te élete utolsó 

percéig dolgozott 
egy állatföldrajzi 

tankönyvön és 
egy összefoglaló 
barlangbiológiai 
kézikönyvön is.

Dudich Endre 
tanszéki munka-
társai és tanít-
ványai körében. 
Dudich az öt-
venes-hatvanas 
évek hazai állat-
tani kutatásainak 
meghatározó 
egyénisége volt. 
Egyetemi oktató-
ként és vezető-
ként képes volt 
programot adni a 
köré sereglett fi -
ataloknak, akiket 
Dudich-tanítvá-
nyoknak, magát 
az időszakot pe-
dig Dudich-kor-
szaknak szokás 
nevezni.
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Míg napjainkban a honosítással kapcsolatban 
felvetődik a faunahamisítás kérdése, egy-kétszáz 
éve ez még nem volt szempont. Sőt, honosítás 
alatt részint az 1848–49-es szabadságharc alatt 
kipusztult fővadállomány újbóli megtelepítését, 
részint pedig idegen vadfajok betelepítését 
értették. Emellett a század második felében 
megjelent az igény a tehetős, vadászatra áldozni 
kész és képes főurak között, hogy olyan fajokkal 
bővítsék a vadászható állatok lajstromát, 
amelyek elviselik hazánk éghajlati viszonyait, 
szaporodnak is, és amelyek különlegességüknél 
fogva kívánatos trófeák. Utóbbi vágyat 
növelték a korabeli, egzotikus utazásokról, 
vadászkalandokról beszámoló útleírások, 
könyvek is. ➤
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T
öbb birtokos nem akart költséges, komoly fi zi-
kai megpróbáltatással járó expedíciót szervez-
ni, ezért inkább saját vadászterületére szállít-
tatta azon vadfajt, „melyért különben hosszú 

és fáradalmas, talán veszedelmes szárazföldi vagy 
tengeri utat kellene megtennie”. Az ismert író és va-
dászati szakember, Bérczy Károly 1860-ban francia 
példák alapján javasolta, hogy honosító társulatot 
hozzanak létre, amely az ötletgazda szerint pályáza-
tot írna ki, s a legsikeresebb honosításokat díjazná. 
Ezenkívül lehetőséget biztosítana mások vadtelepí-
tési tevékenységének megismerésére és a tapaszta-
latok átadására is.

ELŐSZÖR VADASKERTBEN
A korszellemet tekintve tehát aligha csodálkozha-
tunk a sokszínű, ma már szinte érthetetlen honosí-
tási kísérleteken. A betelepítések első hazai állomá-
sai voltak a vadaskertek vagy az ún. szoktatókertek. 
Többek között ilyen volt Javorinán, Betléren, Gí-
mesen, Cseklészen, Fehérvárcsurgón, Nádasdla-
dányban, Csákvárott és a Tata melletti Síkvölgyben. 
A vadászható fajok „választékának” bővítésével új, a 
Kárpát-medencében addig ismeretlen állatok jelen-
tek meg. Így került hazánkba egyebek közt a vad-
pulyka, a kaliforniai búbosfürj, a királyfácán, a vörös 
fogoly, a gyöngytyúk, a havasi nyúl, a nyestkutya, 
a mosómedve, az üregi nyúl, valamint a vadászati 
szempontból jelentősebb olyan nagyvadak, mint a 
bölényfajok, a mufl on, a sörényes juh, a vapiti, a szi-
kaszarvas és más szarvasok. 

A különböző szarvasfajok honosításával elsősor-
ban a gím és az őz agancsfejlődésének, agancsmé-
reteinek megerősítése volt a cél. Ezért hozták Ázsi-
ából a szibériai őzet és Észak-Amerikából a vapitit. 
A tudósításokból rendszerint nem derül ki az alfaji, 
sőt a faji hovatartozás sem („altaji szarvas”, „uráli 
szarvas”, „perzsa szarvas”), hiszen az egyedek nem 
szabad területi befogásból, hanem zárttéri tartás-
ból, gyakran állatkertekből származtak, ahol eleve 
jelentős volt a kereszteződés esélye. Az idegenho-
nos fajok megtelepítésére szolgáló talán leglátvá-
nyosabb lépéseket Hohenlohe-Oehringen herceg 
Magas-Tátrában és környékén kialakított javorinai 
uradalma tette a XIX. század utolsó harmadában. A 
herceg nem érte be az őshonos, itt élő fajok vadá-
szatával. A vapiti betelepítését azzal a céllal végezte, 
hogy az Észak-Amerikából származó szarvassal ja-
vítják majd a meglehetősen gyenge tátrai gímállo-
mány agancsfejlődését. Nemcsak Észak-Ameriká-
ból, hanem a világ más tájairól is hozatott állatokat: 
az Alpokból kőszáli kecskéket, melyekből 1901–1924 
között 120 egyedet importált. Más kecskefajok ér-
keztek a Kaukázusból, az Urálból, az Altaj hegység-
ből, Turkesztánból, a Himalájából, de Abesszíniából 
is. A legtöbb példány kitört a vadaskertből, vagy kü-
lönböző betegségek, illetve egyéb okok következté-
ben elpusztult. Az is előfordult, hogy a fajok és alfa-
jok kereszteződtek egymással. Az eredmények nem 
igazolták a várakozásokat. A kőszálikecske-telepí-
tés sikertelenségének egyik érdekes momentuma, 
hogy az 1889-ben hozatott nyolc egyedből csupán 
egy maradt életben, amely végül egy zergecsapat 

vezetője lett. Valószínűleg 
ezt a példányt hozta terí-
tékre 1907-ben Henriette 
főhercegnő egy vadászat 
során.  

PECHES SÖRÉNYES JUHOK
Még ennél is kevésbé vol-
tak sikeresek az eredetileg 
Észak-Afrikában élő söré-
nyes vadjuh magyarországi 
betelepítésének kísérletei. 
A századfordulón az And-
rássyak betléri uradalmá-
ban folytak próbálkozá-
sok a faj meghonosítására. 
Gróf Andrássy Géza egy 15 

holdas, elkerített szoktatókertbe 1897-ben hat söré-
nyes juhot hozatott. Az állatok szépen szaporodtak, 
így négy év múlva 16 egyedet szabadon engedtek 
közülük. Ám nekik végül is nyomuk veszett. A két 
háború között ismét felmerült a faj honosításának 
kérdése. 1939-ben Galgamácsára hozattak néhány 
példányt, de az állomány két évvel később kipusz-
tult. A Károlyiak fehérvárcsurgói vadaskertjébe is 
érkezett egy kos és két jerke. A félelmet nem isme-
rő kos mindennek és mindenkinek nekiment. Egy 
alkalommal az erdőben dolgozó fuvarosok, meg-
elégelve a zaklatást, elkapták – és megfosztották 
férfi asságától… 

A XIX–XX. SZÁZAD ÁLLATTELEPÍTÉSEI 
VADÁSZATI CÉLBÓL TÖRTÉNTEK.

Bérczy Károly 
nevéhez fűződik 
az első hazai, 
vadászattal is fog-
lalkozó sportlap 
megindítása. A La-
pok a lovászat és 
vadászat köréből 
első száma 1857. 
január 15-én jelent 
meg. 1858-tól 
megszűntéig Va-
dász- és Verseny-
lap címmel került 
az olvasókhoz. 
Fotó: Wikipédia
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A sörényes juhhal ellentétben Fehérvárcsurgón 
a japán szika honosítása sikeresnek mondható. A 
szikaszarvas (amelynek őshazája Kelet-Ázsiában az 
orosz Usszuri-vidéktől Vietnámig terjed) több alfa-
ját a világ számos pontjára betelepítették. 1910-ben 
a fehérvárcsurgói vadaskertbe – a mufl onnal egyi-
dejűleg – néhány japán szikát vásárolt gróf Károlyi 
Gyula Ulmból, a Hagenbeck-féle állatkereskedésből. 
Mindkét faj jól akklimatizálódott, s hamarosan el is 
szaporodtak a kertben. Az első világháború utáni 
helyzetben elharapódzott orvvadászat miatt a szá-
muk jelentősen visszaesett. Majd a közrend hely-
reállítását követő években, miután újra gyarapo-
dásnak indult az állomány, elkezdődött rendszeres 
vadászatuk is. Gróf Széchenyi Zsigmond 1926. ok-
tóber 16-án lőtt egy 43 centiméter szárhosszúságú 
nyolcas agancsot viselő példányt. 1928-ban a Ma-
gyar Mezőgazdasági Múzeum vadászati kiállításán 
– mint kuriózumot – Károlyi gróf ajándékaként két 
egymással verekedő szikaszarvasbika preparátu-
mát állították ki. 

1944-ben hozzávetőleg kétszáz egyedre becsül-
ték a vadaskert populációját. A második világhábo-
rúban a front átvonultával azonban az állatok java 
része elpusztult. Néhány példánynak a megron-
gálódott kerítésen át sikerült a Bakonyba szöknie. 
1946-ra egy bika és két tehén maradt a vadaskert-
ben. 1958-ban a Fővárosi Állat- és Növénykertből 
hozattak hét egyedet, majd 1969-ben újabb öt pél-
dány érkezett ugyanonnan. Az 1990-es évek köze-

pére a fehérvárcsurgói japán szikaszarvasok száma 
körülbelül hatvanra emelkedett. Fehérvárcsurgóra 
a múlt században a japán szikánál nagyobb testű 
Dybowski-szikát is betelepítették. Ez az alfaj ma is 
megtalálható a vadaskertben.

EGY SIKERES HONOSÍTÁS
Az állatok biológiai jellemzőinek megismerése, a 
hazai viszonyok behatóbb tanulmányozása né-
hány esetben jól végződő telepítéshez vezetett. Az 
egyik – máig tartó hatással – sikeresen alkalmaz-
kodó behozott nagyvad Magyarországon a mufl on. 
A faj eredeti hazájaként Korzika és Szardínia szigetét 
szokták megjelölni, de az ottani populációk keletke-
zése is vitatott (valószínűleg ősi típusú, elvadult házi 
juhokról van szó). Ismeretes, hogy ez a juhféle már 
a római időkben megtalálható volt az említett szige-
teken, s bár a rómaiak is próbálták meghonosítani 
a kontinensen, nagyarányú sikeres betelepítései 

MÉG PÁR SZÓ A BÖLÉNYEKRŐL
Mivel az európai bölény élt hajdan Magyarországon, telepítése nem be-, 
hanem visszatelepítés volt. Ma már csak találgatni tudjuk, hogy hazánk 
jelenlegi területéről mikor pusztult ki. A krónikák szerint Mátyás király 
Visegrádon még vadászott rá. Az egyes szerzők a XV–XVII. század közé 
teszik a bölény eltűnését. Túróczi László ugyan említi 1729-ben megje-
lent munkájában (mint a Bakony vadját), de azt nem tudni, hogy milyen 
régi információt használt fel műve megírásakor. Erdélyben a bölény – 
külön alfajként – tovább fennmaradt, ottani kipusztulását a különböző 
szerzők 1740–1854 közé teszik. 

Az első nem vadászati célú bölény-visszatelepítés 1923-ban történt, 
ekkor a Budapesti Állatkert egyedeit szállították Visegrádra. Sajnos a kí-
sérlet nem volt eredményes, a bölények nem szaporodtak, hanem fogy-
tak, így a megmaradt példányokat 1931-ben visszavitték az Állatkertbe. 
Utóbb a gyarmatpusztai vadaskert egyik karámjába kerültek bölények, 
1957-ben. A bölényrezervátum 1965-ben megszűnt, s az ott élő egyede-
ket a magyar állatkertek között osztották szét. Ezt követően évtizedeket 
kellett várni, míg megnyílt a füzérkomlósi bölénypark, majd később 
Nagykanizsa mellé érkeztek bölények, illetve ma már sikerrel tartja és 
tenyészti a fajt az Őrségi Nemzeti Park is.

Egyes korabeli 
vélemények 
szerint a 
szikaszarvas 
alakja szebb, mint 
a gímszarvasé, 
kecsessége az 
őzét is felülmúlja. 
Viszont agancsa 
egyikkel sem 
versenyezhet, 
mivel „egyhangú 
és unalmas”.
Fotó: A szerző 
archívumából ➤
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csak a XVIII. században indultak meg. Magyaror-
szágon az első, szabadon élő mufl onok telepítése 
gróf Forgách Károly nevéhez fűződik. A gróf gímesi 
vadaskertjébe 1868–69-ben hoztak először mufl ont. 
A faj egyedeit viszonylag könnyen be lehetett sze-
rezni, mert a XIX. század közepén már több helyen 

tenyésztették őket. Így – néhány kudarcba fulladó 
kísérlet után – 1868-ban sikerült szert tenni az első 
példányokra. Forgách gróf egy szardíniai eredetű 
párt hozatott a frankfurti állatkertből, nem sokkal ké-
sőbb pedig még egy pár érkezett, ezúttal a brüssze-
li állatkertből. A mufl onokat a gróf gímesi birtokán 
először egy hat hektár terjedelmű szoktatókertben 

A MAGYAR BIRODALOM ÁLLATVILÁGA
A magyar birodalom állatvilága – A magyar biro-
dalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstro-
ma című könyvsorozatnak 1866-ban kellett volna 
megjelennie, ám ez csupán terv maradt. A gerinces 
állatokkal foglalkozó kötet például csak 1918-ban 
látott napvilágot. Az emlősökről szóló fejezetben a 
cikkünkben leírtakon kívül még a következőket ol-
vashatjuk: 

„Így a virginiai szarvas Nádasdy gróf nádasdla-
dányi birtokán annyira elszaporodott, hogy már 
vadásszák is. […] Esterházy Miklós gróf síkvölgyi va-
daskertjében 1894-ben két vapitibikát húsz tehénnel 
helyezett el. […] A Közép-Európából kihalt európai 
bölény újrahonosítására, avagy pótlására is tettek kí-
sérletet hazánkban. Hohenlohe-Oehringen herceg 
fővadászmestere, Fűzy Alajos már 1888-ban három 
fi atal kaukázusi példányt hozatott a javorina–lán-
doki uradalomba, de nem nagy sikerrel; többszöri 
kisebb telepítés tíz éven át sem járt eredménnyel. 
[…] Széchenyi László Ung vármegyében fekvő reme-
te-vasgyári vadaskertje számára 1909-ben ugyan-
csak amerikai bölényt hozatott: hét darabot.”

A MUFLON MEGHONOSÍTÁSA 
TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL 

AGGÁLYOS, VADÁSZATI SZEMPONTBÓL 
SIKERES VOLT.

A Cseklészen 
született fi atal 
kenguru egy 
éves korára a 
vadaskert két 
méter magas 
falát könnyedén 
átugrotta. A 
visszahajtására 
tett kísérletek 
rendre kudarccal 
végződtek. 
Fotó: Tomas Hejlek / 
Shutterstock
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helyezték el. 1869-ben további négy mufl on érkezett 
Frankfurtból, majd 1871-ben két újabb egyeddel lett 
gazdagabb az állomány. Közben nagyobb helyre, de 
még mindig vadaskertbe telepítették a populáci-
ót. Az állatok megszokták az ottani viszonyokat, és 
számuk gyarapodásnak indult. 1878-ban – az első 
sikeres elengedési kísérleten felbuzdulva – a gróf 
döntött: az addig vadaskertben tartott mufl onok 
egy részét szabad területre költözteti. Egy ötven pél-
dányból álló törzspopulációt megtartva, 1883. má-
jus 10-én kinyitották a kertet, amivel – Európában 
először – egy népesebb állományt, összesen száz 
mufl ont engedtek szabadon. Forgách gróf telepítési 
példáját más birtokosok is követték. Andrássy Géza 
1895-ben Lainzból és Gímesből 51 mufl ont hozatott. 
Az állomány fele ugyan rövid időn belül kergekór-
ban elpusztult, de a túlélők kiválóan meghonosod-
tak és szaporodtak. Három év múlva húsz példányt 
szabadon engedtek közülük, majd megkezdődhetett 
a vadászatuk is. A kosok csigája kiváló volt, az 
1910-es bécsi vadászati kiállításon több is az 
elsők között szerepelt. (Az ország jelenlegi te-
rületén 1901-ben, a füzérradványi Károlyi-birto-
kon kezdték meg a faj honosítását.)

BÖLÉNY ÉS KENGURU
A bölényt először Hohenlohe herceg javorinai ura-
dalmában próbálták meghonosítani. 1885. évi kez-
dettel a javorinai vadvédelmi területre 44 egyedet 
hozattak. Kettő Lengyelországból, a białowieżai vé-
dett területről származott, 42 pedig amerikai bölény 
volt, melyeket Hagenbeck vadkereskedő szállított. 
Más szakirodalmi adatok szerint Javorinába lega-
lább három európai (kaukázusi) bölény és 19 ame-
rikai bölény (nyolc bika és 11 tehén) érkezett. 1907-
ben az állomány nyolc bika, kilenc tehén és négy 
borjú volt.

A Vadfajokból védett állatfajok címmel megjelent 
munkájában Oroszi Sándor említi, hogy az ameri-
kai bölények az európai bölényekkel kereszteződtek 
is. 1910-ben az állatok egy része kitört, és szétszé-
ledt a Tátrában. Javorinán négy bölény szabályos 
vadászat útján került terítékre. Az állomány lassú 
fogyásán az alacsony szaporulat sem tudott jelen-
tősen javítani: 1932-re mindössze egy tehén maradt 
életben. Az első világháború előtt telepítettek még 
bölényeket az Ung vármegyei Remetevágásra is. 

A legbizarrabb telepítési kísérlet gróf Esterházy 
Mihály nevéhez köthető, aki 1900-ban cseklészi 
vadaskertjébe három nőstény és egy hím tasma-
niai és délkelet-ausztráliai Bennett-kengurut vá-
sárolt. A szállítás során két nőstény elpusztult, így 
csupán egy pár érkezett meg a vadaskertbe. Később 
az egyiknek sikerült kiszöknie a kertből. A történet 
első változata szerint az állat szerencsétlenségére 
összetalálkozott a csősszel, aki „ördögnek” nézte, és 

ijedtében lelőtte. Más olvasatban a földeken dolgozó 
parasztok tettek pontot a kengurutelepítés végére. 
E kísérlet is mutatja, hogy az egzotikumok utáni 
vágy, a hézagos szakértelem, az adott faj és a honi 
viszonyok ismeretének hiánya milyen furcsaságo-
kat okozhatott.

A vadtelepítési kísérletekből mára a dámszarvas, 
a mufl on és részint a még mindig vadaskertben tar-
tott szikaszarvas telepítését nevezhetjük sikeresnek. 

A felsorolt nagyvadfajok közül azonban 
az elsőt évszázadokkal korábban te-

lepítették be hazánkba, így a XIX–
XX. század fordulóján kipróbált 
gazdag fajválasztékból egyedül a 
mufl on tudott szabad területen is 
meghonosodni a Kárpát-meden-

cében. 
SÁNTA ÁKOS

Hohenlohe 
herceg 1907-ben 
meghívta Frigyes 
főherceget és csa-
ládját javorinai 
vadászterületé-
re. A Henriette 
főhercegnő által 
elejtett kőszá-
li kecske egy 
zergecsapat 
vezetője volt. (Az 
állat a kép alapján 
vélhetően egy 
bezoár kecske 
volt.)
Fotó: A szerző 

Egy-egy bölény 
a főhercegi pár 
vadászzsákmá-

nya lett. Az egyik 
732 kg-ot, míg a 
másik 788 kg-ot 

nyomott. Az 
évek folyamán 

mindössze négy 
bölény elejtésére 

került sor Javo-
rinán.

Fotó: A szerző 
archívumából

Az 1939-es siker-
telen telepítési 
kísérlet pótlására 
1941-ben gróf 
Edelsheim Gyulai 
Lipót a felsőele-
fánti vadaskertből 
nyolc sörényes-
juhot szállított 
Gödöllőre.
Fotó: Iakov Filimonov / 
Shutterstock



 JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI • A hazánk terü-
letére visszatelepülő farkasok számának növekedésével 
megnőtt az esély arra is, hogy a Magyar-középhegység 
területén egy-egy kellően tapasztalt erdőjáró találkoz-
hasson e ragadozóval. A farkas alapvetően elkerüli az 
embert, a rendkívül ritka találkozások esetén néhány 
másodperc után magától távozik a helyszínről. A fiatal, 
tapasztalatlan egyedek azonban kíváncsiskodhatnak, 
és nem feltétlenül menekülnek el azonnal, amelyet a kö-
zösségi médiában fel-felbukkanó élményvideók is tanú-
sítanak. Ha farkassal találkozunk, igyekezzünk nyugod-
tak maradni, hiszen a ritka találkozás az ember számára 
felejthetetlen élményt jelent. Semmiképp ne kezdjünk el 
a farkas elől szaladni! Amennyiben mégis kellemetlen a 
farkas közelsége, igyekezzünk lassan, az állatot szem-
mel tartva, hátrálva távozni a helyszínről. A farkast szin-
te biztosan elriasztja, ha rákiabálnak, vagy tapsolnak, 
ugyanakkor soha nem szabad üldözőbe venni, mert az 
védekezést, kiszámíthatatlan agressziót válthat ki! Aki 
kutyával kirándul a természetben, az soha ne enged-
je kedvencét szabadon! A farkas fokozottan védett, és 
az Európai Unióban ún. kiemelt közösségi jelentőségű 
faj. Jelenléte az élőhelyek természetességi állapotának 
egyik jelzője, egyúttal jelentősen hozzájárul a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez. Aki farkast észlel, vagy a faj-
hoz kapcsolódó életnyomokat talál, vegye fel a kapcso-
latot a területileg illetékes nemzeti parki igazgatósággal. 
További részletek: http://magyarnemzetiparkok.hu
Fotó: Kovács Zsolt

 OKTÓBERI MADÁRSZÁMLÁLÁS • A 2021 őszén lezajlott 28. Euró-
pai Madármegfigyelő Napok programon összesen 35 BirdLife partner, 
köztük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) tagjai 
és önkéntesei vettek részt. E játékos versengésben újfent szédítő eredmé-
nyek születtek, hiszen két kontinens 1865 helyszínén közel 7,5 millió ma-
darat figyelt meg a majd’ 30 ezer résztvevő. Hazánk hagyományosan jó 
eredményekkel szerepel minden évben, és most sem volt ez másképp: a 
helyszínek számában (195 hely) második, míg a résztvevők számát illető-
en (5415 fő) első helyen végeztünk! Érdekes, de nem túl meglepő, hogy 
ismét a seregély, a dankasirály és a tőkés réce volt e napon a legnagyobb 
számban észlelt faj, míg legritkábbnak az alapvetően Észak-Amerikában 
és Szibériában előforduló vándorpartfutó bizonyult.
Fotó: Kovács Zsolt

 HARKÁLYOK CÉLKERESZTBEN • Az MME Harkályvédelmi Szakosz-
tálya országos programot hirdet a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs 
(Dendrocopos leucotos) felmérésére. Az előző évben elindult kezdemé-
nyezést idén gőzerővel kívánják folytatni az erdei élőhelyeken otthonosan 
mozgó önkéntesek, akik kora tavasztól „fogják vallatóra” a hegyvidéki 
bükkösöket e ritka madár megtalálásának reményében. A fehérhátú fako-
páncs ugyanis minden tekintetben a legérdekesebb hazai harkály. A tarka 
tollazatú fajok között a legnagyobb termetű, családját tekintve pedig euró-
pai szinten is a legritkább, míg életmódja és élőhelyei szerint a leginkább 
specialista. Az erdő szerkezetének változatossága, az elegyfák megléte, 
a holtfa mennyisége, az idős fák jelenléte mind rendkívül fontosak a faj 
szempontjából. A felsorolt tulajdonságok a jó állapotban lévő természetes 
vagy természetközeli erdők jellemzői, ebből következik, hogy a faj nagy-
szerű indikátor. Jelenlétével vagy hiányával jelzi számunkra azt, hogy az 
erdő, amiben járunk, jó természetességi állapotnak örvend-e. Sajnálatos 
módon jelenleg hazai erdeink több mint 90%-a gazdasági hasznosítás 
alatt áll, és ezek nem tudják megfelelően biztosítani a fehérhátú fakopáncs 
életfeltételeit.
Fotó: Bagosi Zoltán
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 DRASZTIKUS MADÁRHIÁNY • A brit Királyi Madárvédelmi Egye-
sület (RSPB), a BirdLife International, valamint a Cseh Madártani Egye-
sület kutatóiból álló munkacsoport az Európai Unió területén előforduló 
madarak közül 378 faj adatainak 1980 és 2017 közötti vizsgálata alapján 
megállapította, hogy soha nem látott csökkenést mutatnak egyes, ko-
rábban még gyakorinak ismert madárfajok állományai. A legnagyobb 
veszteséget – 247 millió egyeddel – a házi veréb szenvedte el, melyet a 
sárga billegető követ 97 millióval, de dobogós helyen van a seregély is 
75 millióval. A tudományos számítások alapján az összesített állomány-
csökkenés 17–19% közötti, ami 560 és 620 millió közötti madár eltűnését 
jelenti! Sajnos ez Magyarországra is vonatkozik: az állománycsökkenés 
szinte valamennyi mezőgazdasági környezetben élő madarat érinti, de a 
vizes területeken és nádasokban élő madárfajok helyzete sem mondható 
kedvezőnek. További erőfeszítéseket kell tenni tehát különlegesen érté-
kes természeti környezetünk megőrzése érdekében, többek közt a már 
megkezdett természetvédelmi programok folytatásával, az élőhelyvesz-
téssel járó káros folyamatok megállításával és visszafordításával.
Fotó: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

 TÉRHÓDÍTÓ RÁKOK • Az elmúlt évtizedben hazánk számos vízterében 
jelentek meg idegenhonos, jellemzően Észak-Amerikából származó tízlábú 
rákfajok. Ezen invazív fajok természetes úton is gyorsan terjednek hazánk 
vízfolyásaiban, amit akvaristák felelőtlen kihelyezései tetéznek. A kutatók 
eredményei alapján tudható, hogy több, egymástól távoli vízfolyásban, sőt 
elzárt állóvízben is megjelennek a természeti rendszerekben komoly prob-
lémát okozó rákok. A cifrarák (Faxonius limosus) első hazai példányait közel 
30 éve fogták a Duna egyik mellékágában. Kiváló alkalmazkodóképességé-
nek köszönhetően e faj hazánk leggyakoribb idegenhonos tízlábú rákfajává 
vált. Az amerikai jelzőrákot (Pacifastacus leniusculus) az 1960-as évektől 
tucatnyi országba tudatosan telepítették, így nem volt különösebben meg-
lepő, amikor két évtizede Gyöngyösnél hazánkban is kimutatták. Azóta már 
számos vízfolyásunkban megjelent. A márványrák (Procambarus virgina-
lis) első hazai példányait 7 éve észlelték Keszthelynél a Páhoki-csatorná-
ban. Mára hazánk számos termálvizében és urbanizált élőhelyén elterjedt, 
de természetszerű élőhelyeken is megjelent. E rákokkal a legfőbb gond, 
hogy különösen nagy veszélyt jelentenek az őshonos hazai fajokra. A fő ve-
szélyforrás nem is a jobb szaporodóképesség vagy a gyorsabb terjeszke-
dés, hanem a rákpestis nevű betegség terjesztése. Ez a moszatgomba az 
őshonos rákokat elpusztítja, míg az idegen rokonok kevésbé érzékenyek rá.
Fotó: Marek R. Swadzba / Shutterstock

 SPECIALISTÁK, FIGYELEM! • Az MME mint 
hazánk legnagyobb tagságot számláló természet-
védelmi civil szervezete két új szakosztályt nyitott, 
és ettől a speciális érdeklődéssel, elkötelezettséggel 
bíró madarászok egyesülethez való csatlakozását 
reméli a vezetőség. A Vízimadár-védelmi Szakosz-
tály megalakulása nem előzmény nélküli, hiszen már 
1985-től létezett ennek elődje, ám az aktivitás két 
évtizede gyakorlatilag szünetelt. Épp ezért csak üd-
vözölni lehet, hogy az MME újfent nagyobb figyelmet 
kíván fordítani a vizes élőhelyek védelmére, termé-
szetesen a legfeltűnőbb indikátorcsoport, a mada-
rak révén. Haladva a korral, legfrissebb szervezeti 
egységként a Ritkaságvadász Szakosztályt köszönt-
hetjük a MME berkein belül. A legfőbb cél a hazánk-
ban előforduló ritka madárfajokon keresztül felhívni 
a legszélesebb társadalmi közönség figyelmét a kör-
nyezeti változásokra, valamint a madármegfigyelés 
mint szabadidős tevékenység hasznosságára.
További részletek és elérhetőség: www.mme.hu

 HEGYISÁSKA? MÉG SZÉP! • Az európai he-
gyisáskák a klimatikus változásokkal hazánk eltű-
nőben lévő egyenesszárnyúi közé tartoznak. Vala-
mikor a hegyvidéki kaszálók, alacsony füvű gyepek 
velejárója volt a szép hegyisáska (Arcyptera fusca) 
csörgőkígyóra emlékeztető ciripelése. A faj ma már 
védettséget élvez (10 ezer forint természetvédelmi 
értékkel), de ez mit sem segít állománycsökkenésé-
nek megállításában. Épp ezért valódi szenzáció volt, 
amikor nemrégiben a Börzsönyben – több évtizedes 
kimaradás után – sikerült újra megtalálni, méghozzá 
két erős, életképes állományát Diósjenő közelében 
fekvő hegyi kaszálókon! Korábban a kutatók a hegy-
ségből kipusztultnak hitték, így a börzsönyi faunalis-
tában már nem is szerepeltették. Mostantól azonban 
fokozott figyelem irányul a szép hegyisáskák felé: a 
természetvédelmi szakemberek (kutatók irányításá-
val) a faj élőhelyén speciális területkezelési beavat-
kozásokat végeznek e védett rovar hosszú távú meg-
őrzése érdekében.
Fotó: Guillermo Guerao Serra / Shutterstock
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A 
barna medve (Ursus arctos) Európa legna-
gyobb szárazföldi ragadozója, testtömege át-
lagosan 300 kilogramm. A XIV–XV. században 
még az egész kontinensen megtalálható volt, 

de később annak jó részéről kiszorult; ma egyik leg-
népesebb állománya a Kárpátokban lelhető fel. A faj 
európai egyedszáma 16-17 ezerre tehető. A jelen-
legi Magyarország területéről aránylag korán visz-
szaszorult, körülbelül az 1900-as évek elejére már 
csak szórványos észlelései fordultak elő. Ennek oka 
volt az intenzívebbé váló gazdálkodás, valamint a 
tűzzel-vassal történő irtás, hisz nem csupán a me-
zőgazdaság kártevőjének, hanem az emberi életre 
veszélyes dúvadnak is tekintették.

Az 1990-es években a szlovákiai állomány meg-
erősödésének köszönhetően hazánkban újra meg-
jelent, elsősorban az Északi-középhegységben, 
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MEGJELENT A

MEDVE
SZÁRAZFÖLDI RAGADOZÓJA
KÖZÉP-EURÓPA LEGNAGYOBB

Hazánk területén 
is egyre 
gyakoribbak a 
medveészlelések. 
Az állat alkalmi  
megjelenésére 
a jövőben is 
számítanunk kell!
Fotó: Kovács Zsolt

múlva nyitják ki. A medve ősszel nagy mennyiségű 
táplálékot fogyaszt (hiperfágia), hogy így készüljön 
a téli táplálékszűk, inaktív állapotra. A hideg évszak 
elején nyugalmi periódus kezdődik, ekkor sziklaha-
sadékot, barlangot vagy kidőlt fák gyökértányérját 
keresi föl, ahol fekhelyet készít, melyet száraz növé-

nyekkel bélel ki, és akár évekig is használ. Télen az 
enyhe időjárástól függően több alkalommal megéb-
redhet, ezért pihenését sokan nem tekintik „igazi” 
téli álomnak.

RAGADOZÓ MINDENEVŐ
Táplálkozását tekintve mindenevő – rendszertani 
besorolása viszont ragadozó (Carnivora) –, a nö-
vényi és állati eredetű élelmet is elfogyasztja. Év-
szakonként változik a táplálkozása, nyáron főleg 
különféle gyümölcsöket eszik. Tavasszal a csülkös 
vadfajok (pl. szarvas, őz) elfekvő borjait és gidáit is 
képes föllelni és elfogyasztani. Ha lehetősége van 
rá, akkor a mezőgazdaságba is kijár, megdézsmálja 
a kukoricát, zabot. Az ürülékében található emész-
tetlen részekből következtetni lehet az étrendjére. 
Zsákmányaitól származó karom-, szőr- és csont-
maradványok, illetve gyümölcsmagok is előfordul-
hatnak benne. Jelentős gyümölcsfogyasztásának 
köszönhetően kóborlásai során ürülékével szét-
hordja a magokat, így segítve a növények terjedését. 
Amikor vadászik, prédáját a nyak és fej támadásával 
ejti el, esetleg hatalmas tömegével „teperi le”, majd 
átharapja a gerincét.

170 éve írták
„Fiatalkorában megszelídül, a zenét szereti, igénye-
sen állani, táncolni, dobolni, a kalapba pénzt szed-
ni s más különféle mozdulatokat tenni megtanul; a 
fogságban sokáig él, egy 47 évig raboskodott, s 31 
éves korában még tenyészett; napjában mintegy 6 
font kenyérrel beéri, de a savanyú bogyókat és gyü-
mölcsöt, főképp pedig a mézet csemege gyanánt 
tekinti. Húsa, főképp a fi atalnak, megehető; zsírja 
részint ételre, részint gyógyszerül használható, ka-
csóiból fi nom kocsonya készül.
[…]
Második István királyunk egy medvevadászat al-
kalmával a felbőszült medvétől átkarolva s küzdel-
mében ellankadva halálos veszedelemben forgott, 
de hű kísérője, Koros Bodnak fi a idején ott termett, 
s ügyes döféssel a dühöngő állatot földre terítvén a 
fejedelem életét megmentette, amint ezt a királynak 
1130-ban költ oklevele tanúsítja, mely szerint szaba-
dítójának jutalmul bizonyos birtokot ajándékozott.”

Hanák Ker. János: Természetrajz című könyvéből (1853)

Medvekert Magyarországon
Hazánk mai területéről hamar eltűnt a faj, hiszen a kevéssé erdősült or-
szágban nem találta meg életfeltételeit. Következésképp a múlt század 
harmincas éveiben – vadászati célból – egy medvekertet létesítettek. 
Így ír erről Szederjei Ákos A kárpáti medve és vadászata című, kézirat-
ban maradt művében (1954–55): „A medvekert a Ménespatak forrásá-
nál a völgyben kezdődött, ott, ahol a bővizű forrás kibuggyan a sziklás 
talajból. A völgytől felfelé terült el a kert, amelyet a környező erdőkhöz 
hasonló növényzet borított. […] 1935 júniusában érkezett meg az első 
medve, Kázmér.”

Később (2011) dr. Tóth Sándor Haragistya – Ménesföld címmel egész 
könyvet szentelt a medvetelepítésnek. Elsőként a kis szoktató-, illetve 
szaporítórész épült meg mintegy 2,25 hektáron. A populáció folyamato-
san változott, hol újabb medvék érkeztek, hol szaporulatnak örülhettek, 
hol pedig az állatok egymást ölték meg, s persze nem egyet levadásztak. 
A bocsokat el kellett venni az anyától, nehogy egy másik medve elpusz-
títsa őket. Az ott született tizenhárom bocsból nyolcat tudtak kimenteni, 
és még kettőt a medvekertben nevelt föl egy nőstény. A mesterségesen 
felnevelt mackókat a környéken szabadon engedték. Rajtuk kívül még 
egy nőstény szökött ki a kertből, ő utóbb bocsokat is nevelt. A hozzávető-
leg 1000 holdas szabad területen élő példányok sorsa később megpecsé-
telődött: a háború alatti és utáni zavaros időkben valamennyien elpusz-
tultak. Természetesen a medvekert is megszűnt.

➤
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BENNÜNKET ELKERÜL
Gyakorlatilag az ember az 
egyetlen ellensége, igyek-
szik elkerülni, kivéve, ha 
táplálékforrásokkal (pl. la-
kossági hulladék) a köze-
lünkbe csábítjuk. Ha em-
berrel találkozik, többnyire 
elmenekül; ez alól kivétel, 
mikor támadástól tart, vagy 
a bocsait félti. A találkozá-
sok minimalizálása érdeké-
ben kerüljük az átláthatatlan 
bozótosokat, csapjunk zajt, 
egyértelművé téve jelenlé-
tünket a medve számára.

Sok helyen kártételeivel 
okoz gondot. A háziállatok 
(pl. kecskék, juhok, szarvas-
marhák, sertések) körül, a 
vetésekben és a méhésze-
tekben idézhet elő kárt, de 
gyümölcsösökben és a vá-
rosokban is kellemetlenné 
válhat a jelenléte. A károk 
nagy része azonban csök-
kenthető vadriasztók, villanypásztorok alkalmazá-
sával, illetve a haszonállatok zárt helyen való éjsza-
káztatásával.

Számos országban elterjedt a vadállatok megfi -
gyelése az ökoturizmus részeként, aminek egyik 
fő célpontja a medve. Ez pozitívan hathat az em-
ber-medve együttélésre, ám negatív hatásai is le-

hetnek az állományra. Ha a megfi gyelés a leginkább 
érzékeny területeken történik (pl. a búvóhelyükön), 
az az állatok viselkedésének változásához vezethet. 
Magyarországon a barna medve fokozottan védett, 
természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

PATKÓ LÁSZLÓ – THALMAYER TÍMEA

A medvék nem 
mutatnak terri-
toriális viselke-
dést. Több egyed 
mozgáskörzete is 
jelentősen átfed-
heti egymást.
Fotó: Kovács Zsolt
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(Park Kiadó 2021, 4499 Ft)

– Egy letűnt világ újraírt története

A dinoszauruszok 
tündöklése és bukása 

STEVE BRUSATTE

KOVÁCS ZSOLT írása

A 
z elmúlt évtizedek a dinoszauruszok-
ról szóltak. A kiadók ontották a főleg a 
gyermekeknek szóló „dinós” könyveket, 

egyre-másra készültek filmek a hatalmas 
ősállatokról, és a játékgyáraknak is remek 
üzletet jelentett kisebb-nagyobb, jobb, de in-
kább rosszabb dinófigurákat gyártani. Hiába 
haltak ki 66 millió évvel ezelőtt, a dinoszauru-
szok ma is a világ talán legnépszerűbb állatai. 
Köszönhetik ezt hatalmas termetüknek (per-
sze nem mindegyikük volt gigantikus méretű, 
sőt…), félelmetes, vérszomjas fizimiskájuknak 
(gondoljunk csak a zsarnokgyíkra, a Tyran-
nosaurus rexre), s annak, hogy sok mindent 
nem tudunk róluk, ezért e hiányosságokat 

ki lehetett tölteni a legvadabb agyszülemé-
nyekkel is. Legalábbis a legutóbbi időkig. Mert 
egyre többet, sőt már nagyon sokat tudunk 
a dinoszauruszokról, köszönhetően a mind 
több leletnek, új fajnak, a különféle számí-
tógépes modellezéseknek és sok-sok tudós 
szürkeállományának. Steve Brusatte köny-
vében megdöbbentő újdonságokról ír. Azt 
ugyan régóta tudjuk már, hogy a dinoszau-
ruszok sok fajának tollszerű képződmények 
borították a testét, s ők a madarak ősei, mint 
ahogy azt is, hogy egy, a mai mexikói Yuca-
tán-félszigetre csapódott aszteroida köz-
vetlenül és közvetve okozta a vesztüket. Ám 
arról, hogy mennyire volt értelmes, és miért 

lett Amerika legfélelmetesebb ragadozója a 
T. rex, hogy mely fajok éltek magányosan, s 
melyek falkában, hogy meddig éltek és med-
dig tartott a kölyökkoruk, s vajon vigyáztak-e 
a dinóporontyokra a szüleik – nos, minderről 
ez idáig nemigen olvashattunk. Pedig ezekre, 
és számtalan más kérdésre is született már 
sokszor bizony meghökkentő válasz. Ahogy 
a szerző írja: „Be akarom bizonyítani, hogy a 
dinoszauruszok nem holmi »másvilági ször-
nyek« voltak, az evolúció tévedéseinek sem 
mondhatók, és az sem igaz, hogy nem voltak 
igazán érdekesek. Nagyon is érdekesek vol-
tak, ráadásul sikeresek is, jó 150 millió éven 
át éltek és virultak.”   

A hónap könyve

A pesti állatkert ismertetése című 1866-ban kiadott útmutatóban szerepel egy fekete 
rémke nevű állat. Hogyan nevezzük ma ezt az állatfajt? A helyes megfejtés az alábbi kér-
désekre 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:

2022. február 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 részesülnek a Fővárosi 
Állat- és Növénykert kiadásában megjelenő Állatkerti kötetek a természetért című sorozatból. 

Azok között, akik a 2021. évi 1–6. lapszámok valamennyi pályázatára helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban egyéves állatkerti bérletet 
sorsolunk ki főnyereményként!

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

1. Hogy hívták a budapesti állatkert 2013-ban született kis 
elefántját?

 SZE: Asha    FE: Káli    KÉ: Ahrun

2. Ki írta a budapesti állatkertet bemutató 1958-ban megjelen-
tetett Állatkerti séta című könyvet?

 KE: Dr. Lányi György    RE: Dr. Wiessinger Márton    
KES: Dr. Anghi Csaba

3. Milyen nagymacskakölykök születtek nemrég a budapesti 
állatkertben?

 CSEN: Perzsa leopárdok    TE: Indiai oroszlánok    
MED: Szibériai tigrisek

4. Mit tegyünk, ha az erdőben farkassal találkozunk?

 VE: Próbáljunk  minél közelebbi szelfit készíteni    
MA: Legyünk nyugodtak    
CER: Fussunk, ahogy csak a lábunk bírja!

5. Melyik madár a világ legkisebb tyúkféléje?

 KI: Kínai törpefürj    KÓF: Japán fürj    BOCS: Szatír tragopán
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A 
biológiai sokféleség emberi tevékenység hatá-
sára bekövetkező csökkenése napjainkra drá-
mai méreteket öltött, így ez vált korunk egyik 
legjelentősebb környezeti problémájává. Haj-

lamosak vagyunk azt gondolni, hogy e probléma 
csak a távoli, egzotikus vidékeket sújtja, ráadásul 
nálunk már nem is élnek igazán különleges, látvá-
nyos állatok. Az igazság viszont az, hogy közvetlen 
környezetünkben még ma is számos olyan élőlény 
található, amelynek testfelépítése, evolúciója vagy 
életmódja megannyi izgalmas titkot rejt. Mindez 
azonban nem védi meg őket, így napjainkra többen 
a kihalás szélére sodródtak. Ezért a biológiai sok-
féleség megőrzésére nem tekinthetünk úgy, mint 
egy dokumentumfi lmre, melyet a távoli trópusokon 
forgattak. Sokkal inkább egy olyan küzdelem ez, 
amelyet mindenhol meg kell vívni – esetleg épp a 
közvetlen szomszédságunkban.

ISMERETLEN ŐSLAKÓK
A földikutyák a Kárpát-medence emlősközösségé-
nek valószínűleg legkülönösebb, legmeghökken-
tőbb tagjai. Ezek a rágcsálók ugyanis teljesen vakok, 
s életüket a föld felszíne alatt, a talajban turkálva töl-
tik. Sajátos életmódjuk következtében egész testfel-
építésük és megjelenésük nagymértékben módo-
sult. Szemet és fülkagylót hiába is keresnénk rajtuk, 

lábaik rövidek, testük megnyúlt, hengeres alakú. 
Bundájuk szürke, tömött és rendkívül puha.  

Mivel a felszínen találkozni aligha lehet velük, 
nem meglepő, hogy a hétköznapi ember számára a 

ÚJ FÖLDIKUTYA-ÁLLOMÁNYOK
LÉTREHOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A földikutyák 
különleges 
életmódú, rejtett 
életű állatok, 
amelyeknek teljes 
testfelépítése 
szélsőségesen 
alkalmazkodott 
a felszín alatti 
léthez.
Fotó: Németh Attila

A szigorúan 
talajlakó 
életmódot 
folytató 
földikutyák 
befogása nem 
könnyű feladat, 
akár kutatási 
célból, akár 
új állomány 
létrehozása 
érdekében 
történjék is.
Fotó: Németh Attila
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földikutyák rejtélyesek. De ezek a talajlakó rágcsá-
lók a kutatóknak is bőven tartogatnak még titkokat. 
Rendszertani viszonyaik például a mai napig sem 
tisztázottak, így a fajok pontos száma sem ismert. 
A nálunk élő földikutyák kapcsán is a legutóbbi idő-
kig kérdéses volt, hogy vajon egy széles elterjedésű, 
az egész Balkánon megtalálható (sőt sok helyütt ki-
mondottan gyakori) fajhoz tartoznak-e, vagy pedig 
kizárólag a Kárpát-medencében honos, kis elterje-
désű, önálló földikutyafajokról van szó? Az elmúlt 
közel két évtized hazai kutatásai válaszolták meg 
a kérdést. Kiderült, hogy a földikutyáknak a Kár-
pát-medencében öt, genetikailag egyedi és a vilá-
gon sehol másutt elő nem forduló formája alakult 
ki. E földikutyák bennszülött emlősök, amelyek sa-
játos, a térségünkben zajló evolúciós (fajképződési) 
folyamatok eredményeként jöttek létre. 

KIHALÁSON INNEN ÉS TÚL
A Kárpát-medencében élő földikutyák nemcsak 
különlegesek, de kifejezetten ritka állatok is, a ré-
gió leginkább veszélyeztetett gerincesei közé tar-
toznak. Ez azonban nem volt mindig így. Mintegy 
százötven éve még széltében-hosszában elterjedtek 
voltak hazánk füves legelőin, ám élőhelyeik átala-
kításának és megszűnésének következtében mind-
inkább visszaszorultak, populációik elszigetelődtek 
és összezsugorodtak. Mára húsznál is kevesebb föl-
dikutya-állomány maradt fenn a Kárpát-meden-
cében; túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy kritikus 

helyzetbe kerültek. Régi-
ónk földikutyafajai közül 
azonban nem minde-
gyik egyformán veszé-
lyeztetett. Kétségkívül 
az egykor a Dunántúlon, 
illetve a szerbiai Szerém-
ségben élt szerémségi 
földikutya (Nannospalax 
syrmiensis) helyzete a 
legkilátástalanabb, hi-
szen e fajnak hazánkban 
egyetlen mai állománya 
sem ismert. Utolsó hi-
teles adata a Dunántúl-
ról 1925-ből származik. 
A Szerémségben az 
1980-as évek derekáig 
biztosan előfordult, de 
ismert élőhelyei azó-

ta mind megsemmisültek. Az utóbbi időszakban 
többszöri keresés ellenére sem sikerült egyetlen po-
pulációt sem találni, így ez a földikutyafaj napjaink-
ra alighanem kipusztult.

A még biztosan létező fajok közül a délvidéki föl-
dikutya (N. montanosyrmiensis) helyzete a legag-
gasztóbb. A fajt csupán az 1970-es években fedez-
ték fel a Fruška Gorán (vagyis a Tarcal-hegyen). Az 
azóta megtalált magyarországi állományok alapján 
úgy gondoljuk, hogy a Duna–Tisza közének benn-
szülött emlőse lehet. 

Az Erdély északi részén, illetve az Alföldön honos 
másik két faj, az erdélyi (N. transsylvanicus) és a ma-
gyar földikutya (N. hungaricus) helyzete valamivel 
kedvezőbb, de így is veszélyeztetett. Az Erdélyi Me-
zőségen élő, a nagy testű földikutyák (Spalax nem-
zetség) közé tartozó mezőségi földikutya (Spalax 

Ha többet szeretne tudni 
Cikkünkben terjedelmi okok miatt természetesen nem 
adhattunk teljes képet a földikutyákról – az egyes fa-
jok anatómiájáról, rendszertanáról, ökológiájáról, 
etológiájáról és arról a fáradságos munkáról, amely e 
különleges emlősök megmentését tűzte ki célul. Épp 
ezért felhívjuk tisztelt olvasóink fi gyelmét a szerzők 
Földikutyák című monográfi ájára, melyet a Fővárosi 
Állat- és Növénykert jelentetett meg. Az Állatkerti Köte-
tek a természetért sorozatban napvilágot látott könyv 
komplex módon mutatja be a földikutyákat, tágabb és 
szűkebb rokonságukat, így aligha hiányozhat az emlő-
sök iránt érdeklődők könyvespolcáról. 

A Kárpát-
medence kis testű 

földikutyáinak 
(Nannospalax 

nemzetség) 
elterjedése 
Németh és 

mtsai 2020 után 
módosítva. A 

színes pontok 
a ma is létező 

természetes 
állományokat 

mutatják.

➤
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antiquus) jövője határozottan baljós – alig négy po-
pulációja ismert, s élőhelyei közül egyik sem védett.

EGYEDI ÁLLOMÁNYOK
Hazánkban összesen 11 földikutya-populáció ma-
radt fenn. Ám ezek különböző földikutyafajokhoz 
tartoznak, így egy-egy faj tekintetében a helyzet 
még kedvezőtlenebb.

A hazai állományokat az élőhelyvesztés számos 
formája fenyegeti, például a mezőgazdasági mű-
velésbe vonás, az erdőtelepítés, az útépítés, a terü-
letfejlesztés vagy a beépítés. Ezek mellett a legtöbb 
populáció élőhelyén a nem megfelelő vagy teljesen 
hiányzó kezelés miatt egyéb kedvezőtlen folyama-
tok (spontán cserjésedés, erdősülés vagy idegenho-
nos invazív növények terjedése) is zajlanak, melyek 
az élőhelyek leromlásához vezetnek. Ráadásul az 
ismert hazai előfordulási helyeknek kevesebb mint 
fele részesül területi védelemben.

A honi földikutya-állományok majdnem mind-
egyike egyedi valamilyen szempontból, például fa-
juk utolsó homoki vagy épp kötött talajon kialakult 
ökotípusát képviselik. Ezek azért jelentősek, mert 
a földikutyák öröklődő, lokális alkalmazkodások 
egész sora révén képesek saját élőhelyi körülmé-
nyeik közt hatékonyabban ásni, testhőmérsékletet 

szabályozni (vagy történetesen lélegezni a felszín 
alatti oxigénhiányos viszonyok között). E helyi al-
kalmazkodások adják a fajokon belül fellelhető ge-
netikai sokféleség java részét, márpedig az utóbbi 
megőrzése a természetvédelem fontos feladata. De 
ennyi egyedi értéket megőrizni rendkívül nehéz, az 
esetleges veszteségek viszont pótolhatatlanok.

ÚJ ESÉLY
A probléma lehetséges megoldásaként merült fel 
új földikutya-populációk létrehozása olyan, állami 
tulajdonban lévő védett területeken, melyek alkal-
masak lehetnek a fajok számára. Így meg lehetne 
növelni az értékes génállományú vagy egyedi ökotí-
pusokat képviselő populációk számát, amivel hosz-
szú távú fennmaradásuk esélye jelentősen nőne. 

Mivel a szakirodalom szerint földikutyák (vagy 
más, hasonlóan szélsőséges talajlakó életmódú kis-
emlősök) áttelepítésére korábban még sehol a vilá-
gon nem volt példa, többéves munkát jelentett az 
új földikutya-állományok létrehozására vonatkozó 
módszertan kidolgozása. A megszületett módszer-
tani útmutató számos szempontot vesz fi gyelembe. 
Részletesen kitér a felmerülő kérdésekre és problé-
mákra – az áttelepítési helyszín kiválasztásától a lét-
rejövő új populáció monitorozásáig. 

TELEPÍTSÜNK FÖLDIKUTYÁT!
Az új földikutya-állományok csak nagyobb egyed-
számú és stabil populációkból származó példá-
nyok befogása és áttelepítése révén hozhatók létre, 
miközben a forrásállomány fennmaradását a leg-
kevésbé sem szabad veszélyeztetni. Egy életképes 
földikutya-populáció létrehozásához ugyanakkor 
kellő számú egyed szükséges, és rendkívül fontos, 
hogy az áttelepítendő állatok ivararánya is megfe-
lelő legyen.

Az áttelepítés 
céljából befogott 

földikutyák 
szabadon 

bocsátásuk 
előtt alapos 

vizsgálatokon 
esnek át. 

Fotó: Schneider Viktor

Az áttelepített 
egyedeket 
mesterségesen 
kialakított 
járatrendszerekbe 
engedjük el.
Fotó: Czabán Dávid és 
Németh Attila
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Mivel a földikutyák szélsőséges módon alkal-
mazkodtak a talajlakó életmódhoz, a példányok 
felszíni elengedése szóba se jöhet. Az állatokat az 
új élőhelyen a felszín alatt félméteres mélységben 
kialakított mesterséges járatrendszerben engedik 

el. Ezeknek az alagútrendszereknek biztosítani-
uk kell mindazt, amire a földikutyáknak a túlélés-
hez szükségük lehet: nagy mennyiségű élelemmel 
megtöltött táplálékraktárat, puha száraz szénát tar-
talmazó fészekkamrát és üresen hagyott potenciá-
lis ürülékgödröt is. A kamrákat mesterséges járatok 
kötik össze egymással, s az egész alagútrendszert 
úgy alakítják ki, hogy azt az állat később igényeinek 
megfelelően bővíteni tudja. 

A kidolgozott módszertani útmutatót követve 
2013 és 2014 között került sor az első áttelepítési 
akcióra. A Hajdúsági Tájvédelmi Körzet Kék-Káló 
menti területének bagaméri Malom-gát nevű ré-
szén a Magyar Természettudományi Múzeum és a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakembe-
rei összesen 21 földikutyát engedtek szabadon. Az 
akció rendkívül sikeresnek bizonyult. Valamennyi 
áttelepített egyed túlélte a befogás okozta stresszha-
tásokat, s már a 2014-es esztendőben történt pár-
zás az új élőhelyen. Ennek eredményeként immár 
az első évben helyben született, fi atal példányokkal 
gyarapodott az állomány. Mostanra egy teljesen új, 
önállóan is életképes populáció jött létre a védett te-
rületen. A növekedés nem csupán az egyedszám-
ban volt megfi gyelhető: a földikutyák fokozatosan 

birtokba vették a rendelkezésre álló terület egészét. 
A legutóbbi állományfelmérés eredményei szerint a 
fi atal populáció egyedszáma megközelíti a százat.

A siker hatására további hasonló áttelepítésekre 
került sor, s napjainkra már négy új élőhelyet ve-
hettek birtokba az erdélyi, illetve a délvidéki földi-
kutyák. 

A legutóbbi beavatkozás a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság területén, a Madarasi Marhajárás 
nevű védett területen, 2020-ban kezdődött, és ed-
dig 21 délvidéki földikutya szabadon bocsátása tör-
tént meg. Az eredmények biztatók, mivel a tavaly át-
telepített példányok nemcsak túlélték a betelepítést, 
de a jelek szerint 2021 tavaszán párzásra is sor került 
az új élőhelyen. Az állatok sorsát az elengedésüktől 
fogva folyamatosan nyomon követik, s az eredmé-
nyek arra utalnak, hogy a populáció már helyben 
született fi atalokkal is gyarapodhatott. 

Az új földikutya-állományok létrehozása renge-
teg tervezést és megelőző vizsgálatot igényel, mivel 
a talajlakó kisemlősök számára alkalmas helyszínek 
kiválasztása nagyon nehéz. Az akciók megvalósí-
tása sem kevésbé munkaigényes: mind a befogás, 
mind a mesterséges járatrendszerek kialakítása 
kemény feladat. Az új földikutya-populációk létre-
hozása azonban eddig a leghatékonyabb eszköz a 
természetvédelem kezében, ami reményt jelent e 
kizárólag a Kárpát-medencében honos, egyedülálló 
fajok megmentésére. 

DR. NÉMETH ATTILA – DR. CSORBA GÁBOR

Petényi fogas vakonyja
„Hazánk halhatatlan füvésze, Kitaibel és szintén jeles honi természetbúvárunk, B. Ocskay Ferenc vol-
tak az elsők, kik ezen századok óta a Duna és Tisza közti megyékben földikutya, a dunántúliakban 
pedig heréc név alatt ismert állatot, mintegy 1820 körül a bécsi császári természettárnak megküldvén, 
ezáltal mint a magyar föld terményét s magyar állatritkaságot ismertették meg a tudós világgal; noha 
annak hazánkbani létét régen már azelőtt gyanította Severini János selmeci professzor Tentamen 
Zoologiae hungaricae című könyvecskéje 79. lapján. [A könyv Pozsonyban 1779-ben jelent meg – a 
szerk.]”

„Ezen vakságáért nevezném azt vakonynak […], minthogy a mindennapi földikutya név rendszerbe 
teljességgel nem való, s ezen állatot nem jellemző. […] A bölcs Teremtő, ki mindeneket célirányosan, s 
céliránytalanul semmit sem alkotott, ezen állatnak is valószínűleg azért nem adott szemvilágot, mivel 
majd mindig a föld sötét gyomrában tartózkodván, neki arra szüksége nincsen. De ezen fogyatkozá-
sát bőven pótolá a Teremtő jósága egyéb érzékei, nevezetesen a szaglás, hallás s más egyéb tapintás 
fi nomságának emelése és tökéletessége által.”

(A fogas vakony leírása természetrajzi tekintetben Petényi Salamontól, élettani tekintetben Glós 
Sámueltől való. – A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyve, 1841–1845)

Hazánk egyik 
legritkább 
emlőse, a 
délvidéki 
földikutya 
egy áttelepítés 
céljából befogott 
példánya Baján. 
Az új állományok 
létrehozása 
hozzájárulhat 
a faj 
megmentéséhez.
Fotó: Schneider Viktor

Új lakóikra 
várnak a 

mesterséges 
járatrendszerek 

a Madarasi 
Marhajáráson. Az 

ehhez hasonló 
új állományok 

a ritka 
földikutyafajok 

megmentésének 
kulcsai lehetnek.

Fotó: Németh Attila
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 GYERMEKÁLDÁS A PERZSA LEOPÁRDOKNÁL | Nyolcévnyi szünet 
után ismét szaporodtak állatkertünkben a veszélyeztetett perzsa leopár-
dok. Ezzel az alfajjal 2003-ban kezdtünk el foglalkozni. Első tenyészpárunk, 
a csehországi születésű Čezi és a Franciaországból érkezett Nadir nászá-
ból négy alomban összesen hét kölyök született: Asszír 2005 júniusában, 
Bella, Bara és Bahar 2007 júniusában, Csiú és Csenge 2008 szeptembe-
rében, Dante pedig 2013 júniusában. A kölykök persze azóta már felcsepe-
redtek, és más állatkertbe kerültek, az idős szülők pedig az elmúlt években 
elpusztultak.
Mi azonban mégsem maradtunk perzsa leopárdok nélkül, időben gondos-
kodtunk ugyanis egy új tenyészpárról! A most ötéves, Akhum nevű hím 
2018-ban került hozzánk, a négyesztendős nőstény, Banu pedig 2020 
decemberében érkezett. Ma már elmondhatjuk, hogy a két állat „össze-
házasítása” teljes sikerrel zárult, hiszen Banu 2021. szeptember 10-én két 
életerős kölyöknek adott életet.
A nyolchetes, illetve a tízhetes vakcinázás idejére a kölyköket kézbe vették 
a gondozók és az állatorvosok. Így sikerült megállapítani, hogy egy nős-
tény és egy hím utód született. A kicsik kombinált védőoltást, féreghajtó 
pasztát, illetve azonosító chipet kaptak, sőt a második, tízhetes vakcinázás 
idején le is mértük őket: a leopárdkislány ekkor 5,2, a kisfiú pedig 6,2 kg-ot 
nyomott. Időközben nevet is kaptak, hiszen a honlapunkon meghirdetett 
szavazás eredményeképpen, amelyre egyébként egy hét alatt csaknem 
tizenhatezer voks érkezett, a nőstény állat az Arya, a hím pedig az Amir 
nevet kapta.
Érdekesség, hogy a kölykök anyja, Banu, aki 2017. augusztus 8-án született 
a jászberényi állatkertben, az eredeti budapesti vérvonalból származik, 
mert anyja, Csiú 2008-ban nálunk született. A most világra jött kölykök így 
az eredeti tenyészpárunk, Nadir és Čezi dédunokái.

Fotó: Bagosi Zoltán

 CSALÁDI ÖRÖMÖK A ZEBRÁKNÁL IS | Romy nevű zebrakancánk ok-
tóber 11-én, hétfőn egy életerős csikót hozott világra. A jövevény csődörnek 
bizonyult, és a Zaki nevet kapta. Az első napokat a közönség elől elzárt istálló 
nyugalmában töltötte, de már azon a héten szombaton eljött az ideje annak, 
hogy néhány órára a kifutóra is kiengedjük őt – természetesen az anyaállattal 
együtt.
A tizenhárom esztendős Romy a hollandiai Észak-Brabant tartományban ta-
lálható kisváros, Hilvarenbeek mellett működő Beekse Bergen Szafaripark-
ban született 2008 augusztusában, s onnan 2010 szeptemberében került 
Budapestre. Tapasztalt anyának mondható, hiszen első utódját még 2015-
ben hozta világra. Méghozzá mindjárt január elején, így abban az esztendő-
ben Romy csikója volt nálunk az év első újszülöttje. Az a csikó egyébként a 
Rozi nevet kapta, és később a győri állatkert lakója lett. De sok látogatónk 
emlékezhet még Rembára, Romy 2018-ban született csikójára is, aki felcse-
peredve a gyöngyösi állatkertbe került.
A korábbi csikók és a mostani jövevény apja egyaránt Zucchero, a tizenegy 
éves zebramén, aki 2010 júliusában született a franciaországi Peaugres Sza-
fariparkban, és 2012 óta él Budapesten.

Fotó: Bagosi Zoltán
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

 EUGEN, A NÉGYMÉTERES ALIGÁTOR | Az ősz 
folyamán mutatkozott be az állatkerti Krokodilház 
legújabb lakója, Eugen, a csukaorrú aligátor (Alligator 
mississippiensis). A termetes hím állat tulajdonképpen 
még október 6-án érkezett, de a nagyközönség csak 
október végétől láthatta: debütálása az állatkerti hallo-
ween egyik érdekes eseménye volt.
A négy méter hosszú és 155 kg tömegű hüllő az egyik 
berlini állatkertből, a Tierpark Berlinből érkezett. A 
Tier parkban, ahol a most 46 éves Eugen élete túlnyo-
mó részét töltötte, éppen átalakítják a hüllőket bemu-
tató épületet, s ezért váltak meg az állattól. Gondozója, 
Grit Vogt, aki 36 éven át foglalkozott vele Berlinben, 
Budapestre is elkísérte, hogy segítse az új helyre való 
beszoktatást. A német kollegina elmondta, külön örül 
annak, hogy Eugennek Budapesten szabadtéri kifu-
tója is van, ahol a közvetlen napfényt is élvezheti, erre 
ugyanis Berlinben nem volt lehetősége.

Fotó: Bagosi Zoltán

 BUDAPESTÉRT DÍJAT KAPOTT A MAGYAR MA-
DÁRMENTŐK ALAPÍTVÁNY | November 17-én ünne-
peltük a főváros napját. 1873-ban ugyanis ezen a napon 
jött lére Budapest; Pest és Buda szabad királyi városok, 
valamint Óbuda mezőváros egyesülésével. A jeles nap 
alkalmából a Fővárosi Közgyűlés Budapestért díjat 
adományozott az állatkertünk által létrehozott Magyar 
Madármentők Alapítványnak a védett és fokozottan 
védett, természetvédelmi oltalom alatt álló állatok 
mentéséért, gyógyításáért, ideiglenes és hosszú távú 
tartásáért, tenyésztéséért nagy szakmai odafigyelés-
sel és példamutató odaadással végzett munkája elis-
meréseként.
A díjat Karácsony Gergely főpolgármester és Gy. Né-
meth Erzsébet humán területekért felelős főpolgár-
mester-helyettes adta át a Magyar Madármentők Ala-
pítvány kuratóriuma elnökének, dr. Sós Endrének, aki 
egyúttal az Állatkert természetvédelmi és állategész-
ségügyi igazgatója, illetve főállatorvosa is.
Az intézményünkben évtizedek óta folyó vadállatmentő 
munka fő profilja a madármentés, de segítségre szoru-
ló emlősökkel és hüllőkel is foglalkozunk. Évente mint-
egy kétezer segítségre szoruló állat kap második esélyt 
vadállatmentő központunkban. A cél az, hogy a sérült, 
legyengült, vagy elárvult állatokat meggyógyítsuk, fel-
erősítsük, illetve felneveljük, és ha már képesek emberi 
gondoskodás nélkül is boldogulni, visszajuttassuk őket 
természetes élőhelyükre.

Fotó: Hanga Zoltán

 SZERVÁL A BÜKKBEN | A szervál (Leptailurus serval) egy Afrikában, a 
Szaharától délre eső régióban honos macskaféle. Így igazán nem tekinthe-
tő mindennapi esetnek, ha egy ilyen állat a Bükk oldalában, Egertől észak-
ra, Borsod és Heves megye határvidékén csatangol. November második 
felében pedig pontosan ez történt, s az állatról szóló híradások, kóborlása 
során róla készített felvételek napokon át izgalomban tartották a közvéle-
ményt. Az nyilvánvaló volt, hogy nem magától jött idáig Afrikából, hanem 
inkább házi kedvenc lehetett, és vagy megszökött korábbi tartójától, vagy 
esetleg szándékosan engedték el.
Az persze semmiképp sem kívánatos, hogy egy szervál kószáljon a hazai 
erdőkben, így aztán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei bra-
vúros módon fogták be az állatot. A szervál ezt követően november 23-án 
este állatkertünk természetvédelmi mentőhelyére került. Ekkor már sok-
kal rosszabb kondícióban volt, mint a korábban készült felvételeken, való-
színűleg napok óta nem evett, és vízhez is alig juthatott. Azonban a men-
tőhelyen, ahol végre fagyoskodnia sem kellett, szinte azonnal nekilátott a 
felkínált táplálék és ivóvíz elfogyasztásának. 
Három nappal később azonban a szervál állapota hirtelen rosszabbra for-
dult, légúti megbetegedésre utaló, sőt idegrendszeri tüneteket is mutatott. 
Antibiotikumot és többféle gyulladáscsökkentőt, illetve fájdalomcsillapí-
tót is kapott, de sajnos az állatorvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült 
megmenteni az életét. A boncolást és az ahhoz kapcsolódó vizsgálatokat 
még aznap elvégezték az Állatorvostudományi Egyetemen, illetve külső la-
borokban. Ezek során megállapították, hogy az állat pusztulását Covid–19 
megbetegedés okozta.

Fotó: Hanga Zoltán

43



MK_3_oltas_210x297.indd   1 2021. 11. 19.   11:04



Csimpánzok születése fogságban. A berlini állatkertben 1921 tavaszán nagy ese-
mény történt. Az egyik csimpánz életerős fi at hozott világra. Az anya más négy tár-
sával együtt a Teneri� a szigeti anthropoid-majomkísérleti állomásról került Berlin-
be. Tekintettel a csimpánzok társas életére, az anyacsimpánzot nem különítették el; 
a többiek igen érdeklődtek a kicsiny iránt, gondosan megszemléltek, amit az anya-
csimpánz minden félelem és aggódás nélkül megengedett. A habanai egyetem állat-
kertjében (Kuba szigetén) 1915-ben, a newyorki állatkertben pedig 1920-ban szintén 
született csimpánz; utóbbi esetben azonban hamarosan elpusztult. A berlini csemete 
azonban szép reményekre jogosít.

A törpe vízilóról. A nílusi víziló (Hippopotamus amphibius L.) nyugatafrikai faj-
testvére, a törpe víziló (Choeropsis liberiensis Morton) még a múzeumokban is nagy 
ritkaság volt 1912-ig. Ez év júniusában Schomburgk, Hagenbeck utazója hozta elő-
ször elevenen Európába öt példányban. Később még két darab került Stellingenbe. (…) 
1914-ben a berlini állatkertben is volt egy példány, kettőt pedig a bedfordi herceg, a 
londoni állattani társulat elnöke a londoni állatkertnek ajándékozott.

A „Hunyadi – indulót” fütyülő kanárik. A múlt év karácsonyán az Állatorvosi főis-
kolán lezajlott Nemes Kanári-Madár Kiállításon szereplő igen számos, bájos hangú 
kanárimadárka közül rövid ismertetésemben csupán az emberi szorgalom és kitartás 
legszebb eredményeivel óhajtok foglalkozni. Ezek a „Hunyadi-indulót” fütyülő kaná-
rimadarak. Bármennyire hihetetlenül is hangzik, ezek az apró szárnyas állatkák egy 
egyszerű, de annál magyarabb gondolkodású kanárimadár-tenyésztő sok évi szor-
galmas tanítása és okszerű tenyésztése folytán, tökéletesen megtanulták s „Hunya-
di-indulót”. (…) A külföldi származású madarakat a mi anyanyelvünkre Tóth József 
magyar nemes „Hunyadi” kanáritenyésztő tanította meg. (…) A karácsonyi kanáriki-
állításon 23 darab hím kanárival szerepelt, amelyek ritmusosan zengik nemzetünk 
dicsőségére a „Hunyadi-indulót” , oly tisztán, oly tökéletes futamokkal, amely a zene-
értőt is csak ámulatba ejtheti. (…) Az állatkert igazgatósága e sorok írójának felkérésére 
elhatározta, hogy a kanáritársadalom e magyar nótásait a nyár folyamán többízben 
az állatkert területén vendégszerepelteti. (Raitsits Emil)

A kócsag nyomatékosabb védelme. Minden természetbarát örülni fog a Magyar Kir. 
Madártani Intézet (…) azon elhatározásának, hogy az intézet annak, aki kócsag meg-
lövését, tojása vagy fi ókái szedését – ha az engedély nélkül történt – elsőnek jelenti fel 
az illetékes 1-ső fokú rendőrhatóságnál, fi zet 500-1000 koronáig terjedő összeget. (…)
Egy helyen X. úr meglővén egy kócsagot (azaz egy lövésre kettőt), azzal védekezett, 
hogy kanalas gémnek nézte! Hogy ily védekezés több okból nem fogadható el, azt 
bizonyítani is felesleges, e helyett az érvényben lévő madárvédelmi törvényre utalok, 
amely a kanalas gém lelövését is tilalmazza. (Szemere László)

Összeállította: Kovács Zsolt
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A 
hazánkban is honos zöld levelibéka (Hyla 
arborea) Európa északi régióin kívül szin-
te mindenhol előfordul. Védetté nyilvánítása 
előtt sok terrarista tartotta fogságban. Helyette 

ma már a szaküzletekben vagy a terrarisztikai bör-
zéken különféle egzotikus fajok között válogatha-
tunk. Zömük vadon fogott, így nagy százalékuk saj-
nos hamar el is pusztul. Ezért e békáknál is fontos, 
hogy – még ha magasabb áron is – lehetőleg csak 
tenyésztett egyedeket vásároljunk!

MILYEN LEGYEN A TERRÁRIUM?
A terráriumokban gondozott levelibékafajok eredeti 
élőhelyükön nappal falevelek, ágak, netán farepedé-
sek védelmében húzódnak meg. Lábukat szorosan 
maguk mellé helyezik, színük ilyenkor inkább fakó, 
alkalmazkodva a rejtekhely színéhez. A száraz (vagy 
szárazabb) évszakot nyugalomban töltik, keveset 
mozognak, alig táplálkoznak. A számukra kedvezőt-
len periódust igyekeznek egy nedvesebb, párásabb 

környezetben átvészelni. Az évszakos periodicitást a 
terráriumi tartásnál is fi gyelembe kell venni. Gyako-
ri probléma, különösen a még tapasztalatlan hobbis-
táknál, hogy pánikba esnek, mikor kedvencük a téli 
hűvösebb, fényszegény időszakban nem táplálko-
zik, s a terrárium sarkába kucorodva, színét vesztve 
napokig nem mozdul. Ezek a példányok nyugalom-
ra, téli pihenőre vágynak, nem szabad ilyenkor za-
varni őket. Elegendő a párásítás, alkalmanként pe-
dig a fényforrások üzemidejének csökkentése. Aktív 
periódusban éjszaka sokat mozognak, zsákmányt 
keresve nagy területet képesek bejárni. Követke-
zésképp a terráriumot ennek megfelelően kell mé-
retezni. A kisebb fajok számára minimum 60-szor 

40 cm alapterületű és 60 cm magas, míg a nagyobb 
fajoknak 80-100-szor 60 cm alapterületű és 100 cm 
magas terrárium szükséges. Egy ilyen tartályban 
három-négy levelibékánál többet nem célszerű el-
helyezni. A terrárium magassága a légtér különbö-
ző mikroklímája miatt fontos: lehetőséget nyújt a 
békának a párásabb vagy szárazabb részek közötti 
választásra. Gyakori probléma a terráriumban ál-
landóan magas páratartalom. Figyelembe kell ven-
ni, hogy a légnedvesség napi ciklusban is változik a 

HOGYAN NÖVÉNYESÍTSÜNK?  
A terrárium növényesítésére alkalmas például a bu-
zogányvirág (Die� enbachia), a kroton, a zebralevél 
(Calathea), a fi lodendron, a szobafutóka (Scindap-
sus) és a fi kusz. Ha kellő vastagságú talajjal borítjuk 
az aljzatot, a növényeket cserép nélkül is beültet-
hetjük. Vékony talajréteg esetén inkább cseréppel 
együtt tegyük be őket. Az akvarisztikai segédanya-
gok közül többféle növényi tápoldatot vásárolha-
tunk. Nagy előny, hogy ezek az oldatok nem jelente-
nek veszélyt a békákra, nem tartalmaznak mérgező 
anyagokat. Inkább hígabb oldattal öntözzünk, mint 
amit a leírásban ajánlanak.

a lombok között 
és a terráriumban

Az Ausztrál Lito-
ria infrafrenata 
hasonlóan ro-
konához szintén 
kedvelt terráriumi 
állat. Hatalmas 
szájával még a 
testével azonos 
méretű zsák-
mányt is képes 
bekebelezni.
Fotó: Kovács Zsolt

A nyitott szemrés 
jelzi, hogy a béka 

aktív, akár az 
éjszakai zsák-

mányszerzésre 
is alkalmas. Bő-
rének változatos 

színe pedig biztos 
védelmet nyújt 
a tereptárgyak 

között.
Fotó: Dirk Ercken / 

Shutterstock
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hőmérséklettel együtt. Nappal 60–75, éjszaka pedig 
70–85 százalék legyen a páratartalom; az ideális hő-
mérséklet nappal 26–28, míg éjszaka 20–25 Celsi-
us-fok. Javasolt a terrárium műsziklaháttérrel való 
dekorálása, de nem csak a megnövelt mászófelület 
miatt: a hátfal – olykor az oldalfalakkal kiegészítve 
– remekül megőrzi a nedvességet, párásan tartva a 
légteret. Sajnos még így is rendre összekoszolják az 
előlap („frontál”) üvegét az éjszakai portyázások so-
rán. A faágak, gyökerek, kérgek anyaga elsősorban 

parafa legyen; ez tudniillik nem korhad és nem pe-
nészedik. A dekorációnak felhasznált futónövények 
könnyen megkapaszkodhatnak a fakéregben. A ter-
rárium talaja lehet kókuszrost akár önmagában, akár 
kéregzúzalékkal keverve. A talaj sosem válhat lucs-
kossá! Tetejére szórhatunk trópusinövény-leveleket; 
de a kertekből ősszel összegyűjtött magnólialevelek 
is tökéletesen megfelelnek. 

FONTOS A FÉNY ÉS A VÁLTOZATOS TÁPLÁLÉK
A fényforrás erőssége a terrárium magasságához 
igazodjon. (A teret nem tudjuk túlvilágítani, mert 
békáink nappal alszanak, nem zavarja őket az erős 
fény.) Napi 10-12 órás megvilágítás mellett a nö-
vények szépen fejlődnek. Megoszlanak a vélemé-
nyek az ultraibolya fény használatáról. A magas 
UV-spektrumú csövek vagy lámpák egész biztosan 
károsítják a békák bőrét. Szaküzletekben beszerez-
hető az alacsonyabb UV-fényt kibocsátó cső, inkább 
ezt használjuk.

A fabékák rovartáplálékon könnyen 
nevelhetők. Legfőbb zsákmányuk első-
sorban a tücsök és a csótány. Kisebb sás-
kák, ritkán viaszmoly- vagy selyemher-
nyólárvák kiegészítésül szolgálhatnak. 
Tilos a fekete vagy kétpettyes tücskök 
kínálása, ugyanis az el nem fogyasztott 
tücskök megrágják a békákat! Kivételt 
képez az az eset, ha kedvenceink már 
csipeszről is hajlandók elvenni a takar-
mányt, mert így ellenőrzötten juthat-
nak a felkínált falatokhoz. Újabb vizsgá-
latok szerint a gyászbogárlárvák etetése 
veszélyt jelenthet a terráriumi állatokra. 
Ha a lárva fejét nem roppantjuk szét, az 
erős csáprágó a bélcsatornába jutva ko-
moly belső sérülést okozhat! A táplálék-
állatokat rendszeresen szórjuk be kalci-
um- és vitaminporokkal.   

GYAKRABBAN TARTOTT FAJOK
• A vörösszemű levelibéka (Agalychnis callidryas) az egyik legkereset-

tebb faj. A fényképeken jobbára a mozgásban lévő kétéltűt láthatjuk. 
Megragadó látvány a béka oldalán a combközeli terület sárga és kék 
csíkozása, a combon végigfutó kék sáv, valamint a hatalmas piros 
szem a függőleges pupillával. Sajnos ezt a képet élőben csak éjszaka 
pillanthatjuk meg, amikor békánk aktív. Nappali színe világosbar-
na; ilyenkor szemét becsukva pihen, lábait pedig maga mellé húzza, 
eltakarva a látványos részeket. Elterjedési területe főleg Costa Rica, 
Panama, de Mexikó déli térségében is honos. Petéit a víz fölé hajló 
növények leveleire rakja, az esős évszakban előbújó ebihalak pedig 
belepottyannak a vízbe, ahol tovább fejlődnek.

• Az egyik leggyakrabban tartott faj az ausztrál zöld levelibéka (Litoria 
caerulea). Nagy testű kétéltű, olykor 10-12 cm is lehet. Ausztrália észa-
ki és keleti vidékeinek lakója. Behurcolták Floridába, ahol háborítatla-
nul elterjedt. Fogságban 14-16 évig is élhet. Bőrváladéka, a caerulein 
vérnyomáscsökkentő hatású. Hatalmas étvágyú mindenevő; ami a 
száján befér, azt azonnal bekebelezi. A száraz évszakot többedmagá-
val gyakorta az emberi települések környékén vészeli át.

• A kubai levelibéka (Osteopilus septentrionalis) elsősorban Kuba szi-
getén, de a Bahamákon, Floridában és a Kajmán-szigeteken is megta-
lálható. A nagy testű fajok közé tartozik, nem ritka a 10-14 cm-es pél-
dány. Színezete a bronzbarnától az olívazöldig széles skálán mozog. 
Falánk faj, még a kisebb gyíkokat, sőt fajtársait is képes bekebelezni. 
Kutatások szerint a kubai levelibéka ebihalai fejlődésük során olyan 
bőrváladékot termelnek, amely elpusztítja a más fajú ebihalakat! 

• A majombéka (Phyllomedusa bicolor) az Amazonas-medence hatal-
mas területén terjedt el. A trópusi esőerdők lakója. Testnagysága 9-12 
cm. Szaporodása fi gyelemre méltó. A megtermékenyített és egy levél-
re rakott petéket a hím becsomagolja, gyakorlatilag a levelet össze-
göngyöli. A peték így főként a ragadozóktól, de a száraz évszakban a 
kiszáradástól is védve vannak. 

Egy kifejlett 
ausztrál leveli béka 
hangja nagy 
tá vol ságra elhal-
latszik. A szapo-
rodási ciklus 
beindulása még 
fogságban is  
hangos udvarlási 
zajokkal jár, nem 
kímélve éjszakai 
nyugalmunkat!
Fotó: Kovács Zsolt

A makibéka csak 
nagy méretű 

terráriumban 
tartható. Éjszaka 

a nagy levelű 
növényeken szeret 

ücsörögni, ha-
talmas szemével 

pedig a környeze-
tét zsákmány után 

kutatja.
Fotó: Dirk Ercken / 

Shutterstock

A kubai fabéka 
igen látványos, 

könnyen kézhez 
szoktatható 

terráriumi 
kedvenc lehet. 

Hatalmasat 
képes ugrani, 

ezért a terrárium 
ajtaját soha nem 

hagyhatjuk 
felügyelet nélkül 

nyitva!
Fotó: Steve Bower / 

Shutterstock
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A 
kutyákat azonban nem csak a XX. század em-
bere fogta az esztelen öldöklés vagy épp a 
mentés szolgálatába: egyes fajták vadságát, 
erejét, gyorsaságát és gazdájához való feltétlen 

hűségét már több ezer éve is kihasználták. Az oly tá-
voli ókor első harcosai idővel e rendkívül intelligens 
állatoknak más és más, a hadászat számára elő-
nyösen kiaknázható tulajdonságát fedezték föl, így 
a harci kutyák alkalmazása egyre sokoldalúbb lett. 
Megjelentek a különféle részfeladatokra idomított, 
speciális szolgálatot is teljesítő hadi ebek. 

NINCS ÚJ A NAP ALATT
Az első, írásokkal is igazolt harcikutya-behozatal 
Európába Xerxész (ur. Kr. e. 485–465), a zsarnok 
perzsa uralkodó és híres hadvezér nevéhez fűző-
dik, aki félelmetes serege megerősítéséhez kétszáz 
példány ebet importált az akkor csak több hónapi 
utazással elérhető, távoli Indiából. Ezek az állatok 
a feljegyzések szerint eleve félvad állapotban ér-
keztek, s a kiképzésük után félelmetes harcosokká 
váltak. Xerxész az ő segítségükkel hódította meg 
Trákiát, a mai Bulgária területét. Az időszámításunk 
előtti évszázadban a római id. Plinius (többek közt 
hadtudományi író, aki a Vezúv kitörésének lett áldo-
zata) nemegyszer említést tesz félelmet nem ismerő 
harci ebekről, melyek fajtajellege leginkább a mai 
dogokra emlékeztet. Az ősi kelta sírokból az ása-
tások folyamán gyakran kerülnek elő egymáshoz 
láncolt nyakörvek, amelyekhez széles páncélt csa-
toltak, és viszonylag hosszú acéltüskék biztosították 
az idegen kutyák támadása során a nyak védelmét. 

Az ilyen összeláncolt falkával különösen az ellen-
séges lovasságot tudták hamar, de meglehetősen 
kegyetlenül, embertelen módon megsemmisíteni. 
(A kalandozó magyarok is kihasználták a nagy tes-
tű kutyákban rejlő hadászati lehetőségeket, ami-
re tanúbizonyságok azok a kolostori feljegyzések, 
melyekből kiderül, hogy gyorsan vágtató, hátrafelé 
nyilazó őseink szelindekjeitől is rettegett Európa.) 
A XV. században a fent említett módszert használták 
a mai Franciaország és Németország területén: pél-
dául 1476-ban a burgundi kutyákon győzedelmes-
kedtek az alpesi ebek. 

Az első világháborúra a „civilizált” országok ve-
zérkara már tudatában volt annak, hogy a kutyákat 
mindenekelőtt küldöncökként lehet hasznosítani, 
de megfi gyelő-, járőr-, kísérő-, őrző-védő, egész-
ségügyi és vontatószolgálatban is nagy segítsé-
get jelentenek a seregnek. A véres ütközetek során 
gyakran előfordult, hogy a csapattestek közti egye-
düli összeköttetést e speciális feladatra idomított 
négylábúakkal tudták csak megvalósítani. 

A háború kitörése nem érte váratlanul a francia 
és német kutyatenyésztő telepeket. A franciák, mint 
a háború kimenetele bizonyította, alaposabb mun-
kát végeztek, mert az ebek vontatóerejére is nagy 
fi gyelmet fordítottak – a kísérő-, őrző-, megfi gyelő- 
és egészségügyi feladatokra való felkészítés mellett. 

Észak-Franciaországban még békeidőben több 
nagyobb telepen képezték ki a harci kutyákat, ami-
nek színvonalára jellemző, hogy minden egyed 
szellemi képességéről, „tanulmányi előmeneteléről”, 
fi zikai teljesítőképességéről stb. részletes feljegyzé-
sek készültek. A hadikutya-ügy fontosságát mi sem 

AMIKOR A FRONTOKON DÖRÖGTEK A FEGYVEREK

HÁBORÚK 
ÉS HADI KUTYÁK
Az első világháború után végigsöprő spanyolnáthajárvány és az 
igazságtalan békedekrétumok elhomályosítják azokat a hőstetteket, 
melyeket az ember leghűségesebb négylábú barátja cselekedett 
a frontok arcvonalában, majd a küzdelmek után a sebesültek 
felkutatásában és megmentésében. 

AZ ÉLETÉT ÁLDOZTA
Némelyik kutya alakjához legendák sora fűződik. 
A háború egyik leghíresebb négylábúja a francia 
oldalon küzdő Marquis nevű küldönckutya volt, aki 
rendszeresen akkor teljesített szolgálatot, mikor az 
ellenséges csapatok összefüggő zárótüze mellett 
emberi küldönc alkalmazása lehetetlenné vált. Egy-
szer azonban egy gyalogsági lövedék megsebesítet-
te, és felbukott. Röviddel utána – minden erejét ösz-
szeszedve – mégis talpra állt, s a véráztatta jelentést 
elvitte a parancsnokságra, ahol összeesett és kimúlt. 
A seregben hősként tekintettek rá: maradványait ka-
tonai tiszteletadás mellett temették el, s a sírhantján 
emlékkövet emeltek. 

Románia, Erdély, 
Gyergyószent-
miklós – a Csá-
szári és Királyi 
Hadsereg tüzér-
ségi állása a város 
melletti hegyen.
Fotó: Fortepan / 
Asztalos András
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bizonyítja jobban, mint hogy egy korábbi hadügy-
miniszter töltötte be a Francia Hadikutya-szövet-
ség elnöki tisztét. Az innen kikerülő példányokat 
tizenegyes fogatokba tudták fogni, így volt eset, 
mikor egy tonnát is megmozgattak egy sínen futó 
kis kocsival. Számításaik szerint öt igásló erejét hét 
kutya helyettesítette. A szóban forgó állatok a szol-
gálat során kétszersültet, lóhúst és rizst kaptak, ezért 
a hadtáputánpótlás könnyebben tudta a legénység 
ellátásához hasonló takarmányt biztosítani. 

A háború folyamán a Vöröskeresztnek mindössze 
nyolc kutyája volt. Ez is azt mutatta, hogy leginkább 
az egészségügyi kutyáknak voltak híján. A fronto-
kon uralkodó állapotokra jellemző, hogy a mazuri 
ütközetben egy fél nap alatt harmincegy hóval be-
lepett katonát mentett meg a biztos fagyhaláltól egy 
német egészségügyi kutya. Ezek az ebek segítették 
a sebesültek felkutatását is, amire jó példa az az eset, 
mikor 1915-ben a K und K csapatok negyven négy-
zetkilométeren harcoltak, majd az egészségügyi 
alakulatok emberei kétszer is átfésülték a területet, 
s utána a kutyák még hatvanhét sebesültet leltek 
föl. A sebesültek felkutatása azért is nehéz, mert a 
sérült ember ösztönösen igyekszik búvóhelyet ke-
resni magának, félve a lövedékektől és az ellenséges 

katonáktól. Idővel legyengül, beszélni 
már képtelen, ezért nem tudja jelez-
ni ottlétét a mentőalakulatoknak. Így 
válnak nélkülözhetetlenné az emlí-
tett kutyák. Jellemző az intelligenci-
ájukra, hogy vezetőjüknek csak akkor 
kezdik a hullákat megmutatni, ami-
kor élő ember szagát már nem érzik. 

NÉGYLÁBÚ KÜLDÖNCÖK
A németek a háború kitörésekor ti-
zenötezer rendőrkutyát alkalmaztak; 
az állatokat a mozgósításra vezetőik-
kel együtt hívták be. Kizárólag egész-
ségügyi feladatok ellátására kutyáik 
alig voltak. Az ellenség sikeres négy-
lábúit látva a hadvezetés 1916-ban 
kétezer-ötszáz egészségügyi célokra 
kiképzett kutyát vetett be, melyeket a 
harctéren küldöncszolgálatra képez-
tek át. Jellemző, hogy a háború után a 

franciák a németektől hadizsákmányként huszon-
ötezer kutya kiszolgáltatását követelték. 

Ha fi gyelembe vesszük, hogy egy jó kondíció-
ban lévő eb tíz-tizenöt kilométert tesz meg az em-
ber számára nehezen járható terepen egyetlen óra 
leforgása alatt, akkor egyértelmű a kutyaküldöncök 

létjogosultsága. A kitűnő szaglással megáldott ku-
tya könnyebben elkerüli az ellenséges őrjáratokat. 
Az embernél gyorsabb és kisebb termetű állat pedig 
nehezebb célpontot jelent az ellenségnek.

Ha a harcok során az „érkezési oldalnak” át kellett 
helyeznie állásait, ezek az okos kutyák kiszimatol-
ták, hogy hová kell kézbesíteniük a küldeményeket, 
azaz ráleltek a parancsnokság új helyére. (Előfor-
dult, hogy három-négy óra alatt, nyomon haladva 
harminc-negyven kilométert is megtett egy ilyen 
négylábú postás.) 

A háború fi ntora, hogy míg az egészségügyi ku-
tyákról gyakran megemlékeztek, mivel ott mérhető 
volt, hogy hány ember életét mentette meg egy-
egy okos eb, addig a küldönckutyákról méltatlanul 
megfeledkeztek, pedig egy idejében érkező üzenet 
az egész csata kimenetelét döntően befolyásolhatta, 
emberéletek ezreit mentve meg. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

Az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia 
hadserege kez-
detben az ebek 
igavonó erejét 
használta ki a 
mentési feladatok 
ellátása mellett.  
Csak a háború 
utolsó szakaszá-
ban kezdték őket 
ennél szélesebb 
körben és na-
gyobb számban is 
alkalmazni.
Fotó: Fortepan / 
Angyalföldi Helytörté-
neti Gyűjtemény

Az első világhá-
ború tapaszta-

latait a második 
során tökélete-
sítették. Ekkor 
azonban már 

a hírvivő ebek 
szerepe a techni-

ka fejlődésének 
köszönhetően 

kisebb jelentő-
séggel bírt.

Fotó: Fortepan / 
Miklós Lajos

A kis testű kutyák 
jellemzően 
hírvivő feladatot 
láttak el, de 
jelenlétük a 
katonák mentális 
erőnlétét is 
segítette.
Fotó: Fortepan / 
Schmal Alexandra
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A 
kínai törpefürj (Excalfactoria chinensis, koráb-
ban Coturnix chinensis) Kínában évszázadok 
óta kedvelt díszmadár, Európában több mint 
kétszáz éve tartják, s napjainkra már nagyon 

sok színváltozata alakult ki. A hím és a tojó alape-
setben könnyen megkülönböztethető, hisz a kakas 
sokkal színpompásabb tollruhát visel: torka fehérrel 
szegélyezett fekete, kékes pásztával, hasa rozsda-
vörös. A tojók barnás színűek, sávozott tollrészek-
kel. Némileg nagyobbak lehetnek a kakasoknál, 

ez azonban nem minden esetben szembetűnő. 
Az ivarok meghatározásának nehézségével a kü-
lönböző mutációknál találkozhatunk leginkább. 
A fehér vagy tarka példányok esetében ezek a bélye-
gek már nem segítenek. Egyes színváltozatoknál a 
farkrész vörös tollai lehetnek segítségünkre; ha ilyet 
látunk, kakassal van dolgunk. 

MIKÉNT  TARTSUK?
Ha kínai törpefürjet szándékozunk tartani, a pár ré-
szére egy legalább 1 négyzetméter alapterületű ket-
recet vagy röpdét kell biztosítanunk. Mindenképp 
párban tartsuk fürjeinket, mert magányosan nem 
érzik jól magukat. Természetesen nagy helyen több 
madarat is gondozhatunk együtt, de ez esetben 
számítanunk kell arra, hogy a gyengébb, a csípési 
sor hátulján lévő példányokat összecsipkedhetik, 
megkopaszthatják társaik (feltéve, ha idejekorán 
nem tudnak elbújni előlük). 

EGY 
CSALÁDCENTRIKUS 
DÍSZMADÁR

A KÍNAI TÖRPEFÜRJ

A párok 
összeállításánál 

egyedüli 
nehézséget jelent 

a színváltozatok 
nemének 

meghatározása.
Fotó: Butterfl y Hunter / 

Shutterstock

A fürjtojó minden 
idegennel 

szemben 
agresszívan védi 

a fészkét és a 
fi ókákat is. Akár a 

gondozójának is 
nekirepül, ha úgy 

ítéli, veszélyben 
vannak a fi ókái.

Fotó: Varga Sándor

A kínai törpefürj kis mérete ellenére helyigényes 
faj. A talajon mozog, ám ha megriad, magasra repül. 
(A röpde aljára faleveleket, füvet, fakérget, homokot 
teríthetünk.) Ülőrudakra azonban nincs szüksége, 
mert a talajon is éjszakázik. Jó, ha gallyakból, kó-
róból, nádból a sarokban kis takarást, menedéket 
képezünk, hogy a félénkebb egyedek visszahúzód-
hassanak az így kialakított búvóhelyre. Téli elhelye-
zésük lehetőség szerint fagymentes helyen történ-
jen, noha jól bírják a hidegebb időjárást is.

VÁLTOZATOS ÉTLAP
A kínai törpefürjek tápláléka apró magvakból, kö-
lesfélékből, gyommagokból, lisztkukacból, gyü-
mölcsökből áll. A kikelt csibéket morzsázott csirke-
indító táppal, főtt tojással etethetjük.

Életem első törpefürjével néhány éve hozott 
össze a sors egy nyár végi madárbörzén. A sorok 
között sétálgatva kicsiny madár esett a lábam elé. 
Lenéztem a fűbe, s egy pihegő kínai törpefürjet pil-
lantottam meg. Óvatosan felemeltem, körülnéztem, 
látom-e a gazdáját, de senkinek sem hiányzott a 

fürjecske. A sötét csokoládészínű madár nem mu-
tatott általam ismert nemi jegyeket, a hangja után 
ítélve – amit naphosszat hallatott, betöltve az egész 
kertet – hímnek gondoltam. Nagy meglepetésem-
re az egyik reggel egy viszonylag méretes tojást 
találtam a röpde alján, a homokban. A nősténynek 
bizonyuló példány sorra rakta le tojásait – öt-hat 
darabot –, így a soron következő madárbörzén vá-
sároltam mellé egy fekete-tarka kis kakast. A ro-
konszenv kölcsönös volt, még néhány tojást rakott 
a tojó, s kezdődött a kotlás, amely 17 napig tartott. 
Csodálatos módon ebből a fészekaljból három csibe 
kelt ki, annak ellenére, hogy a kakas csak az utol-

só tojások lerakásánál érkezett. 
A következő fészekalj 12 tojásból 
állt, és mindegyikből kikeltek a fi -
ókák, melyek veszteség nélkül fel 
is nőttek. 

HOGYAN VISELKEDIK A CSALÁD?
Az igazi élmény e faj gondozása 
folyamán a kis család viselkedé-
sének, mindennapjainak meg-
fi gyelése. A tojó kotlása során a 
kakas a közelben őrködik, s ha 
valami fi nomságot talál, sose eszi 
meg elsőként, rögtön hívja a pár-
ját, felajánlva neki a legjobb ré-
szeket. A csibéket nagy odaadás-
sal nevelgetik, óvják; ha kell, még 
a gondozójukra is rátámadnak, 
így védelmezve utódaikat. 

A nőstény kínai törpefürjek 
már három hónapos korukban 
tojásokat rakhatnak, ám nem 
minden tojó hajlamos a kotlás-
ra. Segíthet, ha a szétszóródott, 
szanaszét lerakott tojásokat egy 
védett helyen, némi fészekalapra 
összegyűjtjük. A nőstény nagy 
eséllyel ide fogja rakni többi to-
jását.

Az első fészekalj három fi ókája 
közül egy kis tojó még ugyanabban az évben maga 
is fi ókákat nevelt egy idegen kakaskával.

Ahogy említettem, nagy helyen akár több pár is 
együtt tartható, sőt költhetnek is, de saját kísérle-
teimben ez a módszer mégsem hozott eredményt. 
Két pár együtt tartásánál nyugtalanság és némi ci-
vakodás volt megfi gyelhető. Kísérletképp egy tágas 
röpdében egy triót helyeztem el. A két tojó szépen 
letojt, kotlani kezdett a maga tíz-tíz tojásán. Kíván-
csian vártam a fejleményeket, hogyan alakul náluk 
a családi élet. Az egyik tojó alatt kikeltek a fi ókák; 
ekkor a másik, fi atalabb madár otthagyta saját fész-
két, s a kikelt csibék gondozásában kezdett segéd-
kezni. Mindhárom példány együtt takarta a kicsiket 
éjszaka, együtt vezették, tanítgatták őket.

VARGA SÁNDOR

A kínai törpefürj 12-14 centiméte-
res hosszával és 45-70 grammos 
testtömegével a világ legkisebb 
tyúkféléje. Elterjedési területe 
több országra, szigetre, sőt konti-
nensre is kiterjed (pl. Kambodzsa, 
Kína, India, Indonézia, Malajzia, 
Nepál, Pápua Új-Guinea, Fü-
löp-szigetek, Srí Lanka, Tajvan, 
Thaiföld, Vietnám, Ausztrália). 
Alfajainak száma a tudomány 
mai állása szerint tíz.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A parányi 
tojásokból kikelő, 
néhány órán 
belül már sebesen 
szaladgáló 
parányi csibéknél 
kevés bájosabb 
teremtmény 
létezik.
Fotó: Varga Sándor
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