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 HARKÁLYOK TÚLERŐBEN • Közismert probléma, hogy a túlbuzgó fa-
kopáncsok előszeretettel rongálják meg nyaralók vagy akár erdőszéli, kert-
városi házak homlokzatát. A harkályok felületrongálása világviszonylatban 
ismert. Intő példa, hogy 1995 nyarán a Discovery űrsikló kilövését azért kel-
lett több nappal elhalasztani, mert egy harkály számos lyukat vájt a fő üzem-
anyagtartály polisztirolhab-szigetelésébe! A harkályok ilyetén működésének 
legfőbb mozgatórugója a mésztartalmú falazóanyagok fogyasztása, vagy 
egyszerűen a kíváncsiság, illetve a felület dobolásra, vagyis az e fajok közöt-
ti kommunikációra való alkalmassága. Idén végre új megoldási lehetőségre 
bukkantak az építőipari és madártani szakemberek: ezek a szigetelést védő 
könnyített, ragasztható keményburkolatok. Olybá tűnik, hogy a harkályok 
könnyű, üreges csontszerkezetű, szaruval fedett sérülékeny csőre ezekkel 
nem bír el, ráadásul a szárnyas fa(l)nyűvők a sima, kemény felületeken egy-
könnyen megkapaszkodni sem képesek. 
www.mme.hu/harkalyok_hazrongalasa
Fotó: Victor Tyakht / Shutterstock 

 KÖZÖSEN A TERMÉSZETÉRT! • E névvel új pályázat megvalósí-
tását koordinálja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
A program révén a lakosság bevonását célzó adatgyűjtő mobiltelefonos 
applikációk is készülnek. Bár a pályázati szakasz csupán két év, de ez 
elég lesz ahhoz, hogy az érdeklődő községek, városok elindulhassanak 
a madár- és természetbarát településfejlesztés útján, és – az évtizedes 
múltra visszatekintő Madárbarát Kert program sikeréből kiindulva – a 
legjobbak elnyerhessék az Év Madárbarát Települése címet.

 SÁSKASIKER • A tavalyi évben számoltunk be a szép 
hegyisáska (Arcyptera fusca) börzsönyi újrafelfedezésé-
ről. Ez a rovarcsoport a klimatikus változások miatt eltű-
nőben lévő egyenesszárnyúak közé tartozik. Valamikor 
a hegyvidéki kaszálók, alacsony füvű gyepek velejárója 
volt a szép hegyisáska csörgőkígyóra emlékeztető ciri-
pelése. Ám hiába a védettség, ez nem segít megállítani 
a hazai állománycsökkenést. Ráadásul az idei aszályos 
nyáron a Bükkben élő populáció erdőtűz martaléka lett. 
Ám a Börzsöny hegységben fellelt állomány szépen gya-
rapodik, és örömmel jelenthetjük, hogy a természetvé-
delmi szakemberek által – a faj kutatóinak irányításával 
– elvégzett speciális területkezelési beavatkozások sike-
re kézzelfogható: mindkét ismert lokalitásban jelentősen 
nőtt az észlelhető egyedek száma!
Fotó: O_Voltz / Shutterstock

ÁLLATTÁRSAK – TÁRSÁLLATOK

1999 októberében egy temetőt tártak fel Rodosz kereskedelmi kikötőjénél. Az egyik sírban a 
régészek egy különleges állat csontvázára bukkantak; nem kutyáéra vagy macskáéra – ha-
nem egy barátfókáéra. Kr. e. az első évszázadban ez a fóka megbecsült társállat lehetett.
A társállattartás vélhetően egyidős az emberiséggel. Ékes bizonyítéka ennek, hogy az úgyne-
vezett természeti népek is tartanak papagájt, majmot és megannyi más állatot. Azt, hogy Ma-
gyarországra és Erdélybe mikor jutottak el az első egzotikus állatok, nem tudni, ám a nemes 
és módos embereknek már voltak olyan állataik, amelyeket vélhetően aranyárban mértek. 
Jó példa erre az a Magyar Nemzeti Múzeumban látható, 17. században keletkezett, Forgách 
Évát, vagyis gróf Csáky Istvánnét (1610–1639) ábrázoló olajfestmény, amelyen egyértelmű-
en felismerhető egy kubai amazonpapagáj. Megjegyzem, a kevésbé módosak inkább csak 
hazai énekesmadarakat tarthattak. A társállattartás a mai napig jelen van az életünkben, sok 

százféle kedvenc közül választhatjuk ki a nekünk leginkább tetszőt. Ám máig érvényesek Konrad Lorenz szavai: „Azokat 
az állatokat, amelyeket nem tanácsos beszerezned, két nagy csoportra tagolhatjuk: olyanokra, amelyek veled nem bírják, 
és olyanokra, amelyekkel te nem bírod ki az életet.” Azaz olyan állatot kell választani, akinek testi és lelki jóléte százszázalé-
kosan biztosítható, illetve az állat sem túl kényes, zajos, szagos, csípős-harapós, szemetelő stb. Nos, lapszámról lapszámra 
azért szentelünk több oldalt a társállattartóknak, hogy segítsünk az ideális házi kedvenc kiválasztásában.

KOVÁCS ZSOLT
főszerkesztőFotó: Bagosi Zoltán

 BEPILLANTÁS EGY TITKOS VILÁGBA • Közis-
mert, éjszakai életmódú kisemlősök a denevérek, mégis 
számos téves hiedelem és babona forrásai – és ebből 
következően egyben sok esetben áldozatai. Mindennek 
legfőbb oka az ismerethiány, amelyen a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesület a BAT4MAN nem-
zetközi projekt keretében kíván javítani. A programban 
egyfajta „denevér-valóságshow” résztvevői lehetünk. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Perkupa református 
templomának padlásán elhelyezett speciális webkame-
rának köszönhetően ugyanis a Filmdzsungel Stúdió élő 
közvetítésében nyerhetünk bepillantást egy épületlakó 
denevérkolónia különleges világába. További részletek: 
https://www.mme.hu/tevekenyseg/denevervedelem
Fotó: Bagosi Zoltán

 MEDVE A KERTEK ALATT • A nemzetipark-igazgatóságok természet-
védelmi őrszolgálatának tagjai rendszeresen felmérik és rögzítik a barna 
medve életnyomait. Bár a medve jelenléte elősegíti és támogatja az erdei 
ökoszisztéma természetes folyamatait, az ember és a természet konfliktus-
mentes kapcsolata, a házi- és haszonállatok védelme érdekében alapvető 
fontosságú feladat a ragadozók előfordulási helyeinek pontos ismerete. Az 
idei nyár is tartogatott meglepetést: a főváros tőszomszédságában lévő te-
lepülések, Iklad és Domony határában hetekig volt jelen egy (mások szerint 
több) medve. Az állat Aszódon is megfordult, ezért itt a városvezetőség fel-
kérte a lakosságot a külterületek látogatásának mellőzésére. Az állat nyomon 
követése érdekében a Pilisi Parkerdő Zrt. a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóság szakembereivel egyeztetve vadkamerákat helyezett ki, amelyeken egy 
állat jól azonosítható. A területen működő hivatásos vadászok és a termé-
szetvédelmi őrszolgálat munkatársai rendszeresen ellenőrizték az érintett 
körzetet, azonban a medve jelenlétét a későbbiekben nem észlelték.
Fotó: Bagosi Zoltán

 ÉLETMENTŐ HÓDTAVAK • Bár Magyaror-
szág területén csak alig harminc éve indult meg 
a hódok természetes visszatelepülése, napjaink-
ra gyakorlatilag minden jelentősebb vízfolyásra 
eljutott ez a nagy testű rágcsáló. Ahol a hódok 
működésbe lépnek, ott a laikusok számára is 
szembeszökő változások következnek. A pata-
kokra, folyócskákra épített gátak, a kidöntött fák 
sokak rosszallását is kivívják. Ám ezek az állatok 
egyfajta ökoszisztéma-mérnökök, azaz tevé-
kenységük nyomán új élőhelyek jönnek létre. 
Ennek legfőbb oka, hogy a hódvár (amely valódi 
mérnöki precizitással összerakott duzzasztómű) 
előtti vízszintet állandóra kell beállítani, hogy a vár 
bejárata mindig a felszín alatt legyen, hiszen a hó-
dok csak így tudják észrevétlenül és ezáltal védve 
megközelíteni otthonukat. Ezekben az állóvizű 
hódtavakban telepszenek meg a legkülönbözőbb 
lények, amelyek a száraz (és az idén különösen 
kegyetlenül aszályos) nyárban másutt nem ta-
lálnak otthonra. E tavak sok védett állatfajnak is 
megtelepedési és megélhetési lehetőséget biz-
tosítanak. Puhatestűek, halak, kétéltűek, hüllők, 
vízparton szedegető vagy vízben vadászó ma-
darak és emlősök egyed- és fajszáma is jelentős 
mértékben megemelkedik ezekben a vízterek-
ben. Nem elhanyagolható e mellett a klímaválto-
zás okozta negatív hatások mérséklése sem: az 
izzasztó kánikulai napokon több Celsius-fokkal is 
alacsonyabb marad (az intenzív párolgás miatt) a 
környék léghőmérséklete.
Fotó: Bagosi Zoltán
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akancs, távcső, fényképezőgép és esőkabát – 
ezek a legfontosabb kellékei az északbrit ter-
mészetjárónak. Utóbbira gyakran van szükség, 
hisz jóformán minden nap esik valamennyi 

csapadék: hol csendes áztató eső, hol pedig pár per-
cig tartó, szinte a semmiből jövő heves zivatar.

Az időjárást tehát a szélsőségek jellemzik, de tu-
lajdonképpen ugyanez vonatkozik a domborzatra, a 
vízrajzra és a növényborítottságra, valamint a fau-
nára is. Alig halad az emberfi a néhány kilométert, s 
olyan érzése támad, mintha egy másik kontinensre 
lépett volna. Egyik megállóhelyen az épp fészke-
lő sarki csérek támadásait kell elhárítani, akik, ha 
sapka nélkül érkezik a hívatlan látogató, fájdalma-
san fejbe koppintják a gyanútlan természetbúvárt, 
másszor meg a bizarr küllemű, leginkább elfuse-
rált rajzfi lmfi gurákra hajazó, föld alatti fészkeikből 
előtűnő lundák hozzák ránk a szívbajt. Az emlősök 
frontján is hasonló a helyzet: a tengerből kimeredő 

sziklának vélt kőtömeg teteje egyszer csak sütké-
rező fókává változik, fél óra múlva pedig kíváncsi 
szarvasok lepik meg az utazót. Ezen nincs mit cso-
dálkozni, hiszen a hazánknál valamivel kisebb, 79 
ezer négyzetkilométeres országban nem kevesebb 
mint egymillió gímszarvas és őz él, azaz a népessé-
get alapul véve elmondható, hogy öt lakosra jut egy 
csülkös vad…

E mennyiség itt gond nélkül fenntartható, hisz 
szántóterületek nincsenek, így a nagyvadfajok nem 
okoznak társadalmi konfl iktusokat. A méretes raga-
dozók is hiányoznak, ezért aztán a vadászaton túl 
a közlekedés az egyetlen létszámlimitáló tényező. 
Sajnos mindenütt, szinte tízkilométerenként vagy 
még annál is sűrűbben lehet elütött vadat látni. Az 
aggasztó mértékű baleseti kockázatot fokozza, hogy 
vadvédelmi kerítés sehol sincs, még a gyorsforgal-
mi utak mellett sem, a felföldi úthálózatot jellemző, 
kitérő rendszerű keskeny aszfaltcsíkoknál pedig 
végképp.

Aki Skóciában jár, a városnézések mellett mindenképp szánjon 
elegendő időt kirándulásra és az ottani természeti értékek 
megismerésére is. Mert megéri – efelől semmi kétség! A változatos 
táj és a sokféle élőhelytípus annyi szépséget és különlegességet 
rejteget, hogy bizonyára senki sem fog csalódni benne. Érdemes 
pirkadattól alkonyatig róni a felföldi dombok közt kanyargó, 
gleccsertavakkal, vízesésekkel tarkított ösvényeket. Ez konkrétan 
azt jelenti, hogy napi 18-20 órát kirándultunk, mivel nagyjából 
hajnali 4 körül kezd világosodni, és este fél 11-kor is még csak 
erősen szürkül.

LÁTOGATÁS A SCOTTISH DEER CENTRE-BEN

„A tündérek 
marhái”

A tengerből kiálló 
sziklaszirteken 

napozó, többnyire 
békés természetű 

fókák látványa 
jóformán 

megszokott.
Fotó: Turóczi Anett

A hagyomá-
nyoknak – a 
férfi ak által viselt 
skótkockás szok-
nya mellett – a 
szarvaskultusz is 
szerves része.
Fotó: Turóczi Anett

Bámulatosan gazdag és változatos az élővilág, 
ami talán annak is köszönhető, hogy a helyiek 
még mindig képesek tökéletes harmóniában élni a 
természettel: ismerik, óvják és szeretik, annak va-
lamennyi lakójával együtt. Nem akarnak minden 
talpalatnyi földet megművelni, „kultúrsivataggá” 
változtatni.

NYOLCSZÁZ SZIGET ORSZÁGA
Hihetetlenül alacsony, csupán 3 százalékos a la-
kott területek (belterületek) részesedése, ami 64 fő/
négyzetkilométeres népsűrűséget eredményez. (Ez 
a mutató Magyarországon 105 fő/km2.) Sajátos föld-

rajzi adottság továbbá, hogy a szigetek száma közel 
800, melyek zöme lakatlan, ezenkívül bő 30 ezer tó, 
valamint 6600 állandó vízhozamú patak és folyó 
szabdalja a tájat.

Skótföldön jelenleg 62 vadon élő emlős- és hoz-
závetőleg 250 madárfaj található. A szarvasféléket 
évezredek óta különös tisztelet övezi, amit mi sem 
bizonyít jobban, mint az a tavaly véletlenül megta-
lált őskori, szarvasokat ábrázoló vésetegyüttes, me-
lyet egy amatőr archeológus, Hamish Fenton fede-
zett fel a Kilmartin-szurdokban. A szakértők szerint 
ezek az újkőkorszakból vagy a korai bronzkorból 
származnak. A nagyjából 4-5 ezer éves vésetek két 
kifejlett agancsú szarvasbikát, valamint több, kisebb 
testű tehenet, illetve borjút ábrázolnak. A lelőhely 

tulajdonosa, a Historic Environment Scotland az-
óta elzárta a területet, hogy tüzetesebben is meg-
vizsgálhassák a kamrát, s megtehessék a szükséges 
óvintézkedéseket. Tertia Barnett, a projekt kutatás-
vezetője szerint a felfedezés azért is fontos, mert a 
fi guratív stílus cáfolhatja a feltételezést, miszerint 
akkortájt elsősorban geometriai formák jellemez-
ték a brit „barlangművészetet”. Mint mondta, a kora 
bronzkorból származó szarvasábrázolásokat régeb-
ben is találtak már, de ezek anatómiailag közel sem 
voltak ennyire pontosak.

Az ősi kelta mítoszok világában a szarvasok a 
„tündérek marhái” voltak, továbbá közvetítők az is-
tenek és az emberek között. Az agancs évenkénti el-
hullása és újranövekedése a természet megújulását, 
a termékenység erőinek körforgását szimbolizálta 
az ősi kultúrában. Myrddinnek, a kelta szarvasis-
tennek pedig a legendák szerint hatalma van az ál-
latok felett.

Az itt élő szarvasok amúgy a skót alfaj (Cer-
vus elaphus scoticus) képviselői, amelyek test- és 
agancsméretre is jóval kisebbek, mint a nálunk 
található közép-európai gím (C. e. hippelaphus). 
A zordabb klimatikus viszonyok és a gyengébb táp-
lálkozási lehetőséget kínáló élőhely miatt a bikák 
csak ritkán raknak fel 4 kilogrammnál nagyobb 
tömegű agancsot, míg az egyéb paramétereket te-
kintve a 60 centis szárhossz, illetőleg az általában 
8-as vagy 10-es ágszám jellemző.

SKÓT SZARVASKÖZPONT
Fife Skócia egyik tanácsi területe, egyben történelmi 
megyéje. Az ország keleti részén, az Északi-tenger 
partján fekszik. Lakossága 367 ezer fő, amivel a har-
madik legnépesebb skót tanácsi terület. Lakosainak 
harmada három városban, Dunfermline-ben, Kirk-
caldyban és Glenrothesban él. A szintén e régióban 
lévő St. Andrews városában található a világ egyik 
legrégibb, középkori eredetű egyeteme, ahol a golf 
mai szabályait először bevezették. A környék szülöt-

Különleges növényzet
Skóciában 1600 őshonos növényfajt tartanak számon, melyek a fl óra 43 
százalékát alkotják. Közülük ki kell emelni a nemzeti szimbólumnak te-
kintett közönséges vagy lándzsás aszatot (Cirsium vulgare). A legenda 
szerint a XIII. században, mikor a tengerparti skót települések rendszere-
sen szenvedték el a viking fosztogatók támadásait, egy éjszakai betöré-
si kísérlet során a megszállók, hogy észrevétlenek maradjanak, levették 
lábbelijeiket, s mezítláb osontak, ám a bogáncsmező sűrűjébe érve fáj-
dalmukban felüvöltöttek. Így aztán a támadást sikerült visszaverni, majd 
kiűzhették a betolakodókat.

Az erdősültség mindössze 14 százalék, de a középtávú stratégiai cél a 
21 százalék elérése. Az ország körülbelül ötödét borítja a jellegzetes han-
gás, lápvidéki növénytársulás és tőzegföld, míg a terület közel 75 szá-
zaléka mezőgazdasági besorolású (ideértve néhány lápvidéket is). Szán-
tóföldi vagy zöldség-, illetve gyümölcskultúra azonban alig van, így az 
„agrárművelésű” földek 92 százaléka legelő.

Ritka endemikus faj a skót kankalin (Primula scotica), amely az észa-
ki partvidéken él, az 1837-ben, Thomas Edmondston által leírt shetlan-
di egérfül (Cerastium nigrescens), valamint a kizárólag Hirta szigetén 
tenyésző Szent Kilda-pitypang (Taraxacum pankhurstianum), melyet 
2012-ben azonosítottak. Igazi különlegesség az a Glen Lyonban találha-
tó, csaknem ötezer éves Fortingall-tiszafa, amelyet Európa legöregebb 
fájának tartanak.

ITT TANYÁZIK AZ EGYETLEN SZIGETORSZÁGI 
FARKASFALKA.

A föld alatti 
üregekben 
fészkelő 
lundák Skócia 
meglehetősen 
gazdag 
faunájának 
igencsak érdekes 
képviselői.
Fotó: Turóczi Anett

A ragadozóma-
dár-fajvédelmi 
programnak ki-
emelt szerepe van 
a központ tudo-
mányos munká-
jában. Az 1975-ig 
a Shetland-
szigeteken is 
költő, monogám 
hóbaglyok képvi-
selői igazi közön-
ségkedvencnek 
számítanak.
Fotó: Turóczi Anett
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te Robert Adam XVIII. századi építész, az Edin burgh 
University Old College tervezője, de ugyancsak 
ezen a vidéken látta meg a napvilágot Jim Clark 
kétszeres világbajnok autóversenyző, aki 1960 és 
1968 között több mint 70 Formula–1-es nagydíjon 
vett részt. Rajtuk kívül Fife megyéből származik Ian 
Anderson, a Jethro Tull nevű brit rockzenekar éne-
kese, valamint Dougray Scott színész is, aki a Hegy-
lakóban Warren Cochrane szerepét játszotta. Szá-
munkra mégsem elsősorban e tények miatt érdekes 
ez a vidék, hanem azért, mert itt található a Scottish 
Deer Centre, azaz – szó szerinti fordításban – a Skót 
Szarvasközpont.

A bő 55 hektáron elterülő létesítmény főként tu-
risztikai célokat szolgál, ám a fajvédelemben és a 

kutatásban is kiemelt szerepet játszik. „Gyűjtemé-
nyében” tizenkét különféle szarvasfaj található – a 
világ minden tájáról. Emellett az egyik kifutóban él 
az egyetlen szigetországi farkasfalka is. De barna 
medvét, törpevidrát és más endemikus vadfajokat 
is szemrevételezhet itt bárki, aki a tériszonyát le-
küzdve felkapaszkodik arra a faszerkezetes „légi fo-
lyosóra”, amely a jávorszarvaskerttől a víziőzek re-
vírjéig ível, mintegy hat-hét méteres magasságban. 
S ha ez még nem volna elég, a „Raptor World Bird 
of Prey” tágas röpdéiben kontinensünk tizenegy 
ragadozómadár-faja is látható. E részleg egyúttal 
bizonyos fajok vonatkozásában a zárttéri szaporí-
tó-fajmegőrző program skóciai törzsállományát is 
képezi. Megtekinthető itt a Harris-ölyv, az erdei fü-
lesbagoly, a vörös vércse, a Feldegg-, a kerecsen- és 
a vándor sólyom, a macska- és a hóbagoly, valamint 
a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös 
listáján szereplő indiai sólyom.

TIZENKÉT SZARVASFAJ
Az érdeklődőknek lehetőségük nyílik akár önálló 
barangolásra is, ám bízvást jóval több információ 
birtokába juthat a látogató, ha a helyi rangerek ve-

Tűzoltóautó és repülőgép
A Skót Szarvasközpont létrehozásának ötletét 1987-ben Ian és Evelyn 
Crombie, valamint John és Nichola Fletcher, a közeli auchtermuchtyi 
Reediehill Deer Farm gazdái fogalmazták meg. Annak érdekében, hogy 
a Rankeilour-birtok 55 hektáros területét turisztikai látványossággá ala-
kítsák át, a Skót Idegenforgalmi Hivataltól kaptak támogatást. Kezdetben 
abban reménykedtek, hogy évente mintegy 50 ezer látogatót vonzanak 
be, ám azóta e számot jócskán túlhaladták, így a Skót Szarvasközpont a 
St. Andrews-kastély mögött Fife második legnépszerűbb fi zetős attrak-
ciója lett. A komplexum 1988-ban vált elérhetővé a nagyközönségnek, 
s még ugyanezen év decemberében egy étterem is megnyílt Staggies 
néven. Azóta folyamatosan fejlődik a kiszolgálóegységek infrastruk-
túrája, mi több, ma már egy jellegzetes, tűzpiros emeletes busszal vagy 
épp traktorutánfutón is lehetőség van bejárni a területet. 1996-ban az 
Edinburgh Woollen Mill lett a tulajdonos és üzemeltető, amely akadály-
mentesítette az intézményt, s kibővítette az ingyenes parkolót. Ekkor ke-
rültek ragadozó madarak is az egyre növekvő számú látnivaló közé. A 
Brit és Ír Állatkertek és Akváriumok Szövetsége 2011-ben engedélyezte 
a központ tagságát, így a hangsúly még inkább az oktatásra, kutatásra 
és természetvédelemre helyeződött. Sajnos a koronavírus-járvány miatt 
a park rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került, ezért tavaly májusban 
újabb tulajdonosváltásra volt szükség. A létesítményt David Hamilton 
üzletember vásárolta meg, aki rengeteg pénzt invesztált a fejlesztésbe, 
például óvodát létesített, sarki rókákat hozatott, és vett egy tűzoltóautót, 
valamint egy repülőgépet. Jelenleg természetfotós workshopok beindí-
tását tervezi.

A hajdan 
csaknem 
kipusztult Dávid-
szarvasból ma 
már több ezer él 
állatkertekben és 
vadaspakokban.
Fotó: Turóczi Anett

A belépő mellé 
részletes térképet 

kapnak a 
látogatók, akik 
így önállóan is 

bejárhatják a 
területet.

Fotó: Turóczi Anett

zetett túráira jelentkezik. A központ munkatársai 
az egy-, illetve két és fél órás programok során el-
mondják, hogy mit kell tudni az adott szarvasfa-
jokról, azok hol élnek, milyenek az állományviszo-
nyaik, a természetvédelmi státuszuk, továbbá, hogy 
milyen veszélyek fenyegetik a fennmaradásukat.

Az alapítók már 1988-ban sem egy hagyomá-
nyos értelemben vett vadasparkot kívántak létre-
hozni, hanem a környezeti nevelésre helyezték a 
fő hangsúlyt. Ennek érdekében – egyebek mellett 
– az ökológiai rendszer működésére, az egyes fajok 
(fajcsoportok) élőhelyhasználatára, táplálkozásbio-
lógiájára vonatkozó ismeretekkel látják el azokat, 
akik megváltják az ottani viszonyok között szinte 

jelképesnek tekinthető, 12 fontos belépőt. Ráadásul 
az aktuális vadbiológiai kutatási eredményekkel is 
tisztába jöhet az, aki elegendő időt szán a tudomá-
nyos igényű tablók és egyéb szemléltetőeszközök, 
például hullott agancsok vagy nyomképek tanul-
mányozására.

Nyilvánvalóan a szórakoztatás sem közömbös az 
üzemeltetőknek, így látványetetésekkel és egy fog-
lalkoztatóállomásokkal tűzdelt tanösvénnyel is ked-
veskednek a legkisebbeknek, miközben a felnőttek 
a „vadütközés-szimulátorban” tesztelhetik refl e-
xeiket. A parkban rendelkezésre áll egy hatalmas 
előadóterem is, ahol különféle tematikus konferen-
ciákat, disputákat, valamint – gyerekcsoportok szá-
mára – környezetismereti foglalkozásokat és nyári 
táborokat tartanak.

Külön tarifatáblázat vonatkozik a céges csapat-
építő tréningre, amely árban attól függően változik, 

hogy kívánnak-e igénybe venni valamilyen cate-
ringet (ellátást, hideg- vagy melegételes svédasztalt, 
büfét, netán szeretnének grillmozdonnyal rendel-
kező piknikhelyet bérelni).

A szarvasfarmon, egymástól elkülönítve, több-
hektáros kifutókban a „közönségesebb” fajokon túl 
– mint a vapiti, a rén-, a jávor-, a szikaszarvas vagy 
a dám – olyan ritkaságok is helyet kaptak, mint az 
axis (pettyes szarvas), a barasingha (ruszaszarvas), a 
milu (Dávid-szarvas) vagy az agyaras muntyák.

A park talán legkülönlegesebb lakói a Nepál és 
Bhután térségében honos alacsony, zömök testű, 
kissé esetlen disznószarvasok, melyek furcsa vé-
dekezési stratégiát alkalmaznak. Veszélyt észlelve 
ugyanis egyesével szétszóródnak – ahelyett, hogy 
csapatosan menekülnének –, megosztva ezáltal 
ragadozóik, például a bengáli tigris fi gyelmét. A faj 
törzsállományának több mint 90 százaléka kihalt; 
jelenleg csak kisszámú, lokális, szigetszerű populá-
ciói találhatók meg eredeti élőhelyén.

A gyűjtemény legritkább képviselője a Tibeti-
fennsíkon élő fehérajkú szarvas, amelyből szabad 
területen hétezernél is kevesebb él.

WALLENDUMS PÉTER

A fajismereti 
tájékoztatókra 
összesereglett 

érdeklődők 
testközelből 
láthatják az 

agancsos lakókat.
Fotó: Turóczi Anett

A kínai 
muntyákszarvas 
marmagassága 
csupán 50 
centiméter. 
A hímeknek 
arasznyi 
agancsuk és 
megnyúlt, 
agyarszerű 
szemfoguk van. 
Növényevő, 
ám étrendjét 
tojásokkal 
egészíti ki, de 
olykor dögevésre 
is vetemedik.
Fotó: Turóczi Anett

Az 
agancsciklusról a 
rangerek érdekes 

előadásokat 
tartanak, 

elmagyarázva 
a hullajtás, 

az építés, és a 
mineralizáció 

élettanát. 
A barkás bikákat 

– mivel fejdíszük 
sérülékeny – 
elkülönítik a 

többiektől.
Fotó: Turóczi Anett
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Bhután térségében honos alacsony, zömök testű, 
kissé esetlen disznószarvasok, melyek furcsa vé-
dekezési stratégiát alkalmaznak. Veszélyt észlelve 
ugyanis egyesével szétszóródnak – ahelyett, hogy 
csapatosan menekülnének –, megosztva ezáltal 
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WALLENDUMS PÉTER

A fajismereti 
tájékoztatókra 
összesereglett 

érdeklődők 
testközelből 
láthatják az 

agancsos lakókat.
Fotó: Turóczi Anett

A kínai 
muntyákszarvas 
marmagassága 
csupán 50 
centiméter. 
A hímeknek 
arasznyi 
agancsuk és 
megnyúlt, 
agyarszerű 
szemfoguk van. 
Növényevő, 
ám étrendjét 
tojásokkal 
egészíti ki, de 
olykor dögevésre 
is vetemedik.
Fotó: Turóczi Anett

Az 
agancsciklusról a 
rangerek érdekes 

előadásokat 
tartanak, 

elmagyarázva 
a hullajtás, 

az építés, és a 
mineralizáció 

élettanát. 
A barkás bikákat 

– mivel fejdíszük 
sérülékeny – 
elkülönítik a 

többiektől.
Fotó: Turóczi Anett
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A
mikor elkezdtem összegyűjteni azokat az 
ismereteket, amelyek ezt a cikket megala-
pozhatják, eszembe jutott egy régi história. 
Ötéves lehettem, mikor egy délután elhűlve 

hallgattam a világháborús frontot is megjárt nagy-
apám kissé rekedtes hangon elmesélt vadmacskás 
történetét. Őrségben leste a lassan éjszakába for-
duló tájat két katonatársa – mesélte. Egy öreg, od-
vas tölgy alatti mélyedésben húzták meg magukat, 
gondolván, így valamelyest rejtve maradhatnak az 
ellenség szeme elől. Váratlanul egy elkeseredett, si-
vító hangú nyávogás verte fel az éjszaka viszonyla-
gos csendjét, és egyikük fejére – akin ráadásul sisak 
sem volt – egy dühös vadmacska ugrott, csontig le-
karmolva a bőrt a fejtetőről. Mint utóbb a nagy me-
nekülés közben kiderült, egy anyamacska, a tölgy 
alatti üregben megbújó kölykeit védve, mintegy 
megelőző támadással próbálta elhárítani a katonák 
jelentette veszélyt… Az utódait „foggal-karommal” 

Surranva kell most élned i� , sötét
vadmacskaként, ki néma hi� el ugrik
és karmol is szörnyen, tíz feszes körömmel;
ki hogyha alszik, félig alszik és
szembehasal a vésszel akkor is
s villanva eltűnik, ha fáj a küzdelem.

(Radnóti Miklós: 
Kortárs útlevelére
részlet)

GENETIKAI LEROMLÁS ÉS ÉLŐHELYVESZTÉS

védő vadmacska még a medvét is ké-
pes visszavonulásra késztetni – tartja 
a régi mondás. Meglepetésszerűen a 
medve pofájára ugrik, éles karmait a szemébe vájja, 
s így futamíthatja meg a mackót. De ne szaladjunk 
ennyire előre a történetben!

FOKOZOTTAN VÉDETT
Nézzük meg, mi indokolja a vadmacska „fokozot-
tan védett” természetvédelmi státuszát! 1974-ben 
nyilvánították védetté sok emlősfajjal együtt, és 
2012-ben már fokozottan védettként jelent meg a 
védett fajokról szóló rendeletben. Pénzben kifeje-
zett természetvédelmi értéke 250 ezer forint. De 
szerepel az 1979-ben elfogadott, az európai, vadon 
élő élővilág és a természetes élőhelyek védelméről 
szóló berni egyezményben és az Európai Közösség 
élőhelyvédelmi irányelvének IV. mellékletében is. 
Igaz, a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 

Egy kis rendszertan
Az utóbbi években a genetikai kutatások eredményei egy merőben új 

rendszertani besorolást eredményeztek. A hazánkban is honos vad-

macskának két alfaja ismert: a kaukázusi (Felis silvestris caucasica) és az 

európai vadmacska (F. s. silvestris). Az eddig velük egy fajba sorolt ázsiai 

és afrikai vadmacskákat külön fajba sorolták, három alfajjal (Felis lybica 

ornata, F. l. lybica és F. l. cafra). A házi macska ez utóbbi faj leszármazott-

ja, de ma Felis catus tudományos névvel már önálló fajnak tekintik.

A ZAVARÁSTÓL MENTES TERMÉSZETES 
ERDŐKET ÉS BOZÓTOSOKAT KEDVELI.

A nőstények 
általában 
két, illetve 
négy szőrös, 
de még vak, 
magatehetetlen 
kölyköt ellenek, 
melyek egy 
hónapig 
„alomlakók”. Ha 
már nagyobbak, 
az anyjuk már 
próbavadászatra 
is elviszi őket.
Fotó: Manfred Stutz / 
Shutterstock

A vadmacskák 
magányosan 

élnek, az egyedek 
vadászterületé-

nek nagysága ál-
talában 3–5 km². 

Ennek kiterjedése 
főleg a potenciális 

zsákmányállatok 
gyakoriságától és 

a búvóhelyektől 
függ.

Fotó: Jesus Cobaleda / 
Shutterstock

a kihalással fenyegetett fajok vörös listáján, amely 
az élőlények természetvédelmi státuszának legis-
mertebb és legátfogóbb globális leltára, még a „nem 

fenyegetett” (least-concern) kategóriába sorolta. Ne 
tévesszen meg azonban minket e besorolás, ugyan-
is ez a vadmacska világállományára vonatkozik. Ám 
Európa nagy részén, így hazánkban is, szomorúbb a 
faj természetvédelmi helyzete.

A vadmacska magyarországi állapotát jól mutatja 
az Európai Uniónak benyújtott, az élőhelyvédelmi 
irányelv 17. cikkelye szerinti országjelentés legutób-

bi anyaga. Ebben a faj hazai elterjedése és populá-
ciói, illetve élőhelyei kedvezőtlen és nem megfelelő 
minősítést kaptak, míg jövőbeni kilátásai szintén 
kedvezőtlen, illetve rossz besorolás alá estek. Egy 
szónak is száz a vége: mindez azt jelenti, hogy a ha-
zai vadmacskák jövője komoly aggodalomra adhat 
okot. 

KEDVEZŐTLEN KILÁTÁSOK
Magyarországon a vadmacska elterjedését átfo-
gó módon először 1987-ben mérték fel. Az akko-
ri area három fő részre tagolható. A legstabilabb a 
Bakonytól a Zempléni-hegységig terjed, ez a terü-
let az Északi-Kárpátokhoz csatlakozik a vadmacska 
elterjedése szempontjából. A második a Tiszántúl, 
amely a Keleti-Kárpátokhoz tartozik. E két térség 
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között találhatók a Tisza menti ártéri erdők popu-
lációi. Délen pedig a Vajdasághoz, illetve a Duna 
árteréhez kapcsolódó mecseki terület helyezkedik 
el. Még valamennyire stabil populációk találhatók a 
Dráva-síkon, a Mecsekben, a Villányi-hegységben, 
a Dunántúli- és az Északi-középhegységben, to-
vábbá az Alföld néhány ártéri erdejében.

A magyarországi vadmacskaállományok fenn-
maradásának egyik legfőbb veszélyeztetője érdekes 
módon a házi macska (Felis catus). Azokon a terü-
leteken, ahol az erdei élőhelyek elszegényedése, 
átalakítása miatt eleve lecsökkent a vadmacska-po-
puláció egyedszáma, ott szaporodáskor „ráfanyalo-
dik” a házi macskára, s az így kialakuló hibridizáció 
következtében félő, hogy genetikailag sodródnak, 
szegényednek vagy épp elvesznek a helyi vadállo-
mányok. Emellett természetesen nagy veszélyt je-
lentenek számukra a házi macskák által terjesztett 
betegségek, illetve a versengés mind a területekért, 

mind a táplálékért. A vadmacskák emberi települé-
sekre nem járnak be „kukázni”, tehát marad nekik 
az erdő, a mocsár, ahova az elcsatangolt házi ked-
vencek is elsősorban táplálkozni, vadászni kóbo-
rolnak el. Szomorú, hogy mind gyakrabban talál-
kozunk gépjárművek által elgázolt vadmacskával is. 
A macskák tudniillik egy hirtelen, fenyegető inger-
re – például egy éjszakai refl ektorfényre – megla-
pulnak az út mellett, de az utolsó pillanatban rémü-
letükben kiugranak, többnyire a kerekek elé.

AKÁR EGY HÁZI CIRMOS
A vadmacska testmérete és alkata alig különbözik 
a házi macskáétól, ám feje sokkal szélesebb, füle 
inkább oldalra nő, illetve csíkozott bundája foly-
tatásaként bozontos szőrű farkát hét-kilenc feke-
te harántcsík díszíti. Ám viselkedése különbözteti 
meg leginkább házi rokonától: már néhány hetes 
korában is nagyon vad, harcias és emberkerülő. 
Február-márciusi párzási időszakát pacsmagolás-
nak is nevezik, ami alatt a kandúr zajos, rekedtes 
„énekkel”, úgynevezett hurrogással hívja fel magára 
a nőstények fi gyelmét. A vemhességi idő két hónap, 
s három-négy kölyök látja meg a napvilágot április-
ban vagy május elején. A természetben, az erőteljes 
hibridizáció miatt, nehéz elkülöníteni a „tisztavérű” 
vadmacskát az atavisztikus bélyegeket viselő házi 
macskától. 

A vadmacskák magányosan élnek, és egyben 
territoriális viselkedésűek, területük határainak 
jelzésére nyomként ürüléket és vizeletet is hasz-
nálnak. A kifejlett példányok areája nagyobb, mint 
a fi ataloké, de mindegyik olyan erdei bozótos élő-
helyre koncentrálódik, amely a legtöbb táplálékot, 

Kereszteződnek
Mintegy 10 ezer éve társunk a házi macska. Ez idő alatt genetikailag 
is „szennyeződött” a vadmacskaalapfaj, gyakorlatilag mindegyikben 
több-kevesebb házimacska-génszekvencia lelhető föl. Régészeti feltárá-
sok során került elő egy ciprusi humán sírból egy olyan lelet, melyben 
egy felnőtt ember és egy macska csontjai találhatók. A sírból egy 8 hó-
napos állat csontváza került napvilágra, amelyet az emberrel megegye-
zően nyugati irányba nézve fektettek. A lelet mintegy 9500 éves. Mivel a 
macska nem őshonos a mediterrán medence szigetein, nyilván a száraz-
földről kerülhetett oda (a levantei partokról). A lelet az ember és a macska 
tudatos együttélésének bizonyítéka hozzávetőleg 10 ezer évvel ezelőtt-
ről a mai Közel-Keletnek nevezett területen. Mindez összhangban van 
a genetikai vizsgálatok eredményeivel is, melyek szintén e földrajzi és 
időbeli eredetet erősítik. Úgy tűnik, a macska háziasítása az első emberi 
települések létrejöttének idején, a neolitikumban történhetett.

A területüket 
megjelölik, de 
többnyire csak a 
vadászhelyeket, 
és nem azok hatá-
rait. A területtu-
lajdonos jelölése-
inek gyakorisága 
megnövekszik 
akkor, amikor egy 
nomád egyed át-
halad a mozgás-
körzetükön.
Fotó: WildMedia / 
Shutterstock

fedezéket és a téli, zord időjárás elől való menedéket 
biztosítja. Bár a vadmacskákat elsősorban rágcsá-
lófogyasztónak tartja a szakirodalom, a vizsgála-
tok szerint lényegesen kevesebb kisrágcsálót (erdei 
egereket, pockokat stb.) fogyasztanak azokon a te-

rületeken, ahol mezei nyulak is élnek, mint azokon 
a területeken, ahol nyulak nem élnek. Ez a min-
denkori „zsákmányfelhozataltól” függően jelentős 
szezonális eltérést mutathat. A sűrű, jó takarást 
biztosító és emberi zavarástól jobbára mentes ter-
mészetes erdőket és bozótosokat kedvelik, amelyek 
mellett viszont mindig lennie kell nyílt területnek, 
ahol vadászhatnak. Ám a monokultúrásan telepí-
tett, aljnövényzet nélküli erdőket (akácos, nyaras) 
rendszerint nem használják. Általában elkerülik a 
lakott területeket és a zavart élőhelyeket is (pl. me-
zőgazdasági táblák). Ez alól csak a szaporodási idő-
szak lehet kivétel, mikor a kandúrok akár a nőstény 
házi macskákat is felkereshetik a tanyák közelében. 
Ilyesmi azonban, a fent jelzett okok miatt, főleg 
olyan helyeken fordul elő, ahol nagyon lecsökkent 
a vadmacska-populáció sűrűsége.

Összegzésül: a nemzetközi vizsgálatok szerint 
régiónkban még jelentős, tisztavérű vagy alacsony 
hibridizáltságú állományok találhatók. Ugyan-
akkor ezek megőrzése kiemelt természetvédelmi 

feladatunk, hiszen, mint láttuk, a vadmacska töb-
bé-kevésbé tiszta génállománya a faj európai fenn-
maradásának záloga. Célunk, hogy dédunokáink 
idejében is megmaradjanak hazánk erdei élőhe-
lyein a rejtett életű vadmacskák, biztosítva az adott 
életközösségek természetes egyensúlyát. 

BAKÓ BOTOND

A VADMACSKÁK SZÁMÁRA A LEGNAGYOBB 
VESZÉLYT AZ ELKÓBOROLT HÁZI MACSKÁK 

JELENTIK.

A vadmacska 
130 cm hosszúra 
is megnő, ennek 

egyharmadát 
a farka teszi ki. 

Súlya akár a 
15 kg-ot is 

elérheti. Gyűrűs 
farka, különösen 

az északi 
területeken, télen 

vastag, tömött 
bundájú.

Fotó: Jesus Cobaleda / 
Shutterstock

Többnyire 
éjszaka aktívak, 
a nappalt mindig 
takarásban, 
fagyökerek alatt, 
sziklaüregekben 
vagy magas fák 
lombkoronájában 
töltik. 
Kotorékként a 
rókák elhagyott 
üregeit is 
használhatják.
Fotó: Bagosi Zoltán
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BAKÓ BOTOND

A VADMACSKÁK SZÁMÁRA A LEGNAGYOBB 
VESZÉLYT AZ ELKÓBOROLT HÁZI MACSKÁK 
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A vadmacska 
130 cm hosszúra 
is megnő, ennek 

egyharmadát 
a farka teszi ki. 

Súlya akár a 
15 kg-ot is 

elérheti. Gyűrűs 
farka, különösen 

az északi 
területeken, télen 

vastag, tömött 
bundájú.

Fotó: Jesus Cobaleda / 
Shutterstock

Többnyire 
éjszaka aktívak, 
a nappalt mindig 
takarásban, 
fagyökerek alatt, 
sziklaüregekben 
vagy magas fák 
lombkoronájában 
töltik. 
Kotorékként a 
rókák elhagyott 
üregeit is 
használhatják.
Fotó: Bagosi Zoltán



C
hernel István, a kitűnő magyar ornitológus 
1865. május 31-én született Kőszegen, s ott is 
halt meg 1922. február 21-én. A köznemesi 
Chernel család sarja; apja Chernel Kálmán tör-

ténész, de a madarak iránt is érdeklődő tudós; anyja 
gróf Festetich Mária. Felesége, akivel 1890. decem-
ber 7-én házasodott össze, Rotth Dóra; két gyerme-
kük volt. Gyerekkorában kialakult madártani érdek-
lődését Sopronban Fászl István, később Herman 
Ottó útmutatásai alapján fejlesztette tovább.

Chernel István hozta létre a Vasvármegyei Mú-
zeum Természetrajzi Osztályát, ahol maga is öt évet 
dolgozott, 1908 és 1912 között. Ekkor alakította ki a 
Vas megye madárvilágát bemutató nagyszabású 
preparátumgyűjteményt.  

Herman Ottó halála után és Csörgey Titusz ide-
iglenes megbízását követően Chernel lett a Magyar 
Madártani Intézet második kinevezett igazgatója. 
Az ő vezetése alatt (1916–22) vette fel az intézmény 
a Királyi Magyar Madártani Intézet nevet. Ez idő tájt 
erősödött fel az intézményben – az ornitológiai ku-
tatások mellett – az egész országra kiterjedő termé-
szetvédelmi tevékenység, amelynek legfőbb mű-
velői épp Chernel István, Schenk Jakab és Csörgey 
Titusz voltak. 

A NAGY ÚT
Norvégiai utazását nem csak Herman Ottó elbeszé-
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ritka vendégeknek, eltévedt vándoroknak hittek, s 
amelyekről ő derítette ki, hogy valójában kisszámú 
rendszeres átvonulók, melyeknek a fészkelőterülete 
Skandináviában van.
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mindig vonattal folytatták útjukat Throndhjembe 
(ma Trondheim), ahol tovább gyarapodott a megfi -
gyelt madarak listája, míg a kikötőben várakoztak. 

EMLÉKEZÉS CHERNEL ISTVÁNRA (1865–1922)

Ez év február 21-én múlt száz éve, hogy Chernel 
István eltávozott közülünk. Akkor is épp egy 
világjárvány tombolt, a spanyolnátha, az vitte el a 
nemzetközi hírű ornitológust, 57. életévében. 

A lappok életé-
nek gazdasági 

alapja a rénszar-
vastenyésztés. 

A nyáj nagysága 
a gazdagság 

fokmérője.

Chernel István 
Kőszeg szülötte, 
ahol emlékét 
ma is tisztelettel 
őrzik. Ő volt a 
Madártani Intézet 
második kine-
vezett igazgatója 
1915 és 1922 
között.

Háromféle sirályt észlelt itt, köztük a gyakori vi-
harsirályt (Larus canus), melyet az idő tájt lósirály-
nak neveztek. Látta a szintén gyakori fekete hátol-
dalú heringsirályt (Larus fuscus) és az akkoriban 
még aránylag ritka ezüstsirályt (Larus argentatus). 
Itt észlelt a kikötő közelében sarki csért (Sterna pa-
radisaea) és hat nyári ruhás jegesrécét (Clangula 
hyemalis).

Throndhjem kikötőjéből indultak a sarkvidékre 
tartó hajók, végigjárva Norvégia � ordoktól szab-
dalt partjait. A Chernel házaspár egy postahajóval 
folytatta útját. Elhaladtak a Lofoten-szigetek mellett, 
majd Tromsőben kikötve hosszabb időt töltöttek a 

sarkvidéki élővilág tanulmányozásával. Megfi gye-
léseik és vizsgálataik során bizonyosodott be, hogy 
itt is fészkel a nálunk kis számban átvonuló rozs-
dástorkú pityer (Anthus cervinus), valamint a vé-
konycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus). Kirándu-
lásokkal és – ha esett – preparálással teltek napjaik 
a városban. 

Az egyik kiránduláson, amint egy aranylilét 
szeretett volna elejteni, Chernel lövésére egy „iga-
zi normann alak” lépett elő a közeli házacskából. 
Láthatóan nem volt ínyére, hogy valaki a háza kö-
zelében lövöldöz. Chernel kivédte magát, majd ma-
gas szinten kapott engedélyét is elővette. Ezután a 
norvég férfi  barátságossá vált, s már ő ajánlotta fel, 
hogy szívesen megmutatja a hófajdok tartózkodási 
helyét, ahol biztosan lehet gyűjteni belőlük. 

HETVEN MADÁRFAJ
Nagy nap volt Chernel István számára, mikor a 
postahajóval elérték Sværholt madárhegyét. Cso-
dálattal fi gyelte a sziklapárkányokon gyöngysor-
szerűen üldögélő fehér sirályféléket, a háromujjú 
csüllőket (Rissa tridactyla). Nézte, amint a hajókürt 
felbúgó hangjára, majd egy ágyú elsütésére miként 
kap szárnyra a sziklákon ülő madártömeg egy ré-
sze. Hatalmas rajokban szálldostak a hajó felett, s 
az ezernyi madár hangja egyetlen tompa búgásba 
olvadt. De az összesnek alig negyede lehetett a le-
vegőben, hisz a sziklák továbbra is fehérlettek a fel 
nem szálló tömegtől.

Chernel hetven madárfajt fi gyelt meg. Fontosab-
bak voltak számára a hósármány, a havasi fülespa-
csirta, a Temminck-partfutó, a tengeri partfutó, a 
sarki hófajd, a havasi hófajd és az alkafélék négy faja: 
a fekete lumma, a vastagcsőrű lumma, az alka és a 
lunda. A megfi gyelések mellett gyűjtött is, lőjegyzé-
kében 60 darab madár szerepel, ebből kitömve tizen-
hatot hozott haza. Mindezek mellett több ezer csigá-
val és kagylóval, valamint számos néprajzi tárggyal 
gyarapította a Nemzeti Múzeum gyűjteményeit.  

Ám a könyv nem csupán ezekről szól. A szerző 
részletes és szakszerű földrajzi leírását adja a tájak-
nak, ahol átutazott vagy amelyeket bejárt. Mint em-
lítettük, gondosan bemutatja a városokat, ismerteti 
azok szerkezetét, építészeti jellegzetességeit. Leírja az 
ott élő emberek köznapi életét, szokásait. Más helyütt 
néprajzi alapossággal értekezik a lappok életéről. Sőt 
hazahozza a „lábszánkózás” ismeretét, mely általa 
terjed el (mint síelés vagy sísport) itt Európa közepén.

Útjáról egy 57 eredeti képpel illusztrált könyvet írt, 
amely 1893-ban jelent meg a szerző kiadásában.

DR. BANKOVICS ATTILA

„Az a kis földnyelv, az »Öreg-fok«, mely a Velencei-tó északkeleti végén 
nyúlik a víztükörbe, puszta, gyeptelen, fátlan, sáros-agyagos kis darabja 
a mi áldott magyar hazánknak – látszólag a leghitványabb.

Délfelé a szomjas gulya pihen rajta, néha vályogvetők serénykednek 
marhajárásos gödrei körül, a felületes szemlélő többet alig lát ott.

S nekem ez a silány kis földség mégis mindenkorra emlékeze-
tes, bármikor kerülök a kies fekvésű Velencére, első utam rendesen az 
»Öreg-fokhoz« vezet, s időm legnagyobb részét itt szeretem tölteni.

Nem is csoda, mikor itt láttam és lőttem hazai madárfaunánk leg-
ritkább és legnevezetesebb példányait, mégpedig oly számban, melyet 
addig, mióta a Velencei-tavat rendszeresen látogatom – innen-onnan 
tíz éve lesz annak –, összes honi gyűjteményeink, sőt madártani irodal-
munk sem mutathattak fel.

Ezen a ponton sült ki, hogy nem egy eddig »ritka vendég« vagy »elté-
vedt vándor« megjelölés alá fogott madárfaj nemcsak rendesen, de szám 
szerint is feltűnő mennyiségben pihenőt tart itt, tehát a nagy mozgalom 
idején Magyarországon át veszi útját: így a víztaposó, a tarka kőforgató, 
a négyujjú lile [később ujjas lile, jelenleg ezüstlile], a homokfutó [fenyér-
futó] és a kis sirály.”

A 18. század 
végén könnyű 

építésű két- vagy 
négykerekű 

hintók 
szállították 
az utasokat 

a norvég 
városokban. A 

fogatokat fi atal 
fi úk, ritkábban 

lányok hajtották.

Sværholt madár-
hegye egyike a 
világ legnépesebb 
tengerimadár- 
gyülekezeteinek. 
Főleg háromujjú 
csüllők, lummák 
és más alkafélék 
költenek itt egy-
más mellett.
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 A kutyák ugyanolyan megbízhatóak a COVID–19-es 
esetek kiszűrésében, mint a laboratóriumi tesztek, sőt a tü-
netekkel nem rendelkező fertőzöttek esetében még jobban is 
teljesítenek. Egy nemrégiben végzett kísérlet során 335 em-
ber izzadságmintáinak megszagolásakor a kiképzett kutyák 
a PCR-tesztekkel azonosított koronavírusos esetek 97 száza-
lékát felismerték, és 192 ember között az összes, azaz mind 
a 31 olyan személyt megtalálták, akiknek nem voltak tüneteik. A 
kutyákat a szagok felderítésében szerzett tapasztalataiktól füg-
gően, körülbelül három-hat hét alatt lehet betanítani arra, hogy 
a COVID–19-es eseteket azonosítsák az izzadságmintákból.

www.sciencenews.org

 Az apró tökvarangy (Brachycephalus ephippium) 
ügyesen ugrik fel a levegőbe, de a leérkezéssel már akadnak 
gondjai. Az ugrás közben vidáman szaltózó és cigánykerekező 
békák végül meglepően esetlenül zuhannak le a talajra, gyakran 
a hasukra vagy a hátukra puffannak. A Southern Illinois Univer-
sity Edwardsville kutatói adnak magyarázatot arra, hogy miért 
ilyen ügyetlenek ezek az állatok a földet érésben. Általában a 
belső fülben lévő csontos csöveken keresztül csobogó folyadék 
segít a gerinceseknek érzékelni testük helyzetét. A CT-vizsgála-
tok kimutatták, hogy a Brachycephalus ephippium fülében lévő 
csövek a legkisebbek, amelyeket felnőtt gerinceseknél valaha 
is feljegyeztek. Ez azt jelenti, hogy a békák valószínűleg nem 
érzékelik, hogyan pörögnek a levegőben, és ez megnehezíti a 
leszállás előkészítését.

www.sciencenews.org Fotó: Fabio Maffei / Shutterstock

 Egyetlen hónap alatt (május 31. és június 29. között) há-
rom embert támadtak meg a bölények a Yellowstone Nem-
zeti Parkban. A két legutóbbi incidens mindössze két nap különb-
séggel történt. A bölények több látogatót sebesítenek meg, mint 
bármely más állat Yellowstone-ban, beleértve a grizzly medvéket 
is. A támadások során általában nekirontanak az embereknek, és 
szarvukkal felnyársalják, majd erőteljes nyakizmaikkal a levegőbe 
dobják őket. Meglepő módon azonban az állatok hihetetlen ereje 
és mérete ellenére ezek a támadások ritkán halálosak, valószínű-
leg csak figyelmeztetésként szolgálnak a részükről. A bölények 
csak abban az esetben támadnak emberre, ha fenyegetve érzik 
magukat – leginkább akkor, ha az emberek a kelleténél közelebb 
mennek hozzájuk. Az ajánlás szerint legalább 23 méternek kell 
lenni a bölény és az ember között. A Yellowstone-ban nemrég 
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 Nagy számban tértek vissza ősi táplálkozóhelyeikre, az Antarktisz partjaihoz a majdnem kihalásig vadászott közön-
séges barázdásbálnák (Balaenoptera physalus) – derült ki a Scientific Reports című folyóiratban közzétett tanulmányból. 
Az Elefánt-sziget közelében legalább 150 bálnát észleltek lelkes krill-lakmározás közben több alkalommal is. Ez a biztató felfedezés 
arra utal, hogy a faj újra birtokba vett egy fontos élőhelyet, és a populáció ezen a területen helyreállt. Korábbi kutatások szerint a 
közönséges barázdásbálnáknak csupán 1-2%-a élte túl a kereskedelmi célú bálnavadászatot, amely a 20. század elején indult el, 
és egészen az 1970-es évekbeli korlátozásokig folytatódott.

www.nbcnews.com Fotó: Leonardo Gonzalez / Shutterstock

 A University Exeter kutatói 261, Nagy-Britanniában honos kis-
emlőstől származó székletminta elemzésekor azok 16,5 százalékában 
találtak műanyagot. A leggyakrabban azonosított típusok a poliészter, a 
polietilén (amelyet széles körben használnak az egyszer használatos cso-
magolásokban) és a polinorbornén (főként a gumiiparban használatos 
anyag) voltak. A vizsgált fajok közül az európai sünök (Erinaceus euro-
paeus) ürülékében volt a legnagyobb mennyiségű műanyag. Ez a faj az 
Egyesült Királyságban nagyrészt ismeretlen okokból már most is vissza-
szorulóban van, és az IUCN által összeállított regionális vörös listán a kiha-
lással fenyegetett kategóriába sorolták. Az európai sünök földigilisztákat 
fogyasztanak, és a korábbi tanulmányok szerint ezek is mikroműanyago-
kat tartalmaznak. 

phys.org

 A klímaváltozás mindössze 30 év alatt 22 nap-
pal tolta későbbre a veszélyeztetett státuszú afrikai 
vadkutyák (Lycaon pictus) ellési időszakát. A seattle-i 
Washington Egyetem munkatársai 60 botswanai afrikai 
vadkutyafalka adatait elemezték az 1989 és 2020 közöt-
ti időszakra vonatkozóan. Ezek az állatok az év leghűvö-
sebb időszakában szaporodnak, és ez egyre később kö-
vetkezik be: a szülés átlagos időpontja 1990-ben május 
20-a, 2020-ban már június 12-e volt. A kutatók szoros 
összefüggést találtak a szülés időpontjának eltolódása 
és a hőmérséklet változása között – a napi csúcsérték 
3,8 Celsius-fokkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
Nem teljesen világos, hogy a vadkutyák pontosan miért 
akkor szeretnek szaporodni, amikor a legalacsonyabb a 
hőmérséklet, de ez valószínűleg összefügg azzal, hogy 
a vadászati feltételek ekkor optimálisabbak. A kölykök-
ről az első körülbelül 90 napban az anya gondoskodik. 
Ebben az időszakban a falka többi kutyájának az anya és 
a kicsinyek számára is vadásznia kell.

www.newscientist.com Fotó: Bagosi Zoltán

 Több természetvédelmi szervezet közreműkö-
désével 11, fogságban született mexikói farkaskölyköt 
(Canis lupus baileyi) engedtek szabadon Új-Mexikóban 
és Arizonában, hogy növeljék a szürke farkas veszé-
lyeztetett alfajának genetikai sokféleségét. A mindössze 
néhány hetes kicsiket olyan vadon élő farkasok odúiban 
helyezték el, amelyeknél hasonló korú kölykök éltek. Ez 
az ún. cross-fostering módszer, amikor a „helyettesítő” 
farkasszülők úgy nevelik az idegen kölyköket, mintha 
azok a saját almuk tagjai lennének. Az anyák az összes 
kölyköt etetik, gondozzák, és az állatok megtanulják a 
vadonban való élethez szükséges készségeket. A fog-
ságban született kölykök túlélési aránya az első évben 
ugyanolyan, mint a vadon születetteké, azaz körülbelül 
50 százalék. A hetedik éve zajló cross-fostering program 
keretében eddig 83 kölyök került nevelőszülőkhöz.

www.smithsonianmag.com Fotó: Nagel Photography / Shutterstock

 Kétszázötven elefántot telepítenek át Malawiban az African Parks által kezelt Liwon-
de Nemzeti Parkból a Kasungu Nemzeti Parkba. Mivel az elefántok orvvadászata Liwondé-

ban gyakorlatilag megszűnt, számuk oly mértékben növekszik, hogy nyomást gyakorol a 
park természeti erőforrásaira, és konfliktushelyzeteket teremt a helyi közösségekkel. Kasun-
guban – ahol az 1970-es években még 1200, jelenleg viszont mindössze 120 egyed él – az 
életképes populáció fenntartásához több elefántra van szükség. Az összes állat átszállítása 

a jelenlegi élőhelyüktől 350 km-re lévő Kasunguba körülbelül egy hónapot vesz igénybe.

worldanimalnews.com Fotó: Talvi / Shutterstock
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A 
sarlósfecskéket önálló rendszertani csoportba 
sorolják, s csak magyar nevük alapján hihető, 
hogy van közük a fecskékhez. A valóság ezzel 
szemben az, hogy – némi alkati hasonlóságtól 

eltekintve – csupán az életmódból adódik egyezés a 
két csoport között, köszönhetően az ún. konvergens 
evolúciónak.

A sarlósfecskék önálló rendbe (Apodiformes) tar-
tozó madarak, családjukba közel száz faj tartozik. Az 
európai faunaterület, pontosabban az azt magába 
foglaló Nyugat-Palearktisz régió madárvilágában 
alig tíz fajuk fordul elő. Hazánkban ebből három is-
mert, amelyek közül két faj több-kevesebb rendsze-
rességgel költ is.

ÉLET A LEVEGŐBEN
Az „igazi” sarlósfecskék tudományos 
nevüket (Apus, azaz lábatlan) 
rövid lábukról kapták, 
melyeket valóban 
alig látni, any-
nyira kicsik. Ennek következtében a sarlósok kizá-
rólag függőleges felületeken tudnak kapaszkodni (pl. 
egy vízszintes ágon vagy vezetéken már képtelenek 
megülni). Mindez a speciális életmódhoz való nagy-
fokú alkalmazkodást támasztja alá. A magyar név is 
igen kifejező, hisz repülés közben e madarak csaku-
gyan sarló alakúak.

A sarlósfecskék – a költési időszakot leszámítva – 
folyamatosan a levegőben tartózkodnak, állandóan 
repülnek. Eközben kapják el az élelmüket jelentő ro-
varokat, isznak, gyűjtik össze a fészkükhöz szüksé-
ges anyagokat, sőt az alvást és a párzást is a levegő-
ben végzik. Olyan sok időt töltenek repüléssel, hogy 
ókori megfi gyelők szentül hitték: az égben, valahol 
a felhők között fészkelnek...

Néhány éve a Nature folyóiratban számoltak be 
svéd kutatók arról, hogy 13 sarlósfecskét láttak el 
apró jeladókkal. Az eszközök által gyűjtött adatokat 

elemezve derült fény arra, amit már korábban is sej-
tettek: a sarlósfecskék az év java részében elkerülik 
a szárazföldet. Több jeladós példány is akadt, amely 
csak a téli időszakban tért be rövid éjszakázásra, ám 
három madár tíz hónapon át egyáltalán nem került 
kapcsolatba szárazföldi objektummal, azaz nem 
szállt le! Természetesen ehhez a „folyamatos üze-
meléshez” nagyszámú rovart kell elfogyasztaniuk, 
hogy biztosíthassák gyors tempójú életük hatalmas 
energiakövetelményét. Ám e – látszólag mindent 
felemésztő – életmód mellett a sarlósfecskék meg-
lepően hosszú ideig, nemritkán húsz évig is elél-
nek. Az Európai Gyűrűzési Adatbázis szerint egy 
svájci és egy svéd példány is 21 évet élt meg, egy 
legyengült havasi sarlósfecskét pedig 26 év után ta-
láltak meg, szintén Svájcban.

A sarlósok a levegőben párzanak, oly módon, 
hogy a szédítő sebességgel, sivítva kergetőző mada-
rak egy röpke pillanatra összeérintik a kloákájukat.

Ugyanígy a levegőben is alszanak. Legalábbis 
svéd kutatók adatai alapján vélelmezhető, hogy a 
sarlósfecskék repülési stratégiája hasonló a függő-
leges légáramlatok jóvoltából fölemelkedő, majd ki-
lométereken keresztül lefelé sikló vonuló ragadozók 
és gólyák „hullámvasutazásához”. A sarlósok hajnal-
ban és szürkületkor ülnek meg egy-egy ilyen légá-
ramlást, s akár több kilométeres magasságig emel-
kednek. A kutatók szerint mindeközben tudnak 
aludni is, hiszen a szárnyak kitárásán kívül nincs 
szükségük más mozgásra. Per-
sze ez az alvás korántsem 
olyan mély és intenzív, mint 
amit az ember elképzel. De az 
feltételezhető, hogy például a 
delfi nekhez hasonlóan egyes 
madarak, így a sarlósfecskék 
is képesek felváltva pihentetni 
agyuk két felét.

A REPÜLÉS BAJNOKAI
A sarlósfecskék állandósult légtérhasználatát nem-
csak testalkatuk, hanem szárnyuk felépítése is lehe-
tővé teszi. Ezek minden fajnál rendkívül hosszúak, 

összezárva jócskán túlérnek a madár testén. A he-
gyes szárnyvégek szintén a légellenállás legyőzését 
és a gyors repülést segítik, akár a csontozati mó-
dosulások. A sarlósok felkarcsontja lerövidült – így 
igen erős –, míg egyes csontok épp fordítva alakul-
tak, s ezek hosszúsága a nagyobb csapásszámot te-
szi lehetővé.

Egyes fajoknál kifejezetten furcsa repülési mó-
dot tapasztalhatunk: a gyors, némelykor szinte re-

A SARLÓSFECSKÉK

A lég urainak számos madarat tartanak, legfőképp nagy testű 
ragadozókat, például sasokat és sólymokat. A sarlósfecskék 
vélhetőleg – a laikusok szemében – a legkevésbé sem tűnnek e 
megnevezés várományosainak, holott ők valóban a levegőben élnek.

EGYETLEN NAP ALATT TÖBB MINT 
800 KILOMÉTERT IS MEGTEHETNEK.

A sarlósfecske 
(Apus apus) 

a világ egyik 
leggyorsabb 

madara, nem 
véletlen tehát, 

hogy angol 
neve swift azaz 

sebes. Jellegtelen 
külzetét feltűnő, 
ragadozómadár-

szerű visongó 
hangjával 

ellensúlyozza.
Fotó: Gallinago_media 

/ Shutterstock

megésszerű csapásokat siklással vegyítik. Egyidő-
ben feltételezték, hogy e madarak szárnyaikkal 
aszinkron módon tudnak verdesni, de ezt a véle-
kedést később tudományos módszerekkel cáfolták. 
Mindenesetre a sarló alakú szárnyak kis energiabe-
fektetés mellett hatékony felhajtóerőre képesek, mi-
közben csökkentik a – legtöbb madár röptét lassító 
– légellenállás nagy részét. 

Ilyesformán nem meglepő, hogy a sarlósfecskék 
a leggyorsabban repülő madárfajok közé tartoznak, 
utazósebességük akár 150 km/h is lehet. Ám az még 
döbbenetesebb, hogy ismert olyan sarlósfecske, 
amely egy nap alatt 800 km feletti távot tett meg! Ez 
a tény a fejlett tudományos eszközök közé tartozó 
geolokátorral végzett vizsgálatok nyomán vált is-
mertté. A kis termetű madarak esetében még nincs 
megoldva a valós idejű adatforgalmazást le-
hetővé tevő eszközök (pl. GPS-es adat-
küldők) alkalmazása, így számukra 
egy apró eszközt fejlesztettek. 
Ezek egy gyorsulásmérőből, 
valamint egy speciális 
fénymérőből állnak. 
Előbbi révén a 
sebesség, míg 

utóbbi révén a 
nappalok hosz-

sza és a napkelték 
időpontja rögzíthe-

tő, tehát kiszámolha-
tó az aktuális földrajzi 

helyzet meghatározása. 
Egyetlen igazi – egyszer-

smind komoly – hát-
ránya e módszernek, 

hogy a madarat a jel-
adó felszerelésekor 

és annak tervezett 
begyűjtésekor is 

meg kell fog-
ni, ami nem 

m i n d i g 
könnyű! A 
s a r ló s fe c s-
kéknél épp a 
fi atal egyedek 
azok, amelyek-
nél sejthető, hogy 
ivarérettségük el-
éréséig, illetve szapo-
rodásuk megkezdéséig 
gyakorlatilag bekóborol-
ják a világot, s akár két évig 
is folyamatosan a levegőben 
tartózkodnak. Ugyanakkor, mivel a szóban forgó 
példányok a kirepülésük után nem térnek vissza a 
fészekbe, hiába is szerelnék fel őket geolokátorok-

kal: a visszafogás (és a szenzorok adatle-
olvasása) már nem lehetséges.

FÉSZEK A KÉMÉNYBEN
Természetes élőhelye-
ik megfogyatko-
zásával pár-

huzamosan az 
eredetileg odú- és 

üreglakó sarlósfecskék 
már jórészt élőhelyet vál-

tottak, s az ember közelében 
lévő mesterséges helyeket, el-

sősorban házak, más építmények 
(pl. kémények) repedéseit használ-

ják fészkelőhelyül. Nemritkán egyházi 
épületek, templomok tornyait is belakják, 

de hazánkban leginkább a panelházak dilatá-
ciós réseit és hézagolási problémából keletkező 

üregeit veszik igénybe. Épp ezért rendkívül nehéz 
sarlósfecskefészket találni, pedig az már önmagá-
ban is különleges: hiszen e madarak egy szokatlan 
dolgot használnak fel fészkük építéséhez – a saját 
nyálukat! Különleges mirigyeikkel nagy mennyi-
ségű nyálat képesek termelni, amely összetartja a 
fészket alkotó anyagokat. A sarlósok nem képesek 
növényi részeket – azaz leveleket, gallyakat – vagy 
akár sarat gyűjtögetni a földről, mint a többi madár. 
A levegőben repülő fi nom (szőr)szálakat, pihéket és 
egyéb hasonló anyagokat azonban könnyűszerrel 
el tudják kapni, és a fészkelőhelyhez szállítva nyá-
lukkal ragasztják össze.

A délkelet-ázsiai trópusi barlangokban élő sza-
langána (Aerodramus fuciphagus) talán az egyetlen 
madár, amelynek pusztán saját nyálából készül a 
fészke. A néhány centi átmérőjű, alig 10 grammos, 
kosár alakú képződményt évszázadok óta egy spe-
ciális étel, a fecskefészekleves elkészítéséhez hasz-
nálják. A forró vízben megfőzött fészkeknek nem 
csekély áruk van, bár a legnagyobb árat a madarak 
fi zetik. Mivel csak a frissen készült fészkek ehetők, 

Az egyszínű 
sarlósfecske 

(Apus unicolor) 
a sarlósok közt a 

legjellegtelenebb, 
érdemi tollazati 

bélyeget nem 
mutató madár. 

Szűk elterjedésű 
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megésszerű csapásokat siklással vegyítik. Egyidő-
ben feltételezték, hogy e madarak szárnyaikkal 
aszinkron módon tudnak verdesni, de ezt a véle-
kedést később tudományos módszerekkel cáfolták. 
Mindenesetre a sarló alakú szárnyak kis energiabe-
fektetés mellett hatékony felhajtóerőre képesek, mi-
közben csökkentik a – legtöbb madár röptét lassító 
– légellenállás nagy részét. 
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amely egy nap alatt 800 km feletti távot tett meg! Ez 
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tó az aktuális földrajzi 

helyzet meghatározása. 
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begyűjtésükkor az érintett kolónia adott évi szapo-
rulata logikusan megsemmisül. Évente több millió 
fészket használnak fel az ázsiai konyhaművészek, 
ezért a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
például az Andamán- és Nikobár-szigeteken lévő 
telepeket súlyosan veszélyeztetettnek minősítette. 
A természetes költőhelyek túlzott használatának el-
kerülésére újabban mesterséges madárházakat, sőt 
telepeket, szalangánafarmokat is létesítenek. 

A hazai sarlósfecskék fészke nemhogy ehetet-
len, de legtöbbször meg sem fi gyelhető, olyannyira 
nehezen hozzáférhető helyre építik őket. További 
érdekesség, hogy csupán két-három tojást raknak, 

melyeken a szülők felváltva ülnek. A sarlósfecske ké-
sőn érkezik hozzánk, s ezért csak május táján kezd 
költésbe. A fi ókák két hónapig vannak a fészekben, 
de közben komoly szünetek is támadhatnak az ete-
tésben, mivel az öreg madarak rossz időjárás esetén 
gyakorlatilag magukra hagyják utódaikat. 

Hazai megfi gyelések is alátámasztják, hogy 
ilyenkor a látszólag elárvult fi ókák lelassulnak, szin-
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hanem épp fordítva, a nyári időszakban való (kény-
szer)nyugalmi állapot bekövetkeztéről van szó. A fi -

ókák testhőmérsékletük csökkentésével és alvással 
próbálják átvészelni a táplálékhiányos időszakot. 
A felnőtt madarak eközben akár az Adria légteréig 
hatolva töltik fel magukat, majd érkeznek vissza a 
fészkükhöz – sokszor csak 10-15 nap múlva!

A legtöbb madár kicsinye hangoskodva követeli 
az élelmet, vagy vizuális ingerrel (pl. tátogó csőrrel, 
pirosló torokkal) adja tudtára a szülőknek, hogy el-
látásra szorul. A sarlósfecskék fi ókái az öregek nya-
kát csipkedve, tollazatukat rángatva jeleznek – ami 
nem csoda, hiszen a szülőmadarak elég ritkán, na-
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tucatnyi esetben megfi gyelt sertefarkú sarlósfecske 
(Hirundapus caudacutus) mellett némiképp gyakrab-
ban kerül avatott szemek elé a kéménysarlósfecske 
(Chaetura pelagica).

Ezen az amúgy nem sok jellegzetességet muta-
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tagjainak kinyúló részei, amelyek (a sertefarkúéhoz 
hasonlóan) a függőleges felületen való megtámasz-
kodást segítik. Nevét lakhelyéről kapta: előszeretettel 
telepszik meg kéményekben és más hasonló, ember 
által létesített építményekben. 

Noha a kéménysarlósfecske Észak-Amerika keleti 
területeit lakja, és Dél-Amerikában telel, számtalan-
szor fi gyelték meg Európa nyugati országaiban, fő-
ként az atlanti szigeteken. Érdekes módon a fészkelési 
időn kívül is csapatosan mozog, így szívesen vonul és 
telel családi, baráti kötelékben. Ennek köszönhetően 
volt, hogy Portugáliában 30 feletti példány került táv-
cső elé, ami egy ilyen ritka faj esetében a terepi ma-
darászok számára szinte felfoghatatlan élmény.

E madárra a rendkívül találó „repülő szivar” meg-
nevezést elsőként épp az a Roger Tory Peterson hasz-
nálta, akinek a legelső európai madárhatározót is 
köszönhetjük. Ez az annak idején hazánkban Európa 
madarai címmel megjelenő, terepen is használható 
kézikönyv forradalmasította a madármegfi gyelést. 
Nem túlzás azt állítani, hogy generációk nőttek fel 
rajta, és tanulták meg belőle a modern madárhatáro-
zás alapjait szerte a kontinensen, így Magyarorszá-
gon is!

A LÉGÁRAMLÁSOKAT KIHASZNÁLVA 
A LEVEGŐBEN ALSZANAK.

„Repülő szivar” 
azaz kémény-
sarlósfecske 
(Chaetura 
pelagica). Mivel 
ez az amerikai 
faj igen ritkán 
látható Európa 
légterében, nem 
véletlenül a te-
repi madarászok 
nagy kedvence 
(Azori-szigetek, 
Portugália).
Fotó: Selemeczi Kovács 
Ádám

A korábban ritka 
vendég havasi 
sarlósfecske 
(Tachymarptis 
melba) ma már 
rendszeres 
fészkelő 
hazánkban is; 
első telepei 
Debrecenben 
kerültek elő.
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Ádám

ponta csak néhányszor hozzák repülő rovarokból 
álló ellátmányukat…

HONI  KÖRKÉP
Magyarországon három sarlósfecskefaj fordul elő.

A „közönséges” sarlósfecske (Apus apus) minden 
országrészben jelen van, de elsősorban nagyobb 
városaink magas épületeinek réseiben fészkel. Bu-
dapesten jellemzően a lakótelepek panelházainak 
hézagaiban neveli fi ókáit. Hazai fészkelő létszámát 
3-5000 párra teszik, ám a meglévő adatok alapján 
nem állapítható meg a populáció változása.

Előszeretettel bukkannak fel alkonyatkor a leg-
különbözőbb helyeken: alföldi halastavak vagy 
nagy folyók felett és a költőhelyektől távol eső tele-
püléseknél. A tapasztalatlan, fi atal madarakat – az e 
napszakban denevérekre is szívesen vadászó – ka-
basólyom szorongathatja meg, de gyakorlatilag a 
levegőben más ellenfelük nem akad. 

A határainkhoz közel rendszeresen előforduló, 
az Adria mentén vagy az erdélyi havasok peremén 
fészkelő havasi sarlósfecske (Tachymarptis melba) 
korábban ritka vendégként tűnt fel a magyar fauná-
ban. 2020 májusáig alig tucatnyi alkalommal került 
távcső elé a hazai légtérben, így a kiemelt ritkasá-
goknak járó piros betűvel szerepelt a madarászok 
honlapján. Ekkor azonban szinte egyszerre buk-
kantak fel olyan példányok Debrecenben és Hód-
mezővásárhelyen, melyek költésre utaló viselkedést 
mutattak, ami a hazai madarászok számára szen-
zációszámba ment. Azóta is minden évben rend-
szeresen fészkel néhány pár e remek madárból. Az 

egyedek életét a helyi megfi gyelők nyomon követik, 
s az adatokat folyamatosan megosztják a terepi ma-
darászok honlapján, a www.birding.hu oldalon.

Aki nyáron a dalmát tengerpart mentén fekvő vá-
rosokban nyaral, a havasiak mellett gyakorta láthat-
ja a halvány sarlósfecskék (Apus pallidus) visongva 
kergetőző csapatait. Az óvárosi hangulathoz hozzá-
tartozó gyors röptű madarak hasonlóak a hazai sar-
lósokhoz, annyi különbséggel, hogy tollazatuk jóval 
halványabb azokénál, szinte fahéjszínű.

Hazánkban ez a faj érdekes módon minded-
dig alig két alkalommal fordult elő, bár az areájá-
nak északi határát jelentő Horvátország pár száz 
kilométeres távolsága neki sem akadály... Az első 
megfi gyelést (pontosabban egy legyengült madár 
kézre kerülését) követően, több mint húsz év után, 
idén kora nyáron sikerült lefotózni egy halvány sar-
lósfecskét Szeged belvárosában. A ritka vendég a 
„sima” sarlósok kolóniájában vegyült el néhány na-

pon át, mielőtt vélhetőleg visszatért fajtársai körébe.
A halvány sarlósfecske amúgy alapvetően afrikai 

faj, Európában csak a mediterrán térségben él egy 
kissé szakadozott állománya. Épp a gibraltári hal-
vány sarlósok vizsgálatakor derült ki, hogy a jelölt 
példányok némelyike a Szaharától délre töltötte a 
telet. Sőt akadt közöttük olyan, melynek az ottani 
területek úgy „megtetszettek”, hogy év közben is 
meglátogatta őket. E fajnál is kimutatták, hogy bi-
zonyos egyedek a költési időszakon kívül gyakorla-
tilag nem kerestek fel szárazföldet – az egész telet a 
levegőben töltötték.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

A laikusok 
által sokszor 
ragadozónak 
nézett, impozáns 
megjelenésű 
havasi 
sarlósfecske 
(Tachymarptis 
melba) méretében 
is lenyűgöző: 
sarlója (azaz 
szárnyainak 
fesztávja) a 
60 cm-t is 
meghaladja!
Fotó: ASakoulis / 
Shutterstock
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Kulturális rovat

A legszebb majom
PERSÁNYI MIKLÓS

DR. KORSÓS ZOLTÁN írása

P 
ersányi Miklós neve aligha ismeretlen az 
állat- és állatkertbarátok előtt. Akár sze-
mélyesen, akár csak a médiából ismeri 

valaki, megnyerő személyisége, mindig ki-
egyensúlyozott mondanivalója révén valódi 
„közéleti szereplőnek” láthatja őt. Szinte hi-
hetetlen, hogy a most megjelent kötet, A leg-
szebb majom az első önálló könyve, de erre 
eddigi tevékenysége, sokrétű elfoglaltsága 
rögtön magyarázatul is szolgálhat. Persányi 
Miklós gyermekkori álma volt a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert főigazgatójaként dolgozni, 
és miután ez a kívánsága teljesült, és – kis 
kerülővel – összesen 26 évig töltötte be ezt 
a funkciót, 2020-ban nyugdíjba vonult. Talán 
ezzel jött el az idő, hogy áttekintse életét, il-
letve kapcsolatát az életében központi helyet 
elfoglaló állatkerttel; s bár a könyv elősza-
vában határozottan tiltakozik, hogy „emlék-
iratnak” szánná, valójában mégis, még az őt 
közelről ismerők számára is először enged 
bepillantást saját életének fordulópontjaiba. 

A gyermekkorról, az állatok iránt érzett 
szeretetről eleinte keveset olvasunk, és hamar 
belemerülhetünk az 1994-ben átvett állatkert-
vezetés mindennapos gondjaiba, a régóta várt 
megújítás nehézségeibe. Kiderül, hogy a Pes-
ten (hiszen Budapest csak 1873 óta létezik) 
1866-ban megnyíló állatkert – a továbbiak-
ban egyszerűen „a Kert” – korábbi főigazga-
tóit sorozatos átok kísérte, még a nagyoknak 
sem sikerült mindazt megvalósítaniuk, amit 
elképzeltek, vagy amire képesek lettek volna. 
Érezzük, hogy a könyv szerzője is ebbe a sorba 
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PERSÁNYI MIKLÓS
A LEGSZEBB MAJOM

(EX-BB Kiadó, 2022) 

Ára: 3950 Ft

SCHMIDT EGON: 
MADÁRDALOS EMLÉKEIM
Ha jól számolom, a Madárdalos emlékeim a 84. könyve az idén kilencvenegy esztendős Kos-
suth-díjas szerzőnek. S nem kell ahhoz jövőbe látónak lennem, hogy megjósoljam: Schmidt 
Egonnak ez a kötete is nagy siker lesz! Ugyanis minden benne van, ami egy igazán jó isme-
retterjesztő munkához szükséges. A megszokott remek stílus, a terepen szerzett tudás és a 
főszereplők – ezúttal az énekesmadarak – ügyes kiválasztása. És mindemellett van még va-
lami, ami különösen vonzóvá teszi a kötetet: felbukkannak benne azok a madarászok – Koffán 
Károly, Farkas Tibor, Országh Mihály és mások –, akikkel az ismert szerző gyakran járta az 
erdőt-mezőt. A kötet gerincét személyes élmények, megfigyelések alkotják, ám ugyanakkor 
vérbeli természettudományos mű is, hiszen képet kaphatunk belőle a hazai énekesmadarak 
életmódjáról. Schmidt Egon új könyvét 79 magyar fotós 189 színes felvétele teszi teljessé.

K. Zs.

(Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, 2022) Ára: 4900 Ft

N
éha azonban egy egészen különös állatot is 
partra mos a tenger: óriási, henger alakú, vi-
lágosszürke foltos, rózsaszínű testet mintegy 
öt-hat méter hosszú, kinyújtott végtagok-

kal. Ilyenkor kétségtelen, hogy a leghatalmasabb 
fejlábúnak, az óriáskalmárnak (Architeuthis dux) 
maradványaival találkoztunk. Elhamarkodott vé-
lemény, hogy egy ekkora állatnak nem lehet el-
lensége. A partra vetett példányokat megvizsgálva 
ugyanis gyakran felfedezhetjük a víz alatti küzde-
lem nyomait; a testükön tátongó lyukakat, melyeket 
minden valószínűség szerint az ámbrás cet félelme-
tes fogsora okozhatott, sőt, talán még néhány cápa-
harapást is. A cápaharapások alapján feltételezhető, 
hogy ezek a jó étvágyú ragadozók is veszélyt jelen-
tenek a kalmárnak. Ám, hogy az óriáskalmár és a 
cápa találkozása miképp zajlik, azt ma még csak ta-
lálgathatjuk. 

ELLENSÉGE A CET ÉS A POLIP
A ragadozó ámbrás cet előszeretettel vadászik óri-
áskalmárra, de kétségtelen, hogy e fejlábúban méltó 

ellenfélre talál. Ennek bizonyítékai azok a kerek, ki-
sebesedett, korong alakú nyomok néhány cet tes-
tén, melyeket egy védekező óriáskalmár hagyott 
támadóján. De ez sem „bizonyíték”, hiszen a szívó-
korong nyomokat egy másik nagy tengeri állat, az 
óriáspolip (Enteroctopus dofl eini) is okozhatta. 

Az ausztrál vizekben az óriáskalmár feltételez-
hetően a Csendes-óceán 200-1000 méteres mély-
ségében fordul elő, s eleven példányait ember csak 
nagyritkán láthatja. Az egészséges állat nem jön fel 
a víz színére, legfeljebb csak akkor, amikor már a 
végét járja. 

Nagyon keveset tudunk róluk még ma is, mert 
meglehetősen ritkák, és életmódjukat behatóan 
megfi gyelni eddig még senkinek sem sikerült. Né-
hány ambiciózus és szerencsés könnyűbúvárnak 
ugyan sikerült fényképeket, sőt videókat készíteni 
egy-egy példányról, de ezek nem elegendőek ah-
hoz, hogy az óriások életmódját megismerhessük. 
Azt a holtan talált példányok boncolása révén már 
tudjuk, hogy leginkább nagyobb halakkal táplál-
koznak, de saját, kisebb rokonaikat sem vetik meg.

Júniustól augusztusig – az ausztrál tél idején – a nagy viharok hatalmas 

hullámai olykor különös állatok maradványait mossák ki a partra. Ekkor jön 

el a beachcomberek, vagyis a parti fövenyen keresgélő gyűjtők ideje. Sok 

mindent lehet a vízmosta homokon találni! Mind kincs a természet iránt 

érdeklődők számára. Cápatojások, egy-egy mumifi kálódott tengeri csikó, 

színes páncélú rák – és természetesen a kagylók, csigák tucatjai, de még 

szép simára koptatott, drágakőszerű üvegdarabok is szem elé kerülnek.

Polipok, tintahalak, nautiluszok
A polipok, akár a kalmárok, a fejlábúak öregcsaládjába tartoznak, ám 
azon belül külön családot (Enteroctopodidae) képeznek. Rajtuk kívül 
még a továbbiakban is nagy a rokonság, mert a fejlábúak közé tartoznak 
a tintahalak, vagyis szépiák, sőt még a nautiluszok is. A nautiluszokat élő 
kövületeknek is nevezik, mert a hajdani, a Föld középkorában virágzó, 
nagy népességű csoportból ma már csak néhány élő fajukról tudunk. 
Különös ismertetőjelük a tengeri csigákéra emlékeztető házuk.

A fejlábúak között megtaláljuk az óriásokat és a törpéket is. Testük 
puha és rugalmas, s bár őseiknek volt külső, a csigákéra emlékeztető 
váza, a ma élő kalmárok „csontja” csak csökevényes formában található 
testük belsejében. Ez „szépiacsont” néven jól ismert a díszmadártartók 
körében.

TITKOK és 
TALÁNYOK

AZ ÓRIÁSKALMÁR ÉS ROKONSÁGA

A közönséges 
tintahal vagy 

más néven szépia 
főként az európai 

tengerek lakója. 
Helyenként 
közkedvelt 

tengeri csemege.
Fotó: Hans Hillewaert / 

Wikipédia (BY-SA 4.0)
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PARÁNYI UTÓDOK
A megtermékenyített nőstények mélyre merülnek, 
és utódaikat ott hozzák világra. Az újszülöttek pará-
nyiak, s egy-egy szülés alkalmával hatalmas meny-
nyiségekben jönnek a világra. Közvetlenül születé-

sük után önellátók lesznek, és vadászni kezdenek. 
Megint csak találgathatjuk, hogy mindez miként 
történik, és miként megfi gyelhető a koromsötét 
mélységben. Szülés után az anyaállatok annyira ki-
merülnek, hogy már nem is tudnak többé regene-
rálódni – így elpusztulnak. 

MÉREG ÉS TINTA
A zsákmányszerzés módja az, amely jellemző a 
legtöbb lábasfejűre. Szájnyílásuk körül a zsák-
mány megragadását szolgáló karok sorakoznak. 
A nautilusznak 90, a kalmároknak 10, a polipoknak 
pedig 8 karja van. Szájuk leginkább papagájcsőr-
re emlékeztet, ami még az aránylag kemény testű 
zsákmányt is fel tudja darabolni. Számos faj mé-

„Táncoló” kalmár a tányéron
Az ember szempontjából talán a tintahalak és po-
lipok a legfontosabbak – már csak azért is, mert 
ezek legtöbbje gyakran szerepel az étlapon. Még az 
állatokban található „tinta” is becsülendő, mert ab-
ból különleges mártásokat lehet készíteni. A „tenger 
gyümölcsei” kategóriába tartozó, fi nom húsú álla-
tokat helyenként nagy mennyiségben, iparilag is 
halásszák, és ezek javarészt fagyasztva kerülnek a 
piacra. Kivételt képez az a néhány tintahalfaj, melyet 
„táncoló kalmárnak” neveznek. Ezeket látszólag élve 
eszik a japánok. Rizs- és kaviáralapú köret tetejére 
helyezik a mozdulatlan, nyers kalmárt. Szervíro-
záskor egy kis szójaszószt csepegtetnek rá, amitől a 
hosszú, vékony csápok elkezdenek mozogni – „tán-
colni”. Valójában azonban ezek az állatok nem élnek, 
és a refl exszerű rángatózást a szójaszósz magas só-
tartalma okozza. Mégis, néha előfordul, hogy a fi -
nom falat kimászik a tányérból!
Fotó: Hangay György (közkincs)

A közönséges 
kalmár (Loligo 
vulgaris) akár 
300 méteres 
mélységben is 
megtalálható. 
Tíz karja van, a 
két leghosszabb 
a zsákmány 
megragadását 
szolgálja, melyet 
csőrszerű 
szervével 
darabokra 
szabdal.  
Fotó: Hans Hillewaert / 
Wikipédia (BY-SA 4.0)

Óriáskalmár, vagy 
esetleg polip? 
Mindenesetre 

fantázia szülte 
tengeri lény, 

mely sohasem 
létezett. Az 

északi tengerek 
kraken nevezetű 

mesebeli szörnye 
ihlette meg 

ennek a rajznak a 
készítőjét.

Illusztráció: Etienne 
Claude Voysard, 1801. 

Közkincs.

regmiriggyel is rendelkezik, ami a nagyobb és erősebb áldozatot 
is meg tudja bénítani. Ausztrália keleti partvidékén él az alig 15-20 
centiméter átmérőjű kékgyűrűs polip, melynek olyan erős a mérge, 
hogy akár 26 felnőtt embert is meg tudna bénítani. Roppant veszé-
lyes állat, de csak akkor, ha huzamosan piszkálják, provokálják. Tu-
domásom szerint eddig mindössze egyetlen halálos áldozata volt, 
Sydney-ben. Sok fejlábúfajnak különös szerve az ún. tinta zacskó, 
melyből tintaszerű anyagot tud kilövelni. Ezt meneküléskor, de 
gyakran zsákmányszerzéskor is használják. A kibocsátott „tinta” el-
sötétíti a környezetet, elvakítva az esetleges támadót – vagy éppen 
a zsákmánynak kiszemelt állatot.

A nautiluszok kivételével a fejlábúak gyors színváltoztatásra is 
képesek. A kalmárok és polipok színváltogatása általában össze-
függ az állatok fenyegetettségével, a riasztó hatást szolgálja, amikor 

a legrikítóbb színekben pompáz-
nak. A legtöbb fejlábúnak nagy, 
fejlett szeme van, és a látásuk épp 
olyan jó, mint a legtöbb gerincesé. 

A MESÉK, MONDÁK BIRODALMÁBAN
A nagy testű kalmárok és polipok 
mindig is megmozgatták az em-
berek fantáziáját. Számos monda, 
hiedelem és állítólagos szemta-
núi beszámoló mesél a tengerből 
felbukkanó, hajókat megtámadó 
szörnyetegekről. A legrégibb me-
sebeli rém a kraken, mely a viking 
és ógörög mondakörből szárma-
zó, kisebb sziget nagyságú ten-
geri szörny az idők folyamán – és 
kézzelfogható bizonyítékok hiá-

nyában – kissé zsugorodott, s lett belőle óriási kalmár vagy polip. 
Állítólag ezek is elég nagyok és támadó kedvűek voltak (vannak?) 
ahhoz, hogy hajókat tudjanak megtámadni és elsüllyeszteni. Le-
gendás, áltudományos ábrázolásuk a XIX. századi Verne Gyula 
Húszezer mérföld a tenger alatt c. művéből származik.

Valami reális alapja azért van egy-két olyan hírnek, melyek sza-
vahihető forrásokból származnak. Így hallhattunk arról a nagy 
„szörny ről” (valószínűleg egy óriáskalmárról) is, ami egy gumicsó-
nakot támadott meg a nyílt tengeren, és annak falát át is harapta. 
Elképzelhető, hogy az állat a csónakot legnagyobb ellenségének,  
ámbráscetnek nézte, és ezért támadta meg.

DR. HANGAY GYÖRGY
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CÍMLAPFOTÓ 
Rózsás flamingó: Bagosi Zoltán

Egy ámbráscet és 
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regmiriggyel is rendelkezik, ami a nagyobb és erősebb áldozatot 
is meg tudja bénítani. Ausztrália keleti partvidékén él az alig 15-20 
centiméter átmérőjű kékgyűrűs polip, melynek olyan erős a mérge, 
hogy akár 26 felnőtt embert is meg tudna bénítani. Roppant veszé-
lyes állat, de csak akkor, ha huzamosan piszkálják, provokálják. Tu-
domásom szerint eddig mindössze egyetlen halálos áldozata volt, 
Sydney-ben. Sok fejlábúfajnak különös szerve az ún. tinta zacskó, 
melyből tintaszerű anyagot tud kilövelni. Ezt meneküléskor, de 
gyakran zsákmányszerzéskor is használják. A kibocsátott „tinta” el-
sötétíti a környezetet, elvakítva az esetleges támadót – vagy éppen 
a zsákmánynak kiszemelt állatot.

A nautiluszok kivételével a fejlábúak gyors színváltoztatásra is 
képesek. A kalmárok és polipok színváltogatása általában össze-
függ az állatok fenyegetettségével, a riasztó hatást szolgálja, amikor 

a legrikítóbb színekben pompáz-
nak. A legtöbb fejlábúnak nagy, 
fejlett szeme van, és a látásuk épp 
olyan jó, mint a legtöbb gerincesé. 

A MESÉK, MONDÁK BIRODALMÁBAN
A nagy testű kalmárok és polipok 
mindig is megmozgatták az em-
berek fantáziáját. Számos monda, 
hiedelem és állítólagos szemta-
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szörnyetegekről. A legrégibb me-
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gendás, áltudományos ábrázolásuk a XIX. századi Verne Gyula 
Húszezer mérföld a tenger alatt c. művéből származik.

Valami reális alapja azért van egy-két olyan hírnek, melyek sza-
vahihető forrásokból származnak. Így hallhattunk arról a nagy 
„szörny ről” (valószínűleg egy óriáskalmárról) is, ami egy gumicsó-
nakot támadott meg a nyílt tengeren, és annak falát át is harapta. 
Elképzelhető, hogy az állat a csónakot legnagyobb ellenségének,  
ámbráscetnek nézte, és ezért támadta meg.
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A 
Japán déli részén elterülő Rjúkjú-szigetek 
legnagyobbjának, Okinavának szinte a felét 
gazdag, szubtrópusi őserdő borítja. A Janba-
ru-erdő Japán természeti kincsei közé tarto-

zik, számos védett emlős-, madár-, kétéltű-, hüllő- 
és rovarfaj tenyészik itt. Közülük is kiemelkednek 
az éjszakai, rejtőzködő életet élő, színezetükben 
rendkívül változatos, talajlakó leopárdgekkó-félék, a 
Goniurosaurus nemzetségbe tartozó gyíkok. Nem-
csak Okinaván, hanem Kelet-Ázsiában még Kíná-
ban és Vietnámban is élnek ilyen gekkók, összesen 
jelenleg 25 fajt ismerünk. A fajszám folyamatosan 
növekszik, az elmúlt két évben is írtak le a tudo-
mány számára újakat. A leopárdgekkó-félék (Eub-
lepharidae) családjába tartoznak, tigrisgekkóknak, 
barlangi gekkóknak is hívják őket. Hatalmas vörös, 
narancssárga szemükkel, élénktarka, szalagos, fol-
tos mintázatukkal, vaskos, zsírt raktározó farkuk-
kal, lomha mozgásukkal kedvelt terráriumi állatok 
is, szerencsére viszonylag jól szaporíthatók. Eredeti 
élőhelyükön ugyanis ritkák, nehezen megközelít-
hetők. Legtöbb fajuk túlélése az élőhelyek átalaku-
lása miatt veszélyeztetett; szigorú védelem alatt áll-
nak, begyűjtésük tilos.

Okinaván és a környező aprócska szigeteken a 
Rjúkjú-szigeteki talajlakó gekkónak (Goniurosaurus 

Ahogy az erdei sintó kegyhely kapujához közeledtünk, már 
hallani lehetett a mögötte lévő vízesés csobogását. Szinte 
biztosra vehettük, hogy a holdfény által sejtelmes fénybe 
vont rakott kőfal repedéseiben megtaláljuk utunk célját, a 
Rjúkjú-szigeteki leopárdgekkók gyönyörű példányait.

Az erdei rjúkjú 
kegyhelyekhez 

majdnem mindig 
ilyen sintó kapuk 

(torik) vezetnek. 
A képen a Nana-

taki vízeséshez 
vezető kapu 

látható, mögötte 
a kis házikó a 

kegyhely épülete.
Fotó: Korsós Zoltán

kuroiwae) hat alfaját, egyes szerzők szerint önálló 
faját különítik el. Még az Okinaván élő példányok 
is jelentősen eltérnek egymástól mind színezetük-
ben, mind élőhelyüket illetően. Hátukon a barna, 
barnásszürke, esetleg szürke alapon élénk narancs-
sárga vagy világossárga csíkot viselnek, farkuk 
fehérrel vagy világossárgával harántsávozott. Élő-
helyük lehet a bevezetőben említett erdei kőrakás, 
jobbára nyirkos, párás környezetben, patakok vagy 
vízesések közelében, de a sziget középső és déli ré-
szén az Okinavára oly jellemző karsztos korallmész-
kőbarlangokban is gyakran előfordulnak. Ahogy a 
gekkófélék általában, ők is ragadozók: 
apró rovarokra, pókszabásúakra, fér-
gekre vadásznak. Nagy szemükkel 
jól látnak éjjel is, és lomha mozgásuk 
hirtelen felgyorsul, ha zsákmányt ész-
lelnek. Okinava 120 kilométer hosszú 
szigete észak–déli irányban tagolt, s 
az itt élő Goniurosaurus-állományok 
örökléstanilag egymástól elszigetelve 
alakultak ki, ezért van a sokféle szí-
nezet és mintázat. Ahol a populációk 
érintkeznek, ott a példányok hibridi-
zálódhatnak, és genetikai állományuk 
keveredik.

Nem így az Okinava prefektúrához tartozó ki-
sebb, környező szigeteken, ahol a gekkók egymástól 
végleg elkülönülve alakultak az elmúlt több tízezer 
év során. A korábban egységesen G. kuroiwaenek 
leírt populációkat az újabb molekuláris genetikai 
vizsgálatok alapján önálló alfajokra vagy fajokra vá-
lasztották szét. A DNS-bélyegek mellett vannak jel-
legzetes színezetbeli különbségek is. A Kume-dzsi-
mán (a dzsima és a sima japánul szigetet jelent) élő 
példányok (G. yamashinae) általában egész testükön 
majdnem feketék, s fehér harántsávok vannak raj-
tuk, a narancsos minták hiányoznak. Velük szem-
ben a Tokasiki-dzsimán élő, látványosan színes 
egyedeket 2017-ben különálló alakként, G. sengokui 
néven írták le. (Amikor én a szigeten jártam, még 
a G. kuroiwae orientalis néven tartották számon ezt 
az állományt.) 

KITERJEDT ROKONSÁG
Miközben a legnagyobb változatosságot nyilván a 
Rjúkjú-szigeteken élő talajlakó gekkók mutatják, 
Kína és Vietnám hatalmas és felfedezetlen őserdei 
is több új és önálló fajt rejtenek. Biztosak lehetünk 
benne, hogy még kerülnek elő érdekes és izgalmas 
populációk, ahogy ezt a 2020-ban felfedezett, talá-
ló nevű Goniurosaurus gollum mutatja. E gekkót a 
Kína délkeleti Kuangtung (Guangdong) tartomá-

A Goniurosaurus nemzetségbe tartozó talajlakó gekkók jelenleg ismert fajai és elterjedésük

Fajcsoport Fajnév (G. = Goniurosaurus) Elterjedés

kuroiwae (6) G. kuroiwae
G. orientalis
G. sengokui
G. splendens
G. toyamai 
G. yamashinae

Rjúkjú-szigetek (Okinava) 
Rjúkjú-szigetek (Tonaki-dzsima)
Rjúkjú-szigetek (Tokasiki-dzsima)
Rjúkjú-szigetek (Tokuno-sima)
Rjúkjú-szigetek (Iheja-dzsima)
Rjúkjú-szigetek (Kume-dzsima)

lichtenfelderi (5) G. hainanensis 
G. kwanghua 
G. lichtenfelderi
G. sinensis 
G. zhoui 

Kína (Hajnan tartomány)
Kína (Hajnan)
Kína (Hajnan, Kuanghszi); Vietnám
Kína (Hajnan)
Kína (Hajnan)

luii (10) G. araneus
G. bawanglingensis
G. catbaensis
G. chengzheng
G. gezhi 
G. huuliensis 
G. luii 
G. liboensis 
G. kadoorieorum 
G. kwangsiensis

Vietnám; Kína (Kuanghszi tartomány)
Kína (Hajnan)
Vietnám
Kína (Kuanghszi)
Kína (Kuanghszi)
Vietnám
Vietnám; Kína (Kuanghszi)
Kína (Kujcsou tartomány)
Kína (Kuanghszi)
Kína (Kuanghszi)

yingdeensis (3) G. yingdeensis 
G. varius
G. zhelongi 

Kína (Kuangtung tartomány)
Kína (Kuangtung)
Kína (Kuangtung)

Segít a geológia
A szigeteken élő gekkók evolúciójának megértéséhez a földtani eseményeket kell 
segítségül hívni. A jégkorszak alatt, mintegy 20 ezer éve a tenger szintje Kelet-Ázsi-
ában is jóval alacsonyabb volt, mert a víz nagy része a sarkvidéki jégsapkákba tö-
mörödött. Ebben az időben a Rjúkjú-szigetek többsége egymással, Tajvannal és az 
ázsiai kontinens mai Kínájával szárazföldi összeköttetésben lehetett, s a különböző 
állat- és növényfajok szabadon vándorolhattak egyik földdarabról a másikra. Ahogy 
a jégkorszak véget ért, a tengerek szintje megemelkedett, és sorra elváltak egymástól 
a korábban összefüggő szigetek. A rajtuk élő állományok szó szerint elszigetelődtek 
egymástól, közöttük a géncsere megszakadt, így az állatok – és a növények is – eltérő 
evolúciós irányokba kezdtek fejlődni. Hogy az ekként létrejött különbségeket meny-
nyire tekintjük alfaji vagy faji szintű eltéréseknek, az már a mi felfogásunk kérdése. 
A lényeg az, hogy a más-más szigeten élő egyedek a természetben immár nem talál-
koznak és nem kereszteződnek egymással. 

A kínai barlangi 
gekkó néven 
ismert, Hainan 
szigetén élő 
Goniurosaurus 
hainanensis 
jól szaporodik 
fogságban is. 
Eredeti élőhelyén 
már nagyon 
megritkult.
Fotó: Vági Balázs
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A kínai barlangi 
gekkó néven 
ismert, Hainan 
szigetén élő 
Goniurosaurus 
hainanensis 
jól szaporodik 
fogságban is. 
Eredeti élőhelyén 
már nagyon 
megritkult.
Fotó: Vági Balázs
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kék szemei ihlették meg a tudósokat. Ha a rokon kí-
nai Goniurosaurusok szemét megnézzük, akkor va-
lóban különleges, jellegzetes szivárványhártyákat 
és pupillákat láthatunk, bár ezek inkább a szintén A 
Gyűrűk Urában szereplő főgonosz, Szauron szemé-
re emlékeztetnek. 
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ták. A kínai mészkőbarlangok hihetetlenül gazdag 
és eddig alig kutatott állatvilágot tartalmaznak. A 
„gollum” nevet viselő gekkófaj A Gyűrűk Ura című 
Tolkien-mű egyik szereplőjéről, Gollumról (magya-
rul Gollam) kapta a nevét, akinek aránytalanul nagy, 

Az Okinava 
szigetén élő 

Rjúkjú-szigeteki 
talajlakó gekkó 

(Goniurosaurus 
kuroiwae 

kuroiwae) 
színezetének 

változatossága.
Fotó: Korsós Zoltán

Az Észak-
Vietnámból 

1999-ben leírt, 
Wai Lui kínai 
herpetológus 

tiszteletére 
Goniurosaurus 

luiinak 
elnevezett, 
szépséges 

tigrisgekkó.
Fotó: Gál Kurszán

MEGEGYEZTEM A SZELLEMEKKEL
Okinavai tartózkodásom alatt egyetemi kollégák 
jóvoltából gyakran kutattam a szóban forgó bar-
langokban a különleges élővilágot. Takaki Kurita, 
a Goniurosaurusok szakértőjeként délen, Jaesze 
falu közelében hívta fel a fi gyelmemet egy barlang-
ra. Szerinte „hemzsegtek” benne a denevérek és a 
gekkók, s mikor azt mondta, hogy ezerlábút is lá-
tott, tüstént elhatároztam, hogy nekem is muszáj 
bemennem oda. Egyedül indultam felfedezni, és 
már a helyszínen kitűnt, hogy nem átlagosak a kö-
rülmények. A barlang magánterületen feküdt, s egy 
eléggé veszélyes, meredek sziklafalon nyílt, csak 
kötél segítségével lehetett feljutni hozzá. Ahogy 
felmásztam, rögtön csontok fogadtak; az összetört 

urnák a temetkezési helyül használt háborús nyug-
helyek maradványai voltak. Az ilyen temetőfélék az 
okinavaiak szemében a holtak és az ősök által őrzött 
szent és sérthetetlen helyszínek. Miután a szelle-
mekkel megegyeztem, hogy nem bántjuk egymást, 
a tágas sziklatoroktól beljebb haladva már csak tör-
pejárásban, guggolva tudtam átjutni egy folyosón. 
Zseblámpám sugarában láttam, hogy bent újra kitá-

gul az üreg, s pár lépés után ott álltam egy csipogó 
patkósdenevérekkel (Rhinolophus pusillus pumilus) 
teli nagy teremben. Nem sokáig kellett kotorászni a 
guanóréteggel borított agyagos talajon a barlangi 
ikerszelvényesek után, de fi gyelmemet csakhamar 
a falakon bujkáló Rjúkjú-szigeteki talajlakó gekkók 
színes egyedei kötötték le. Az apró sárkányok érdek-
lődéssel fi gyelték minden mozdulatomat, szemláto-
mást otthon érezték magukat saját birodalmukban, 
s még a fényképezőgép sűrűn villogó vakujától sem 
riadtak meg. Hozzávetőleg három órát töltöttem a 
barlangban, s amikor kijöttem, olyan érzésem volt, 
mintha egy merőben más világból tértem volna 
vissza. 

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Korallból képződtek
A mészkőbarlangok nem csupán Kínában tűnnek ki 
különleges élővilágukkal. Ha a Kárpát-medencéhez 
közeli tájakra gondolunk, akkor a Dinári-hegység 
karsztvidéke a legkézenfekvőbb példa, amely mind 
gerincesekben (pl. barlangi vakgőte), mind gerinc-
telenekben (vak és fehér barlangi rákok, pókszabá-
súak, ikerszelvényesek) sokféle bennszülött élőlényt 
mutat… Visszatérve Kelet-Ázsiába, a középső Rjúk-
jú-szigetek mészkőbarlangjai egytől egyig korall-
mészkő eredetűek, ahogy ezt a szigetek körül ma is 
épülő korallzátonyok tanúsítják. A gyakori esőzések, 
tájfunok a szárazföldre került, a szigetek belsejében 
lévő korallok vázából álló, összetömörödött kőzetet 
folyamatosan oldják, bomlasztják, s az így keletke-
ző barlangok számos élőlénynek nyújtanak otthont. 
Denevérek, ikerszelvényesek, óriás pókszázlábúak 
és persze Rjúkjú-szigeteki talajlakó gekkók tanyáz-
nak ezekben az üregekben, amelyeket sokszor nem 
is oly könnyű megközelíteni. Okinaván a második 
világháború csendes-óceáni ütközeteinek végét je-
lentő összecsapások idején a japánoktól és amerika-
iaktól egyaránt megfélemlített lakosság tömegesen 
menekült a mészkőbarlangokba. Rengetegen követ-
tek el öngyilkosságot, vagy haltak meg az éhezéstől, 
illetve sebesülésektől az „acéltájfun” borzalmas há-
rom hónapja alatt. Ennek nyomai urnákba gyűjtött 
vagy szétszórt emberi csontok formájában ma is kí-
sértik azt, aki a barlangokba látogat. 

A Tokashiki-
szigetcsoporton 
élő, újabban 
külön fajba sorolt 
G. sengokui 
gekkó. 
Fotó: Korsós Zoltán

Nana-taki vízesés 
Okinava északi 
részén, a Yanbaru 
őserdőben.
Fotó: Korsós Zoltán

A Kína 
Guangdong 

tartományában 
nemrég 

felfedezett 
Goniurosaurus 

tigrisgekkók 
szemei (A= G. 
gollum, B= G. 
varius, C= G. 

yingdeensis, D= 
G. zhelongi).

Fotók: Shuo Qi 
és Ying-Yong Wang., 

Qi et al. 2020.
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K
ajakkal 1100 kilométert tettem meg a Moso-
ni-Dunán és az Öreg-Duna ágrendszerében, 
az „ezer sziget országában”. Az egyik ilyen túra 
során a magasabb vízállásnak köszönhetően 

sikerült betévednem egy eldugott kis öbölbe – vol-
taképpen egy erdős területre, amelynek mélyedésé-
ben, egy tavat alkotva, megáll a víz. Bedőlt és vízben 
álló nyár- és fűzfák között csorgadoztam, mikor 

egy barna folt ugrott fel egy megfeneklett fatörzs-
ről, s futott fel a torlaszt képező nyárfára. Pillanatok 
alatt a lombkorona takarásába húzódott, így nem is 
láthattam, kivel hozott össze a jó szerencse. Kicsit 
távolabb eveztem, majd vártam, hogy megmutassa 
magát. Tíz perc elteltével jött elő, végigsétált előttem 
a lebegő fatörzsön, azután elúszott. Sikerült pár fo-
tót készítenem, bár a mindig izgő-mozgó kajakból 
nem egyszerű a gyors állatok fotózása, és még ke-
vésbé az élesség beállítása. 

A MÁSODIK TALÁLKOZÁS
Meglepetésemre egy nyérc volt a modellem! Még-
pedig, ahogy dr. Csorba Gábor, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum emlősgyűjteményének 

vezetője meghatározta – amerikai nyérc. Beszéltem 
fotós példaképemmel, dr. Alexay Zoltánnal is, aki 
elmondta: fél évszázada járja a vidéket, s nem volt 
még nyérchez szerencséje. Másnap ismét szem-
ügyre vettem a helyszínt, és a fatörzsön karmolás-
nyomokat fedeztem föl. Ez valószínűsítette, hogy 

2010 környékén kezdtem el komolyabban foglalkozni a fotózással. 
Mivel a Szigetközben élek, missziómnak érzem, hogy megmutassam 
az embereknek: nem feltétlenül kell távoli vidékekre utazniuk ahhoz, 
hogy csodákat lássanak. Elég, ha nyitott szemmel járnak szűkebb 
környezetükben. 

Ritka 
találkozás

AMERIKAI NYÉRC AZ OBJEKTÍV ELŐTT

A SZIGETKÖZ IDEÁLIS ÉLŐHELYET BIZTOSÍT 
AZ AMERIKAI NYÉRCEK SZÁMÁRA.

A halk csobbanás 
utáni gyors 
vadászat 
eredménye egy 
géb volt, melyet 
hatalmas fogai 
segítségével 
pillanatok alatt 
eltüntetett.
Fotó: Lakatos Krisztián

ott lehet a nyérc egyik kedvenc tartózkodási helye. 
Következésképp – bízva a szerencsében – pár napig 
néhány órát eltöltöttem az öbölben, várva az újbóli 
találkozást. Eredménytelenül. Ám hetek múltával, 
mintegy kétszáz méterre a szemmel tartott helytől, 
egy horgász állt fel csónakjában, s a pecabottal hes-
segető mozdulatokat tett. Amint odanéztem, meg-
pillantottam a nyércet, aki egy légtornász ügyes-
ségével közlekedett egy uszadékokból képződött 
szigeten. Hamar szem elől tévesztettem, mert vil-
lámgyorsan befutott a sűrű bozótosba. 

HARCSÁT FOGOTT
Szerencsére a harmadik találkozásra nem kellett so-
kat várnom. Szintén egy uszadékfákból álló szige-
ten pillantottam meg „nyércemet”, ahogy sütkére-
zett, majd a vizet kémlelve fejest csusszant a vízbe. 
Hatalmas meglepetésemre egy hallal a szájában tért 
vissza. Mégpedig egy több mint fél méter hosszú 
szürke harcsával! (Látszólag a megtermett harcsa 
egy harapással eltüntethette volna a nyércet, de ez 
most fordítva sült el.) Egyszer letette, mintha fogást 
váltott volna rajta, majd gyors léptekkel, immár biz-
tosan tartva zsákmányát, eltűnt a közeli sásosban. 
Innentől csak a rágcsálását hallottam… Nem telt el 
tíz perc, mikor ismét megjelent, s újra a vízbe vetet-
te magát. Amikor visszamászott a farönkre, mindig 

lerázta magáról a vizet, és hasát a fához dörgölte. 
Néhány sikertelen merülés után besétált a sásos-
ba, és visszajött a harcsa fejével. Másnap ugyanitt 
láttam, hogy egy tavi békával a szájában úszott. Pár 
nap múlva hosszabban élvezhettem a vadászatát, il-
letve halászatát. A horgász általi hessegetés helyszí-
nén jelent meg, s három halat is elfogyasztott előt-

tem. Sajnos a takarás miatt két halat nem tudtam 
meghatározni, de a harmadikat szerencsémre épp 
a kamerám előtt kebelezte be: egy géb volt az ebéd. 
Viszonylag közelről több fotót is tudtam készíteni a 
lakomáról. 

Miután elfogyasztotta zsákmányait, a közeli sá-
sosba sétált. Később egy nagy csobbanásra lettem 
fi gyelmes, és megláttam a part mentén úszva köze-
ledni – egy jókora tavi békával a szájában. A békát 
már nem fogyasztotta el, hanem arra a helyre vitte, 
ahonnan többször is láttam előjönni. Ebből arra kö-
vetkeztettem, hogy vélhetőleg kölykei vannak…  

LAKATOS KRISZTIÁN

MEGDÖBBENTŐ, HOGY EGY FÉLMÉTERES 
HARCSÁT KÉPES ZSÁKMÁNYUL EJTENI.

Közel tízperces 
rágcsálás után 
elém hozta a 
harcsa fejét, majd 
kisvártatva ismét 
eltűnt vele a 
nádasban.
Fotó: Lakatos Krisztián
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É
rtékes prémjéért százötven éve tenyésztik. A 
prémtermelő farmokról kiszökő, a mesterséges 
szelekció miatt a vadon élő egyedekhez képest 
nagyobb testű amerikai nyércek az eredeti elter-

jedési területen is okoznak természetvédelmi problé-
mát. Genetikai vizsgálat alapján, a vadászat során el-
ejtett nyércek kétharmada tenyészetekből származik 
– vagy „hibrid”. Bár fő tápláléka a hal, populációja a 
szintén fontos prédáját jelentő pézsmapocok (Ondat-
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dányt 1988-ban találták Biharugrán elütve (Magyar 
Természettudományi Múzeum, emlősgyűjtemény, 
adatbázis). A Szigetközben horgászoktól és fotósok-
tól származó adatai ismertek az utóbbi öt esztendő-
ből, míg a magyar–osztrák–szlovén hármas hatá-
ron fotócsapda rögzített róla képet két évvel ezelőtt. 

Az amerikai nyérc szerepel az Európai Unió szá-
mára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 
jegyzékén, természetbe való kibocsátása minden 
uniós tagországban tilos. Tartása, tenyésztése a 
legtöbb tagállamban, így Magyarországon is tiltva 
van. Terjedése ellen a rendelet szerint minden tag-
országnak fel kell lépnie, a változásokat pedig nyo-
mon kell követnie.

Valamennyi vizes élőhelytípusban előfordulhat, 
de különösen kedveli a lassú vízfolyások és a tavak 
környékét. Ugyanakkor vizektől nagy távolságra 
is megtelepedhet. Hasonló élőhelyeket népesít be, 
mint a pézsmapocok, és szívesen él a hódok közelé-
ben is. Elfoglalhatja méretesebb rágcsálók elhagyott 
járatait, ám kialakíthatja fészkét fák gyökerei, illetve 
nagyobb kövek vagy sziklák között is.

Éjszaka aktív [előző cikkünk ezt némiképp árnyal-
ja – a szerk.], magányos állat. Mindent elfogyaszt, 
amit elér: pézsmapockot, nyulat, kisemlősöket, ha-
lakat, rákokat, kétéltűeket, madarakat, tojásokat és 

vízi rovarokat. Testméreténél jóval nagyobb mada-
rakat – pl. sirályokat, kárókatonákat, baromfi t – is 
képes lefojtani.

Az amerikai nyérc megtelepedése kapcsán több-
féle súlyos ökológiai probléma is ismert. Elsősorban 
a vizek mentén költő madarak állományait, különö-
sen a fészekaljakat veszélyezteti. A hasonló életmó-
dú, de nála kisebb európai nyércet (Mustela lutreola) 
képes kiszorítani élőhelyéről. Feltehetően a versen-
gés is hozzájárult a veszélyeztetett státusú rokon 
európai állományának drámai hanyatlásához. Az 
amerikai nyérc tápláléka nagymértékben átfed a 
szintén egyre ritkább közönséges görényével (Mus-
tela putorius). Később ezt a fajt is veszélyeztetheti a 
terjedése.

Mivel minden kétséget kizáró adata nincs, kérdé-
ses, hogy Magyarországon előfordult-e valaha is a 
globálisan veszélyeztetett európai nyérc. Hazánk-
ban korábban fokozottan védett státuszt kapott, de 
mára lekerült a védett fajok listájáról. 

Utolsó populációi Észak-Spanyolországban és 
Délnyugat-Franciaországban, Oroszországban Ar-
hangelszk környékén, illetve a Duna-deltában, Ro-
mániában maradtak fenn. 

LANSZKI JÓZSEF – CSERKÉSZ TAMÁS

Európai nyérc, 
Duna-delta, 2021 
Fotó: Nagy Zoltán, 
INFO@ZOLTAN-NAGY.
COM
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A 
Hortobágyi Nemzeti Park Górés-tanyája ki-
emelkedő jelentőségű mentőállomás, ide kerül 
a Magyar Madármentők Alapítványhoz érke-
zett állatok, főleg madarak legnagyobb része. 

A Górés-tanyát még 1991-ben hozta létre a WWF 
(Természetvédelmi Világalap), illetve a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület segítségével 
a Hortobágyi Nemzeti Park. Az alapítás apropóját 
az adta, hogy elkoboztak a határon tizenegy, ille-
gális kereskedelemből származó parlagi sast, ame-
lyek számára sürgősen ideiglenes otthont kellett 
biztosítani. S ha már itt voltak a sasok, igyekeztek 
megoldani más sérült-beteg-gyógyult védett, vagy 
fokozottan védett állatok elhelyezését is. Azóta több 

hasonló mentőállomás működik országszerte, ami 
azért fontos, mert viszonylag rövid időn belül segít-
séget kaphatnak a bajba jutott állatok. Márpedig szá-
mos esetben néhány óra is élet-halál kérdése lehet. 

A górési állatházak egy KEOP program keretében 
2013-ban megújultak, és mára – a csak időlegesen, 
a szabadon engedésig befogadott madarak mellett 
– mintegy húsz-harminc állandó lakó számára biz-
tosítanak megfelelő elhelyezést. Az itt élő ragadozó 
madarak, mivel sérüléseik miatt nem tudnának ön-
állóan boldogulni, a természetbe nem engedhetők 
vissza. A tanyán lévő madarak közül jelenleg a 22-
23 éve ott élő békászó sas a legkorosabb. Az itteni 
madarak párba állítása több alkalommal is sikerrel 

MADÁRMENTÉS MESTERFOKON

Szabadnak születtek, 
szabadon élnek

A szabadon 
engedett 
vörös vércse 
visszapillant 
gondozójára, Kiss 
Róbertre. Évente 
mintegy 250-
300 madárnak 
adják vissza a 
szabadságát. 
Fotó: Bagosi Zoltán

járt. Röpképtelen pusztai ölyvek, kerecsensólymok, 
barna kányák, vörös vércsék egyaránt neveltek fi -
ókákat. A szaporulatot később szabadon engedték. 

VISSZATÉRÉS A TERMÉSZETBE
A mentőhely fő profi lja mégsem a tenyésztés, hanem 
a szigorúan vett mentés: magyarán, hogy a bekerülő 
állatok mihamarabb visszakerüljenek a természetbe. 
Ezért nem szoktatják őket kézhez, próbálják meg-
őrizni vadságukat. A tanyára elsősorban ragadozó 
madarak, fehér gólyák és gázlómadarak érkeznek; 
énekesmadarak és egyéb kisebb testű szárnyasok 
ellátására, takarmányozására azonban nincs lehe-
tőség. A mentőhelyen két szakember dolgozik, és 

megesik, hogy egy nap leforgása alatt kilenc gólya 
és harminc vörös vércse érkezik hozzájuk.

A Magyar Madármentők Alapítvány és a Gó-
rés-tanya szakemberei között napi szinten folynak 
az egyeztetések. Az állatok szállítását, orvosi ellátá-
sát, nevelését, repatriálását és minden egyéb felada-
tot megosztanak egymással. Mindenki a saját szak-
területén a maximális tudását nyújtja.

KÖZÖSEN A BUDAPESTI ÁLLATKERTTEL
A Górés-tanyára az állatkerten kívül a nemzeti 
park őrei, más szervezetek (egyebek mellett a Má-
lyi Természetvédelmi Egyesület), illetve jó szándé-
kú civilek is juttatnak el sérült vagy beteg állatokat. 
Érkeztek olyan súlyosan sérült egyedek, amelyek 
számára az eutanázia volt az egyetlen lehetőség. A 
többi madár, ha szükséges, elsősegélynyújtásban 

A Magyar Madármentők Alapítvány a 
természetvédelmi munkáját évek óta szoros 
együttműködésben végzi a nemzeti parki 
igazgatóságok munkatársaival és számos civil 
szervezettel. A védett és fokozottan védett állatok 
a budapesti állatkertben orvosi ellátást kapnak. 
A munka azonban nem ér véget az állatkert 
kerítésénél, hiszen a felgyógyult egyedeket, a 
felnevelt kölyköket és fi ókákat később vissza 
kell juttatni a természetbe. Ám egyáltalán nem 
mindegy, hogy hol folytatják, vagy éppen kezdik el 
szabad életüket. 

Vadmadarak otthona
A hazai természetvédelmi mentőhelyek közül a 
Górés-tanyán található a legtöbb madárférőhely. 
Huszonöt nagy méretű volier került kialakításra, 
egyenként 6×6 méteres alapterülettel, négy-öt mé-
teres magassággal. Ezeken kívül létesült egy 30×12 
méteres madárház, amely a később szabadon en-
gedhető állatoknak biztosít nyugodt átmeneti ott-
hont. A röpdék berendezése, kialakítása a madarak 
természetes élőhelyéhez igazodik.
Fotó: Fuchs Adrienn 
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részesül. Elsősorban a fertőtlenítés, a nyüvek eltá-
volítása, illetve a sebkötözés történik meg helyben. 
Amennyiben az állat orvosi ellátásra szorul, úgy a 
Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi csapata 
segít rajta. A sikeres beavatkozást követően – a gya-
korlóröpdében tapasztaltak alapján – az alapítvány 
munkatársai megállapítják, hogy az egyed készen 
áll-e már az önálló életre. Amennyiben szépen ja-
vul, fejlődik a madár, elszállítják a Górés-tanyára, 

ahol állapotától, korától, illetve az évszaktól függően 
eldöntik, hogy azonnal szabadon engedik-e, netán 
szükség van még további gondozására.

A repatriálás folyamata egyedenként változó, van 
olyan madár, amely szállítás után azonnal szaba-
don engedhető, némely szárnyas visszaszoktatása 
azonban akár hónapokig is elhúzódhat.

HOSSZÚ FOLYAMAT
A felnevelt fi ókák – élettapasztalat híján – csak 
hosszadalmasan szoktathatók önálló életre. Re-
patriálásuk elnyúlik, helyben tartó etetéssel igye-
keznek életre nevelni a gyakorlórepüléseket végző 
fi atal madarakat. A táplálék biztosítása mellett sza-
badon repkedhetnek, gyakran több kilométerre is 
elröppennek, és fokozatosan tanulnak meg önál-
lóan zsákmányolni. Gondozójuk abból ismeri fel, 
hogy kezdenek önállósulni, hogy egyre kevésbé 
fogadják már el a felkínált táplálékot. A napi adagok 
csökkenése jó jel a szakemberek számára, hiszen ez 
az a fázis, amire a gondozás kezdetétől vártak. 

A vadröpítős időszak maximum két-három hó-
napig húzódhat el, de előfordult már, hogy egy szirti 
sas rehabilitációja hat hónapig tartott. Végül sikerült 
a helyi rétisasoktól eltanulnia a vadlibázás fortélyait, 
és képessé vált az önálló életre. Minden, innen kike-

A MENTŐHELY TÖRTÉNETE TIZENEGY 
PARLAGI SASSAL KEZDŐDÖTT.

Megannyi veszély 
A mentett madarakat elsősorban mérgezés, gázolás 
és egyéb ütközések miatti szárnysérülések, töré-
sek, illetve az áramütés veszélyezteti leginkább, de 
előfordulnak lőtt sebek is. A szándékos mérgezések 
után a nemzeti parkok igazgatósága bejelentést tesz, 
és – több-kevesebb sikerrel – eljárás indul az ügy hi-
vatalos kivizsgálására. 

Az idei aszályos évben több gólya szorult segít-
ségre a vízhiány, illetve a vizes élőhelyek zsugoro-
dása okozta táplálékhiány miatt. Gyakori jelenség az 
is, hogy civilek szükségtelen „mentéseket” hajtanak 
végre, amikor látszólag magára hagyott fi ókákat (pl. 
erdei fülesbagoly) szednek össze.

Visszaállított vízi világ
A tanya jellegzetessége, hogy mindentől távol esik; 
sem autók, sem villanyvezetékek, sem épületek nem 
zavarhatják meg az „életet tanuló” szárnyasokat. A 
19. századi folyószabályozások megszakították a 
természetes vízutánpótlást a területen, így tönkre-
mentek az itteni vizes élőhelyek. A valaha tízezer 
hektáros Egyek-pusztakócsi mocsárvilág a töre-
dékére zsugorodott. A nemzeti park rehabilitációs 
tevékenységének köszönhetően azonban újra igazi 
vízimadár-paradicsommá vált a vidék. A terület 1979 
óta a vízimadarak és a vizes élőhelyek védelméről 
szóló Ramsari Egyezmény értelmében nemzetközi 
védettséget is élvez. A mesterséges csatornán ke-
resztül újjáélesztett mocsárvilág bütykös hattyúi, 
gázlómadarai, a méteres növényzetből előkukucs-
káló őzek, a pusztán átvonuló szarvasmarhacsordák 
felejthetetlen látványt nyújtanak az idelátogatók 
számára. A górési Fekete-rét tanösvényen a kur-
gánok, kunhalmok története is megismerhető, és 
természetesen a madárrepatriáló volierek is megte-
kinthetők. Előzetes bejelentkezés után látogatói jegy 
váltásával bárki megfi gyelheti közvetlen közelről az 
itt élő madárvilágot. Szakvezetés is kérhető.

A mentett gólyák 
szállítása úgy a 
legbiztonságo-
sabb, ha a lábukat 
a testük alá hajt-
ják, és egy-egy 
zsákban helye-
zik el őket. Így 
egészen biztosan 
nem sérülnek 
meg a Górésig 
vezető úton. 
Fotó: Fuchs Adrienn

rülő madarat meggyűrűznek. Érkezett hír Dél-Af-
rikában észlelt górési gólyáról, Svédországban be-
fogott rétisasról, vagy épp Horvátországban élő 
parlagi sasról is.

Évről évre feladatot jelent a fi atal gólyák telelte-
tése. Amint a hideg évszak beköszönt, őket a saját 
biztonságuk érdekében fagymentes helyre terelik. 

A visszafogás gyakran abból áll, hogy a gondozójuk 
után besétálnak a zárt röpdébe. Az időjárástól füg-
gően március végén, április elején őket is elengedik.

Vannak fajok, amelyek rosszul viselik a bezárt-
ságot, de sérülésük lehetetlenné teszi szabadon en-
gedésüket. Számukra az elzárt hátsó volierekben, a 
látogatóktól elkülönítve biztosítanak nyugodt élet-
körülményeket. Ilyen például a stresszre fokozottan 
érzékeny karvaly és héja.

EGERÉSZÖLYV PLÜSSMACKÓVAL
Nagyon ritkán, de megesik, hogy a repatriálás siker-
telen. Egy kézből nevelt egerészölyv az elengedés 
után saját territóriumának tartotta a Górés-tanyát, 
más állatoktól és látogatóktól 
egyaránt védte azt. Olyany-
nyira, hogy egy kisfi ú kezé-
ből kivette a plüssmackóját, 
és megpróbált elrepülni vele. 
A „zsákmányt” a szülők végül 
visszaszerezték, de nyilván-
valóvá vált, hogy ez az egyed 
nem fog visszatalálni a ter-
mészetbe. Egy-egy ilyen ese-
tet leszámítva, ha egészséges 
madár kapja vissza a szabad-
ságát, a repatriálások sikeres-
sége csaknem százszázalékos.

A solymász és természetvé-
delmi szakember, Kiss Róbert 
már több mint negyed évszá-
zada vezeti a Górés-tanyát. 

Sőt, egy időben feleségével és négy gyermekükkel 
együtt kint is éltek a mentőhelyen, ami nem kis 
kihívások elé állította a családot. A szakember ko-
rábban a Fővárosi Állat- és Növénykert parasztud-
varának vezetője volt, majd a Hortobágyon találta 
meg hivatását, otthonát. A természet, az állatok sze-
retete, szakmája iránti elhivatottsága a mai napig 
tetten érhető a munkájában, hiszen elfordul, hogy 

a karácsonyi asztal mellől kell felállnia egy túzok 
megmentése érdekében, vagy éppen szilveszteréjjel 
indul el egy rétisasért. Olyan ritkaságokat is vissza-
adott már a természetnek, mint a halászsas vagy a 
füleskuvik, s amikor a szükség úgy hozta, mentett 
székicsértojásokat is keltetett. Kiss Róbertnek min-
dig a megmentett madarak szabadságának visszaa-
dása a legemlékezetesebb. Számára azok a legszebb 
pillanatok, amikor a fi atal fehér gólyák röpgyakor-
latokat végeznek, és többen együtt termikelnek a 
tanyavilág felett.

FUCHS ADRIENN

RÖPKÉPTELEN KERECSENSÓLYMOK 
NEVELTEK FIÓKÁKAT.

A mentett 
mocsári tek-
nős számára is 
ideális élőhely a 
vizes-lápos-szi-
kes tanyavilág. 
Fotó: Bagosi Zoltán

Szabadon 
szárnyaló fehér 
gólya
Fotó: Bagosi Zoltán

Ezt a mentőhe-
lyet sokan talán 

összetévesztik 
a Hortobágyi 

Madárkórházzal. 
A Górési-tanyát 

jóval kevesebben 
ismerik, noha 
eddigi műkö-

dése során már 
több ezer madár 

köszönheti a 
szabadságát az itt 

dolgozó termé-
szetvédelmi szak-

embereknek.
Fotó: Bagosi Zoltán
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www.zoopraha.cz

 Fokozatosan ismerkednek a prágai állatkert új pavilonjával a leendő lakók. A zászlósfarkú 
kolobuszok (Colobus guereza) és a Brazza cerkófok (Cercopithecus neglectus) először kicsit félsze-
gen vették birtokba az új majomházat, de hamarosan kíváncsian fedezték fel az 
állatkert eddigi legnagyobb pavilonját. Az élőhely a látogatókat a kameruni tájon 
vezeti majd végig – egy iskolától és a falu szélén található mezőgazdasági tájtól a 
sűrű esőerdőig. Három nőstény és egy fiatal hím nyugati síkvidéki gorilla (Gorilla g. 
gorilla) is átköltözött az új létesítménybe, és ők is a vártnál sokkal jobban viselték a 
változást. Annak érdekében, hogy az állatok tökéletesen akklimatizálódhassanak új ott-
honukhoz, a pavilont csak szeptember 28-án, az állatkert 91. születésnapján nyitják meg 
a nagyközönség előtt.
Fotó: Bagosi Zoltán

taronga.org.au

 Biztonságban ugrándozhat az a 18 hím és 14 nőstény nagy 
nyúlfülű bandikut (Macrotis lagotis), amelyeket a Taronga Zoo-
ból választottak ki, és egy 9450 hektáros, ragadozóktól mentes 
közép-ausztráliai menedékhelyre telepítettek. Az egykor széles kör-
ben elterjedt faj populációja az utóbbi évtizedekben a betelepített ragadozók 
(például az elvadult házi macskák, a rókák), valamint a pusztító tűzvészek mi-
att drasztikusan csökkent. A nagy nyúlfülű bandikut az ökoszisztéma egyik kulcsfon-
tosságú résztvevője. Ásásával javítja a növények csírázási feltételeit, és segít fenntartani az 
egészséges talajdinamikát.
Fotó: Ken Griffits / Shutterstock

www.oregonzoo.org

 Az oregoni állatkert biológusok közreműködésével teszteli a legmodernebb lézertech-
nológiát a vadon élő jegesmedvék megfigyelésében. Ha az új módszer beválik, az állatok testtö-
megét biztonságosabb módon mérhetik meg. Eddig a medvék testméretét csak befogásuk után, őket 
mozgásképtelenné téve lehetett meghatározni. A tesztet az Oregon Zoo két jegesmedvéjének „segítsé-
gével” végezték el. Norát és Ameliát táplálkozás közben pásztázták a láthatatlan lézersugarak, és mivel 
a medvéket rendszeresen mérték gondozóik, az ismert adatok alapján következtetni lehetett a szkennelt 
adatok pontosságára. A vadon élő jegesmedvék testtömegéről és állapotáról szerzett információk ren-
geteg kérdés megválaszolásában segíthetnek a kutatóknak, mivel még mindig vannak hiányosságok 
annak megértésében, hogy az éghajlatváltozás hogyan hat ezekre a ragadozókra.
Fotó: Gilmar / Shutterstock

 https://www.chesterzoo.org

 Krioprezerválással küz-
denek a Chester Zoo szak-
emberei és az Egyesült Király-
ság vezető állatszaporodási szakértői 
a kihalással fenyegetett fajok megmentéséért. 
A tudósok kezdeményezésére létrejött Nature’s SAFE 
Biobank – amely Európa egyik legnagyobb ilyen létesít-
ménye – a bolygó legértékesebb állatainak sejtjeit őrzi 
meg. Az állatkertben elhunyt egyedek petefészkeiből, 
heréiből és füleiből származó szövetmintákat a legmo-
dernebb technológiák alkalmazásával, folyékony nitrogén 
segítségével −196 °C-on fagyasztják le. A tudósok szerint 
a jövőben a reprodukciós eljárások fejlődésével ezek a fa-
gyasztott szövetminták világszerte felhasználhatók lesznek 
a fajok megőrzésére. Ez lehetővé tenné a természetvédők 
számára, hogy helyreállítsák a kihalással fenyegetett állatfajok 
elveszett genetikai sokféleségét. A Nature’s SAFE eddig több 
mint száz, fokozottan veszélyeztetett állatfaj sejtjeit kriokon-
zerválta sikeresen.

taronga.org.au

 A sydney-i Taronga Zoo tenyésztési programot indított a 
nyugati erszényesnyest (Dasyurus geoffroii) megmentéséért. 
Az őshonos faj a nemzeti, veszélyeztetett fajokra vonatkozó stratégia 
szerint a húsz kiemelt fontosságú emlős közé tartozik. A kisebb macs-
ka nagyságú, húsevő erszényes korábban széles körben honos volt az 
ausztrál szárazföldön, de ma már csak korábbi elterjedési területének 
körülbelül 5%-án fordul elő. Nyolc alapító egyeddel (négy hímmel és 
négy nősténnyel) indul a program. Ha minden a terveknek megfelelő-
en alakul, az év végére akár 24 kölyök is lehet a tenyészközpontban.
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www.zoo-berlin.de

 A berlini állatkert és a WWF (Természetvédelmi Világalap) 
további hét évre újította meg együttműködési megállapodását, 
hogy biztosítsák az európai bölény (Bison bonasus) jövőjét annak 
egyik természetes élőhelyén, a Kaukázus térségében. A Berlin Zoo 
és a WWF Németország 2019-ben kezdték meg a közös munkát, és eddig 
20 bölényt engedtek szabadon az azerbajdzsáni Shadhag Nemzeti Park 
1300 km²-es magzónájában. További kilenc egyed jelenleg a helyszíni visz-
szatelepítési központban akklimatizálódik. A most aláírt dokumentumban 
2028-ig további 70 állat visszatelepítését tervezik. A korábbiakhoz hason-
lóan most is Európa állatkertjeiből válogatják össze a megfelelő egyede-
ket, hogy a Tierpark Berlinben (Berlin másik állatkertjében) egy csordát 
alkossanak. A berlini ismerkedési időszakot követően a bölények útnak 
indulnak Azerbajdzsánba. A szállításra minden évben ősszel kerül sor.
Fotó: Szymon Bartosz / Shutterstock

www.zoopraha.cz

 Megszületett a 250. Przewalski-ló kiscsikó 
(Equus ferus przewalskii) a prágai állatkert Dol-
ní Dobřejovban található tenyészállomásán. 
Az állatkert 2011 óta összesen 34 lovat szállított 
Mongóliába, ahol már harmadik generációs csikónak is 
örülhetnek: a 2012-ben áttelepített kancának, Anežká-
nak nemrégiben szülelett dédunokája. Miroslav Bobek, 
az állatkert igazgatója szerint a vadlovak visszatérése 
a vártnál jobban halad. A ménesek jelenleg összesen 
három területen élnek Mongóliában: az ország középső 
részén található hegyvidéki Khustain Nuruu régióban 
a legutóbbi összeírások szerint 422 ló él, míg a nyu-
gat-mongóliai Gobi B és Khomiin Tal rezervátumokban 
további 516 egyed lelt otthonra. A csaknem 1000 fős 
populáció életképes, így a következő szállítás keletre 
irányul majd.
Fotó: Pixelbender36 / Shutterstock

nationalzoo.si

 Két hím barnakivi-fióka (Apteryx australis) 
kelt ki a tojásból a virginiai Smithsonian Conser-
vation Biology Institute-ban. A csibék a nyolcadik, 
illetve kilencedik utódai a 9 éves anyának, Manawa 
Orának és a 37 éves apának, Maorinak. A vadonban a 
barnakivi-szülők nem gondoskodnak kikelt utódaikról, 
a fiókák magukra vannak utalva. Annak érdekében, 
hogy a legjobb esélyt kapják a túlélésre, a gondozók a 
költés késői szakaszában a tojásokat mesterségesen, 
ellenőrzött körülmények között keltették ki. A fiókák 
200, illetve 330 gramm tömegűek voltak a kikeléskor 
– felnőttkorukban a hímek 1,4-2,4, a nőstények pedig 
2,2-3,2 kilogrammot nyomnak majd. A Smithsonian’s 
Institute volt az első intézmény, amely 1975-ben 
sikeresen szaporította ezeket a különleges madarakat 
Új-Zélandon kívül.
Fotó: Harvepino / Shutterstock

bristolzoo.org.uk

 Új kutatóállomást épít a Bristoli Zoo-
lógiai Társaság Madagaszkáron. Az állo-
másról fogják irányítani az erdőtelepítéseket, 
illetve innen tanulmányozzák majd a kritikusan 
veszélyeztetett kékszemű szerecsenmaki (Eulemur 
flavifrons) viselkedését. E faj egyike a kizárólag itt talál-
ható 106 endemikus makifajnak. Madagaszkár a világ egyik 
legfontosabb biodiverzitási gócpontja, ugyanakkor az egyik 
legszegényebb ország is, ahol az emberek 92%-a a szegénységi 
küszöb alatt él. A Bristoli Zoológiai Társaság 2006 óta dolgozik a 
sziget élővilágának megőrzéséért.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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Ú
gy tűnik, hogy különösen a fogságban élő, 
a stressz és a táplálékkeresés nehézségeitől 
megkímélt példányok talán egyáltalán nem is 
öregednek! Már régebbi kutatások is feltárták, 

hogy e hüllők képesek gyorsan elpusztítani szerve-
zetükben a sérült sejteket, s ellenállnak a sejtosztó-
dás során idővel felhalmozódó DNS-károsodásnak, 
ami megvédi az egyedeket akkor is, amikor extrém 
öregkorba lépnek. Példának okáért idén töltötte be 
190. évét Jonathan, egy Seychelle-szigeteki óriás-
teknős (Aldabrachelys gigantea hololissa) – ezzel ő a 
valaha élt legidősebb teknős és egyben a legidősebb 
feljegyzett szárazföldi állat. Az új kutatásokból kide-
rül, hogy bizonyos teknősfajoknál az életkor nem 
növeli a halálozás kockázatát. 

LASSAN ÖREGSZENEK
Végül minden teknős meghal, de ennek esélye 
ugyanannyi lehet 5, 25 vagy néhány hosszú életű 
faj esetében akár 125 éves korban is. 

Az első tanulmány 52 fogságban tartott fajt vizs-
gált, amelyeknek mintegy 75 százaléka elhanya-
golható mértékű öregedést mutatott. Ezek közé 
tartozott például a mór teknős (Testudo graeca), a 
fekete szélesfejűteknős (Siebenrockiella crassicollis) 
és az aldabrai óriásteknős (Aldabrachelys gigantea). 

A második tanulmány – melyet egy másik kutató-
csoport végzett – a vadon élő populációk öregedé-
sét vizsgálta. Az egyik hipotézis arra vonatkozóan, 
hogy a teknősök miért öregednek lassan, régóta az, 
hogy mivel hideg vérűek, nem kell energiát fordí-
taniuk testhőmérsékletük fenntartására, ami talán 
lehetővé teszi számukra, hogy ezt az energiát a 
sejtek javítására fordítsák. Ám a kutatók azt talál-

A halál elkerülhetetlen, de az öregedés nem feltétlenül – legalábbis 
egyes állatfajok esetében. A Science című folyóiratban júniusban 
két tanulmány is megjelent, amelyek a teknősök fi gyelemre méltóan 
lassú öregedésével foglalkoznak.

Fiatal mór teknős 
Dobrudzsában. 

Az ott élő 
teknősök még 

az igazán 
kemény teleket 

is könnyedén 
átvészelik. 

Fotó: Kovács Zsolt

A budapesti 
állatkertben is 
látható aldabrai 
óriásteknősök 
talán 200 évig 
is elélhetnek. 
A legidősebb 
ismert, ma is élő 
példány 190 éves.
Fotó: Bagosi Zoltán
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ták, hogy a hideg vérű állatok általánosságban véve 
nem öregedtek lassabban, mint a meleg vérűek. 
A hideg vérűek azonban az idősödés ütemének sok-
kal szélesebb skáláját mutatták: egyesek gyorsab-
ban öregedtek, mint a hasonló méretű meleg vérű-
ek, mások pedig lassabban. A vizsgált négy csoport 
mindegyikében (békák és varangyok; krokodilok; 
gyíkok; teknősök) legalább egy fajnál az öregedés 
mértéke elhanyagolható volt. Mindazonáltal, akár-
csak a másik vizsgálatban, a teknősök kiemelkedtek 
ebből a szempontból. 

KÉRDÉSEK – EGYELŐRE VÁLASZ NÉLKÜL
Mivel a hidegvérűség nem tudta megmagyarázni a 
lassú öregedést, a kutatók teszteltek néhány egyéb 
tényezőt, amelyek megmagyarázhatják, hogy egyes 
fajok miért öregednek gyorsan, míg mások lassan. 
Megvizsgálták a helyi átlaghőmérsékleteket a fajok 
elterjedési területén, de eltérő mintázatokat találtak: a 
melegebb éghajlat növelte az öregedés ütemét a hül-
lőknél, ám csökkentette a kétéltűeknél. Azt is meg-
állapították, hogy a hosszabb élettartam a későbbi 
ivarérettséghez kötődik, ami a hosszú életű hideg vé-

rűek lassúbb élettempójára utal. Az egyik nagy 
felfedezés azonban az volt, hogy a leglassabban 
öregedő hideg vérű élőlények azok, amelyek a 
legerősebb védelemmel rendelkeznek, hogy 
megóvják magukat a ragadozóktól. Különösen 
a fi zikai védelem, például a páncél jár együtt az 
alacsony öregedési rátával. A páncél megaka-
dályozza, hogy a teknősöket felfalják, vagyis a 
külső forrásokból származó halálozási arányuk 
alacsonyabb, mint az ilyen védelemmel nem 
rendelkező állatoké. Ez az alacsony halálozási 
arány minden életkorban azt jelenti, hogy a tek-

nősök valószínűleg elég sokáig élnek ahhoz, 
hogy kihasználják az öregedés elleni sejt-
szintű védelmüket.
A fogas kérdés evolúciós szempontból az, 

hogy e hüllők hogyan halmozták fel örege-
désgátló képességeiket. Biológiájuk megértése 
segíthet az ember számára az idősödés elleni 
titkok feltárásában, de ehhez még nem kevés 
kutatásra van szükség. A rendkívül hosszú életű 
fajokról egyelőre kisszámú adat áll rendelkezés-
re. Főleg annak vizsgálata lenne fontos, hogy a 
matuzsálemi kort megérő állatoknál az örege-
dés üteme felgyorsul-e valamikor. 

BETLEHEM ILDIKÓ 
Forrás: www.livescience.com

A mór teknősök 
fogságban is 

sokáig élnek, és 
egyáltalán nem 
látszik rajtuk az 

öregedés.
Fotó: Kovács Zsolt

Melyik az A dzsungel könyvében is szereplő, állatkertekben ritkán látható állatfaj, 
amelyből egy szépen szaporodó falka él a budapesti állatkertben? A helyes megfejtés az 
alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható össze. 
A megfejtéshez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének e-mail-
címére (info@allatvilagmagazin.hu) vagy postai címére (2083 Soly-
már, Magas u. 21.) megküldeni név, cím, telefonszám feltüntetésével. 
(A lapból nem szükséges kivágni a rejtvényt.) Postára adási határidő:

2022. október 20.

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

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

Azok között, akik a 2022. 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. Ki írta az Állatkert belülről című könyvet?

 ÁZS: Holdas Sándor    AF: Szederjei Ákos    AM: Anghi Csaba

2. Melyik nyércfaj fordul elő Magyarországon?

 RI: Európai nyérc    I: Amerikai nyérc    ER: Mindkettő

3. Milyen állat a nagy mara?

 IKA: Patás    KAI: Ragadozó    AI: Rágcsáló

4. Melyik a világ legnagyobb galambja?

 VAD: Koronásgalamb    O: Sörényes galamb    PR: Parlagi galamb

5. Mi a címe Schmidt Egon legújabb könyvének?

 ROSZ: Éneklő kedvencek   AG: Egér a zongorában    
KU: Madárdalos emlékeim

6. Európa állatkertjei közül hol mutattak be először flamingót?

 TYA: A schönbrunni  állatkertben   LÁN: A prágai állatkertben    
OK: A bukaresti állatkertben
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E 
bogárfajt nem is olyan rég, 
1986-ban írták le először 
Amerikában, noha arrafelé 
kimondottan gyakorinak 

mondható: Mexikótól egészen 
Kanadáig elterjedt. Nem sokkal 
később, 1993-ban már behur-
colt fajként Japánban is ráta-
láltak, 2001-re pedig Kínába is 
eljutott. Mivel elsődleges táp-
növénye, a parlagfű már 1930 
óta jelen van és hódít Délke-
let-Ázsiában, s ez a bogárka ki-
válóan repül, elég hamar szét-
terjedt a dél-ázsiai régióban. 
2013-ban pedig – valószínűleg 
szintén egy szállítmány potya-
utasaként – Európában is fel-
tűnt. Olaszországban és Svájc-
ban írták le először, s 2020-ra 
már Szlovéniába, Horvátor-
szágba és Szerbiába is átjutott. 
Így várható volt, hogy hamaro-
san nálunk is megjelenik.

BUDAPEST BOGARA
Felbukkanását a legtöbb he-
lyen pozitívan fogadták, mivel 
a tápnövénykísérletek során a 
szabadföldi kultúrnövények-
re nem jelentett veszélyt. A 
parlagfűhöz hasonlóan Ame-
rikából származó és fészkes 
virágzatú napraforgót féltet-
ték elsősorban a kártételétől, 
de a félelmeket egyelőre nem 
igazolta. Bár elfogadta a nap-
raforgó levelét is – ha máshoz 
nem jutott –, a vizsgálatok sze-
rint nem kedvelte túlságosan, 
és túlélési esélyei is jelentősen 
lecsökkentek rajta. A körülmé-
nyek azonban hozhatják úgy, 
hogy ez később megváltozik. 
(Ahogy korábban a szintén 
Amerikából behurcolt burgo-

nyabogarat sem érdekelte eleinte a burgonya, utóbb 
mégis az egyik fő kártevőjévé vált.) Többek közt 
emiatt például Ausztrália egyáltalán nem engedi 
be a területére a parlagfű-olajosbogarat, ellenben 
Kínában, az USA-ban, Mexikóban, Kanadában, Ja-
pánban, Koreában és Tajvanon már elfogadottan 
használják-tenyésztik a parlagfű elleni biológiai vé-
dekezéshez.

2020 októberében hazánk is felkerült a 
levélbogarak családjába tartozó parlagfű-
olajosbogár (Ophraella communa) előfordulási 
térképére. Mivel ez a bogár lárvaként és kifejletten 
is elsősorban az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 
artemisiifolia) levelét fogyasztja, sokak szemében 
csillant fel a remény, hogy a rég várt megváltást 
jelentheti az országos parlagfűproblémára.

A kifejlett bogár teste 5 mm körüli, sárga, sárgásbar-
na színű, szárnyfedőin fekete, sötétbarna hosszanti 
sávok futnak. Tojásai enyhén csúcsos tojásdad ala-
kúak, frissen sárga színűek, később narancsossá 
válnak. A lárva teste szürkés, szelvényezett, rövid 
szőrszálakkal fedett. Bábja sárgás színű szabadbáb, 
laza szövedék védelmezi, amelyet még lárvaként ké-
szített.

A bogár nőstényei életük során, ideális körülmé-
nyek között átlagosan 1500-2700 petét raknak. A pe-
ték öt-hat napra kelnek, nagyjából egy hét alatt átes-
nek a három lárvastádiumon, majd kevesebb mint 1 
hetes bábállapot után a kifejlett egyedek élettartama 
még körülbelül 1-1,5 hónapig tart.

A szubtrópusok-
ról származó bo-
gárnak tartósan 
20 °C körüli hő-
mérsékletre van 
szüksége ahhoz, 
hogy szaporodni 
kezdjen.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A bogár első azonosítása hazánkban 2020 szep-
temberében történt az izeltlabuak.hu weboldalra be-
küldött fénykép alapján. Soroksáron a Hosszú-hegy 
dűlőn találtak rá, ipari, kereskedelmi és közlekedési 
csomópontok közelében. Mivel az azóta eltelt évek 
alatt Budapest környékénél távolabb nem sikerült 
felfedezni, egyértelműnek látszik, hogy nem ter-
mészetes terjeszkedés révén, hanem valamilyen 
szállítmánnyal érkezhetett az országba. Figyelemre 
méltó az is, hogy eddig csupán a városi környezetet 
részesítette előnyben a szintén rendelkezésre álló, 
parlagfűvel bőven benőtt szántóföldekkel szemben.

FONTOS KÉRDÉSEK
A faj Mexikóban és az Egyesült Államok déli részén 
őshonos, leginkább a szubtrópusi és mediterrán ég-
hajlatot kedveli, ám a hűvösebb régiókban is képes 
megtelepedni. Az ideálisnál alacsonyabb hőmér-
sékleti viszonyok között azonban a nőstények keve-
sebb petét raknak, emellett az egyedfejlődés hossza 
is megnyúlik. Mindez az éves generációk számának 
csökkenéséhez vezet, így a szaporodásuk jelentősen 
lelassul. Hazánk kontinentális éghajlatán is erre 
számíthatunk. A nagyvárosi környezet magasabb 
átlaghőmérséklete lehet a magyarázat arra is, hogy 
a bogár miért maradt eddig a főváros közelében.

Fontos kérdés, hogy a parlagfű-olajosbogár mi-
lyen mértékben segíthet majd nekünk a parlagfű 
visszaszorításában. Sajnos hazánk parlagfű tekin-
tetében nemzetközi szinten is a legérintettebb tér-
ségek közé tartozik. Az ország területének 50-60 
százaléka közepesen vagy erősen szennyezett. A 
magas parlagfű-fertőzöttség számottevően csök-
kenti a termésátlagot, a széllel terjedő rengeteg pol-
len miatt pedig közel kétmillióan szenvednek or-

szágszerte. Biztató adat, hogy Milánó környékén – a 
bogarak nagyarányú elszaporodásának köszönhe-
tően – sikeresen harmadára csökkent a parlagfű-
pollen mennyisége a levegőben. Ám erre az ered-
ményre Magyarország éghajlati adottságai miatt mi 
már kevésbé számíthatunk, hisz például míg Olasz-
országban a bogár három-négy nemzedéket is pro-
dukál évente, addig nálunk legfeljebb két nemzedék 
kalkulálható. Továbbá a tavaszi és őszi hűvösebb 
idő a szaporodását jelentősen gátolja, amíg ez a par-
lagfűről sajnos nem mondható el. Ha a bogár majd 
valamelyest vissza is fogja a féktelen burjánzásban, 
valószínű, hogy megállítani nem lesz képes.

Úgy néz ki tehát, hogy maradnunk kell a klasszi-
kus parlagfűgyérítési módszereknél, hacsak idővel a 
bogárnak ki nem alakul egy hidegtűrőbb változata. 
De az már egy újabb történet…

DEMJÉN ZSÓFIA

A hőmérséklet 
a bogár 

termékenységét 
is jelentősen 

befolyásolja; ha 
az ideális 
28 °C-tól 

bármelyik 
irányban eltér, 

a lerakott peték 
száma is csökken.

Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
világon elsőként a bécsi Schönbrunn Zoo mu-
tatott be fl amingót, egészen pontosan karibi 
fl amingót (Phoenicopterus ruber): a madár 
1759–1760 között volt az állatkert lakója. Az in-

tézmény első rózsás fl amingójának megérkezésére 
egészen 1832-ig kellett várni. A kezdeti két példány 
elpusztulását követően nem csupán Bécsben foly-
tatták az állatkerti fl amingótartást, hanem a világ 
más tájain sorra nyíló újabb állatkertek is egymás 
után vágtak bele e különleges madarak bemutatá-
sába. 

ÁZTATOTT KENYÉR ÉS FLAMINGÓTÁP
A kezdeti időkben nem sokáig maradtak életben 
az ekkoriban még vadbefogásból érkező állatkerti 
fl amingók, élettartamuk jócskán elmaradt a termé-
szetben élő példányoknál megfi gyelhető 20-30 év-
től. A sikertelen tartás egyik oka a nem megfelelő 

A rózsás flamingók (Phoenicopterus roseus) a legismertebb és 
a legkedveltebb állatkerti madarak közé tartoznak. Élénk színeik, 
lármás, nyüzsgő csapataik hamar felkeltik a látogatók fi gyelmét. 
Ennek ellenére az állatkerti flamingótartás még napjainkban sem 
egyszerű feladat, ezen madarak tenyésztése pedig korántsem sikerül 
minden flamingótartó zoonak.

Hazánk védett fl amingói
A fl amingófélék családjába napjainkban 6 fajt sorol 
a tudomány. A legnagyobb elterjedésű fl amingófaj, 
egyben a család legnagyobb termetű és szárny-
fesztávolságú faja a rózsás fl amingó. Ez a madár 
Dél-Európában, Kis-Ázsiában, Indiában és Afrika 
nagy részén egyaránt megtalálható. A fajt egyelőre 
nem fenyegeti a kipusztulás veszélye, az IUCN Vö-
rös Listáján besorolása „nem fenyegetett” (LC). Ma-
gyarországon védett faj, eszmei értéke 50 000 Ft. 
Hazánkban csupán kéttucatnyi alkalommal tűntek 
fel kóborló példányai, legutóbb 2022. január 6-án fi -
gyeltek meg két rózsás fl amingót Magyarországon, 
Dunatetétlennél. 
Fotó: Bagosi Zoltán

TÜKRÖM, TÜKRÖM

A Fővárosi Állat-
és Növénykert 
szakmai 
büszkesége 
a remekül 
szaporodó 
fl amingócsapat. 
A madarakat 
éjszaka 
villanypásztorral 
védik a ragadozók 
ellen.
Fotó: Bagosi Zoltán



táplálás volt. Ezek a madarak ter-
mészetes élőhelyükön elsősor-
ban algákat és sórákokat (Artemia 
sp.) fogyasztanak, utóbbiakat 
pedig meglehetősen nehéz volt 
a fogságban tartott madarak szá-
mára beszerezni. A Kistermelők 
Lapja 2022/8. számában olvasha-
tó, hogy a Veszprémi Állatkert ró-
zsás fl amingói  egyidőben vízben 
áztatott kenyeret kaptak táplálé-
kul, amitől elvesztették pompás 
színüket. A fl amingók ugyanis a 
természetes táplálékból kinyert 
karotinoidokat építik be tollruhá-
jukba. Később, az étrend átalakí-
tásával nem csupán Veszprém-
ben, hanem a világ más tájain is 
újra színpompás fl amingókat lát-
hattak az állatkerti látogatók. Sok 
állatkertben a mai napig helyben 
készítik a fl amingók takarmá-
nyát, melynek receptje változó, 
de általában darált marhahúst, 
marhaszívet, belsőségeket, kon-
zerv kutya-, illetve macskatápot, 
szárított bolharákot, akváriumi 
halak számára forgalmazott fa-
gyasztott sórákot és (a színezet 
élénkségének megóvására) őrölt 
pirospaprikát tartalmaz. Ezt a 
„fi nomságot” a legtöbb állat-
kertben vízben feloldva kínálják 
fel  a fl amingóknak. Napjainkra 
egyre elterjedtebbé vált a mada-
rak szervezete számára minden 
szükséges tápanyagot és ásvá-
nyi anyagot tartalmazó, vízben 
oldandó komplett fl amingótá-

pok forgalmazása, melyek egyszerűen elkészíthe-
tő megoldást kínálnak a körülményesen takarmá-
nyozható madarak etetésére.

TÜKRÖK A KIFUTÓBAN
Bár a szakszerű takarmányozással megnövekedett 
a rózsás fl amingók átlagos életkora, tenyésztésük 
sok helyen a mai napig nem sikerült. A dolog titka 
a megfelelő csapatlétszám, ezek a madarak ugyanis 
csak kellően nagy csoportban érzik magukat biz-
tonságban, és kezdenek bele a költésbe. 30-40 fős 
csapat esetén már bizakodhatunk a sikeres tojás-
rakásban. A költés elősegítése, valamint az állatok 
számára nyújtott környezetgazdagítás céljából sok 
helyen a fl amingókifutóban elhelyezett tükrökkel 
próbálják elhitetni a madarakkal, hogy a tényleges-
nél nagyobb létszámú csapatban élnek. A tükrös 
módszer sok helyütt – bár nem mindenhol – bevált, 
és idővel, ha megfelelő nagyságúra növekedett a 
madarak létszáma, akár el is hagyható. A világon el-
sőként a bázeli állatkertben sikerült a rózsás fl amin-
gók tenyésztése 1959-ben. Az ekkor kikelt két fi ókat 
az elmúlt évtizedek során több száz követte. 

A kikelő fl amingófi ókák szürke, pelyhes tollru-
hájukkal sokban különböznek élénk színű szüleik-
től. Csőrük ekkor még nem görbe, hanem egyenes, 
így önállóan táplálkozni sem tudnak. A szülők a 
begyükben előemésztett táplálékkal, ún. begytej-
jel etetik fi ókáikat. A rózsás fl amingók fészekalja 

egyetlen tojásból áll, melyből átlagosan 30 nap eltel-
tével kel ki a fi óka. 

Magyaroroszágon e sorok írásakor négy állat-
kertben gondoznak rózsás fl amingókat, tenyészteni 
azonban ez idáig kizárólag a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertben sikerült ezeket a látványos madarakat 
hazánkban. A Budapesti Állatkertben látható Euró-
pa második legnagyobb és egyben egyik legjobban 
szaporodó állatkerti rózsásfl amingó-csapata, mely 
jelen pillanatban 178 példányt számlál. Az idei év-
ben 27 fi óka kelt ki a tojásból, akik magazinunk je-
len lapszámának megjelenése idején még könnyen 
megkülönböztethetők szüleiktől szürkésfehér toll-
ruhájuk miatt. 

NAGY ANTAL

Európai 
állatkertben 

elsőként karibi 
fl amingót 

mutattak be. 
A fl amingók 

kizárólag 
kellő létszámú 

telepekben 
fészkelnek. 

Iszapból, sárból 
épített fészkük 

formája miniatűr 
vulkánra 
hasonlít.

Fotó: Bagosi Zoltán

A fl amingók a 
vízben állva, az 
aljzatot taposva 

kavarják fel az 
iszapot, majd 

fejüket jobbra-
balra forgatva, 

szűrőként 
funkcionáló 

csőrük 
segítségével 
szerzik meg 

táplálékukat.
Fotó: Bagosi Zoltán
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  TARO, AZ ÚJ MHORR GAZELLA BAK | A mhorr gazellák aligha-
nem a Budapesti Állatkert legritkább állatai. A dámgazellának ez az alfa-
ja ugyanis a vadonban már évtizedek óta kihaltnak tekinthető, egy ideje 
csupán állatkerti példányai léteznek. Pontosabban szólva legújabban 
ismét vannak már vadon élő mhorr gazellák, egy olyan programnak kö-
szönhetően, amelyben állatkerti születésű egyedeket kezdtek visszate-
lepíteni a Marokkó, illetve a Nyugat-Szahara déli részén található Safia 
védett területére! Persze a visszatelepítéshez sikeres állatkerti tenyészp-
rogramra is szükség van, s ebben a programban mi is jó ideje részt ve-
szünk, és számos alkalommal sikerült már szaporítanunk ezeket az álla-
tokat. A fiatalok felcseperedve más, ugyancsak a programban részt vevő 
állatkertekbe kerültek, többek között Franciaországba, Olaszországba, 
Spanyolországba és Ausztriába. Az első mhorr gazellánk egyébként 
még 2007-ben érkezett, az első gida pedig 2009-ben látott napvilágot 
Budapesten. Állatkertünkben utoljára 2019-ben születtek mhorr gazella 
gidák. Ők azóta már felcseperedtek, és a párizsi Vincennes állatparkjába 
kerültek. A legutóbbi néhány évben viszont elmaradt a gyermekáldás, 
éspedig azért, mert nem voltak megfelelő tenyészállataink. A dolgot 
végre sikerült orvosolnunk, mert nemrégiben egy fiatal bakot szerez-
tünk a meglévő három nőstény állat mellé. Tőlük várjuk tehát, hogy a 
mhorr gazellák szaporításának sikertörténete tovább folytatódjon Állat-
kertünkben. Taro, az új bak Münchenben született 2019 áprilisában, de 
aztán egyéves korában a lengyelországi Zamość állatkertjének lakója 
lett, s onnan érkezett most hozzánk, Budapestre.
Fotó: Hanga Zoltán

  SIKERES HARC A MADÁRINFLUENZA ELLEN | Igazán örömteli hírekről számolhatunk be a rózsás flamingók, illetve a Nagy-tó 
térségében látható pelikánok háza tájáról. Flamingóink ebben az évben 26 fiókával örvendeztettek meg bennünket. Pelikánjaink közül 
a borzas gödényeknél három, a rózsás gödényeknél pedig öt fiókának örülhettünk az idei költési szezonban. Ezek az imponáló számok 
annál inkább örvendetesek, mivel sem a pelikánokról, sem a flamingókról nem mondható el, hogy zavartalanok lettek volna az elmúlt 
hónapjaik. A pelikánoknál még decemberben két állat is akadt, amelyiknél, miután váratlanul elpusztultak, a magas patogenitású ma-
dárinfluenzáért felelős, H5N1 altípusba tartozó vírus jelenlétét mutatták ki. A vírust, amelyet elsősorban a vadon élő, vonuló vízimada-
rak terjesztenek, minden valószínűség szerint az állatkerti Nagy-tóra látogató vadmadarak hozhatták be intézményünkbe. Az illetékes 
hatóságokkal együttműködve akkor az összes pelikánt, vagyis 57 állatot, valamint 46 további, más fajhoz tartozó madarat helyeztünk 
karanténba. A gyors intézkedéssel sikerült a vírus belső terjedését megállítani. A karanténba került madarak ezután védőoltást kaptak 
a madárinfluenza ellen, s csak akkor engedtük őket vissza az állatkerti Nagy-tóra, amikor a második vakcinázást követő várakozási 
időszak is letelt. Az átmenetileg karanténba került állatok mellett elővigyázatosságból további mintegy kétszáz madarat oltottunk be, 
köztük a népes flamingókolónia tagjait is. A védekezés sikerét az időközben kikelt, és részben már fel is cseperedett fiókák sokaságán 
túl az is jelzi, hogy azóta egyetlen madárinfluenza-gyanús eset sem fordult elő Állatkertünkben.
Fotó: Bagosi Zoltán
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  EUGEN A HELIKOPTEREKKEL „BESZÉLGET” | 
A negyvenhét esztendős, négyméteres Eugen, a tavaly 
ősszel érkezett mississippi, azaz csukaorrú aligátor 
az érkezését megelőzően évtizedeken át egy olyan ál-
latházban lakott a berlini Tierparkban, amelyhez nem 
tartozott szabadtéri kifutó. Nálunk viszont a Krokodil-
házhoz medencével ellátott kültéri bemutatóhely is 
csatlakozik. A kertkapcsolatos belső férőhelyről eddigi 
tapasztalataink szerint 11 óra tájban jön ki, s eleinte in-
kább a medencében szokott ejtőzni, később pedig, ami-
kor már benne járunk a délutánban, jobbára a parton 
napfürdőzik. Időről időre szokatlan aktivitást is megfi-
gyelhetünk új aligátorunknál, amelyhez jellegzetes hang 
is társul. Ez valójában területvédő hang, amelyet legin-
kább akkor hallunk tőle, ha Állatkertünk környékén egy 
helikopter halad el. A forgószárnyas légi jármű rotorza-
ja alighanem arra készteti, hogy a biztonság kedvéért 
mindenkinek kinyilvánítsa a lakhelye feletti birtokjogot. 
A berlini kollégák elmondása szerint náluk is hasonló-
képpen viselkedett, ha helikopter hangját hallotta, illet-
ve reagált más hím krokodilok – akár más fajba tartozó 
egyedek – hangjára is.
Fotó: Bagosi Zoltán

  30 ÉVES AZ ÁLLATKERTI ALAPÍTVÁNY | Augusztusban ünnepelte harmincadik születésnapját a Budapesti Állatkertért Ala-
pítvány. Az ötletet annak idején nyugat-európai, elsősorban a német nyelvterületen működő állatkertektől vettük át. Habár kicsit 
átalakítottuk a dolgot, hiszen akkoriban nyugaton az volt a módi, hogy a különféle állatoknak népszerűségük függvényében előre 
megszabott örökbefogadási tarifája volt, így az olyan közkedvelt állatokat, mint mondjuk az elefánt, csak nagyvállalatok vagy nagyon 
gazdag magánszemélyek tudták örökbe fogadni. Mi sokkal demokratikusabb rendszert szerettünk volna, ezért az lett az alapelv, hogy 
egy bizonyos minimális összeg felett mindenki akkora summáért fogadhatja örökbe kedvencét, amennyiért szeretné. Ráadásul egy 
állatnak több örökbefogadó szülője is lehet, ami lehető lehetővé teszi azt is, hogy a különféle állatok népszerűségét ne csak nagyjából 
tudjuk megbecsülni, hanem számszerűen kifejezve is mérni tudjuk. Alapítványunk rendszeresen közzé is szokta tenni az örökbefo-
gadási toplistát. A jelképes örökbefogadás, azon túl, hogy támogatást jelent az intézmény számára, egyúttal arra is lehetőséget ad, 
hogy legközelebbi barátainkkal, intézményünk és állataink legnagyobb rajongóival egy kicsit még szorosabbra fűzzük a kapcsolatun-
kat. Ennek egyik legszebb példáját a nevelőszülői találkozók és a hozzájuk kapcsolódó szülői értekezletek jelentik. Persze nemcsak 
jelképes örökbefogadással lehet támogatni az Alapítványt, és rajta keresztül állatainkat, növényeinket, illetve az Állatkertünkben folyó 
közhasznú munkát. Ott van még a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása, és számos más támogatási forma is. Ezek a 
támogatások pedig nagyon sokat számítanak! Az elmúlt évtizedekben az állatok takarmányozásában, az állatgyógyászati készítmé-
nyek beszerzésében vagy éppen az állatok férőhelyeinek korszerűsítésében, berendezésük felfrissítésében is nagy segítséget kap-
tunk támogatóinktól. A közelmúltban például a családi örömöknek örvendő pusztai macskák, azaz a manulok kaptak új búvóládákat, 
legutóbb pedig, augusztus 9-én, az Állatkert 156. születésnapján szintén az Alapítványhoz befolyó támogatásoknak köszönhetően 
ajándékozhattunk meg a kert több lakóját is új játékokkal. Az Állatkerti Alapítvány harmincadik születésnapját augusztus 11-én rend-
hagyó retró bulival ünnepeltük. A program kezdetén a résztvevők híres, ismert állatkerti nevelőszülőkkel, köztük neves zenészekkel és 
színészekkel találkozhattak.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
sokcsecsű egeret (Praomys natalensis), amely 
a sivatagok kivételével szinte az egész afrikai 
kontinens lakója, 1939-ben fedezték fel Na-
talban. A kis testű rágcsálóknak általában hat 

pár emlőjük van, neki tizenkét pár – innen a neve. 
Szőre többnyire szürke, szürkésbarna, de ettől elté-
rő színűek is lehetnek. Testhossza 13-15, míg fark-
hossza 9-11 cm, a testsúlya 50-120 gramm. Nagysá-
ga miatt némiképp egy kisebb patkányra hasonlít. 
Társas életmódot folytat. Egy-egy kolónia akár több 
tucat egyedből is állhat. A családhoz tartozókkal 
szelíd, barátságos – civakodás egyáltalán nincs 
közöttük –, ám más csoportok példányaival ellen-
séges. Alapvetően félénk, a legkisebb zajra azonnal 
menekül. Sarokba szorítva erősen harap. Elsősor-
ban a füves szavannák cserjékkel borított vidékein 
él, de rohamos terjedése miatt az emberi települé-
seken mind gyakrabban tűnik fel. A patkányos te-
rületeket nem kedveli; ahol a „rokon” nagy számban 
fordul elő, ott nem telepszik meg. Zömében más, 
kisebb testű rágcsálóktól elfoglalt üregek szolgálnak 
otthonául. Emellett az emberek által hátrahagyott 
szemét- és autógumihegyek, romos házak, faraká-
sok, magtárolók, raktárak mindegyike vonzó kör-
nyezet a könnyen alkalmazkodó egereknek. 

HAZÁJÁBAN KÁRTEVŐ
A legnagyobb kárt a magtárolókban és a mezőgaz-
dasági területeken idézi elő. Egy korábbi felmérés 
szerint 1976–77-ben egy 30 ezer hektáros nigériai 
cirokültetvényen 30 százalékos kárt okozott. Azóta 

az adatok még rosszabbak. Élőhelyén – a patkány-
nyal karöltve – a legnagyobb kártevő rágcsáló a 
sokcsecsű egér. 

Alkonyati és éjszakai állat, a nappalt rejtekén tölti. 
Könnyen mászik ágakra, házfalra; sőt még a gabo-
naszárakra is felkapaszkodik a kalászért. Az idősebb 
példányok – nagy súlyuk ellenére – fürgén ugranak, 
ügyesen menekülve ragadozóik elől. Ivarérettségü-
ket hamar, már két-három hónapos korukban elérik. 
A terhesség 21-23 nap, gyakori a 12-15-ös alomszám. 
Leírások szerint a 20-as alom sem ritka! A szoptató 
anyaállatok agresszíven védelmezik a kisegereket. A 
patkányokkal ellentétben a nőstények nem lopkod-
ják mások kölykeit, inkább együtt szoptatják őket. A 
hímek a kölykök közelében is megjelennek; amikor a 
nőstények otthagyják a kicsiket, békésen befeksze-

nek melléjük. A növekvő kölyköket még akkor sem 
üldözik el, mikor azok már nem szopnak. Élőhelyü-
kön az első alom az esős évszak közepén jön a világ-
ra. Ekkor a leggazdagabb a takarmánybőség (külö-
nösen a sok friss fűféle).

A SOKCSECSŰ EGÉR

KÁRTEVŐ és 
KEDVENC
E bájos kis rágcsálót hiába keresnénk a 10-15 évnél 
régebbi hobbiállattartási szakirodalomban, mivel 
csak az elmúlt bő egy évtized hozta el számára a 
sikert. Kígyóeledelként debütált, ám ma már egyre 
többen tartják kedvtelésből. Nem véletlenül, hisz 
jóformán szagtalan, könnyen tenyészthető, s ha 
eleget foglalkozunk vele, még kezessé is válik.

A kígyók kedvence
Míg külföldön általános a sokcsecsű egerekkel való táplálás, addig itthon 
nagy az ellenkezés. Főleg a királypiton-tulajdonosok etetnek vele rend-
szeresen, kiváltképp, amikor egy-egy kedvencük nem hajlandó mást 
enni. Egyvalami biztos: a legtöbb kígyó szinte remeg a sokcsecsű egér 
illatának észlelésekor, s azonnal elfogadja. Valójában minden olyan hüllő 
szívesen fogyasztja, amelyik rágcsálókat is zsákmányol. Gyakorta halla-
ni, hogy azért nem etetnek ilyen egeret, mert ha rászokik a hüllő, akkor 
mást nemigen fog elfogadni. Nos, akad persze néhány faj, amelyik így 
reagálhat (pl. zöld fapiton, kutyafejű boa), de nagy általánosságban téves 
ez a megállapítás. Szerencsére ma már mind több szaküzletben vásárol-
hatunk sokcsecsű egeret. A korszerű takarmányozási trend a fagyasztott 
rágcsálókat részesíti előnyben. Több országban a terraristák már nem is 
jutnak élő rágcsálókhoz. Ennek etikai okai vannak. Természetesen nem 
mindig kerülhető el az élő prédával történő etetés, de a takarmányálla-
tok tenyésztésénél és tartásánál pontosan azokat a szempontokat kell fi -
gyelembe venni és betartani, amelyeket a hobbiállatoknál jeleztünk. Az, 
hogy egy rágcsáló zsákmányként fogja végezni, nem jelentheti, hogy 
élőlényhez méltatlanul bánjunk vele. 

Rovatvezető: Fehér Tamás

TÁRSUNK LEHET
A sokcsecsű egér még mindig nem érte el az arany-
hörcsög, a törpehörcsögök, a tengerimalac, néhány 
más egérfaj vagy épp a patkány népszerűségét. Ami 
mindenképpen a tartása mellett szól, az a szagtalan-
sága. Még a hímek vizelete is szagtalan. Továbbá, ha 
sokat foglalkozunk egerünkkel, éppolyan kedves, 
szelíd háziállat lesz, mint bármelyik más, hobbiál-
latként tartott kisrágcsáló. A lényeg, hogy egészen 
fi atal példányt vásároljunk, s napi rendszerességgel 

foglalkozzunk vele. Figyelem! Az alvó egeret ne za-
varjuk, ne rémisszük meg azzal, hogy kiemeljük a 
helyéről. Ilyenkor könnyen megijed, és akkor harap. 
Ez persze az összes hobbirágcsálóra igaz.

Tartásához és tenyésztéséhez a lakás hőmérsékle-
te tökéletesen megfelel; 20 Celsius-fok alatt azonban 
nem érzi jól magát, illetve, ha párban tartjuk, esetleg 
le is áll a szaporodás. Egy-két példány számára ele-
gendő egy 40 x 60 cm alapterületű férőhely. Ez lehet 
ketrec, terrárium, régi akvárium. Ha a ketreces meg-
oldást választjuk, ügyelni kell arra, hogy a rácsok kö-
zötti távolság ne legyen 1 cm-nél nagyobb. Ellenkező 
esetben a kicsinyek könnyen megszökhetnek belőle. 
Ha egy akvárium lesz a lakosztály, akkor a dróthálós 
tető jól záródjon, mert a könnyebb hímek a 40 cm-
es magasságot is képesek átugrani. A talaj lehet por-
mentes forgács, fapellet. Egy tálba tegyünk vakondtú-
rásból származó földdel kevert homokot. Kétnaponta 
töltsük fel az aljzatot szénával, olykor szalmával. A 
legjobb, ha egy kirándulás alkalmával fűféléket gyűj-
tünk, s ezt kínáljuk. Friss ivóvízről naponta gondos-
kodni kell. A legalkalmasabb a golyószelepes önitató. 
A sokcsecsű egér főleg magokat fogyaszt, így a mu-
har, a köles, a zab, a rizs, a búza, a kukorica egya-
ránt szóba jöhet. Napraforgó- és tökmagot, mivel 
hizlalnak, csak módjával etessünk. A szaküzletek-
ben kiváló magkeverékeket vásárolhatunk. Java-
solt a szépiacsont etetése is. Fontos a zöldféleségek 
rendszeres biztosítása, de csak vegyszermentes 
zöldet kínáljunk. Megfelel a tyúkhúr, a pitypang, 
a lóhere, a pásztortáska stb. Mivel egerünk sokat 
és rendszeresen rág, mindig biztosítsunk számá-
ra egy vékonyabb keményfa ágat, ahol koptathatja 
a fogát. Takarításkor ne fogjuk meg a farkánál fog-
va, mert a nagyobb példányok súlyától leszakad a 
farok! A többgenerációs tenyésztés eredményeként 
1953-ban megszületett az első piros szemű mutáns, 
amely nem volt albínó.    

A sokcsecsű 
egér Afrikában a 
pestis elsődleges 
terjesztője, jelen-
tősen hozzájárul 
a szalmonellózis, 
a leptospirózis, 
a brucellózis és 
a halált okozó 
Lassa-láz ter-
jesztéséhez. Az 
egerek vizeletével 
szennyezett étel a 
szervezetbe jutva 
okozza a fertő-
zést, ami emberek 
százainak halálá-
hoz vezet.
Fotó: Nynke van Hol-
ten / Shutterstock,
Bagosi Zoltán (lent)
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TÁRSUNK LEHET
A sokcsecsű egér még mindig nem érte el az arany-
hörcsög, a törpehörcsögök, a tengerimalac, néhány 
más egérfaj vagy épp a patkány népszerűségét. Ami 
mindenképpen a tartása mellett szól, az a szagtalan-
sága. Még a hímek vizelete is szagtalan. Továbbá, ha 
sokat foglalkozunk egerünkkel, éppolyan kedves, 
szelíd háziállat lesz, mint bármelyik más, hobbiál-
latként tartott kisrágcsáló. A lényeg, hogy egészen 
fi atal példányt vásároljunk, s napi rendszerességgel 

foglalkozzunk vele. Figyelem! Az alvó egeret ne za-
varjuk, ne rémisszük meg azzal, hogy kiemeljük a 
helyéről. Ilyenkor könnyen megijed, és akkor harap. 
Ez persze az összes hobbirágcsálóra igaz.

Tartásához és tenyésztéséhez a lakás hőmérsékle-
te tökéletesen megfelel; 20 Celsius-fok alatt azonban 
nem érzi jól magát, illetve, ha párban tartjuk, esetleg 
le is áll a szaporodás. Egy-két példány számára ele-
gendő egy 40 x 60 cm alapterületű férőhely. Ez lehet 
ketrec, terrárium, régi akvárium. Ha a ketreces meg-
oldást választjuk, ügyelni kell arra, hogy a rácsok kö-
zötti távolság ne legyen 1 cm-nél nagyobb. Ellenkező 
esetben a kicsinyek könnyen megszökhetnek belőle. 
Ha egy akvárium lesz a lakosztály, akkor a dróthálós 
tető jól záródjon, mert a könnyebb hímek a 40 cm-
es magasságot is képesek átugrani. A talaj lehet por-
mentes forgács, fapellet. Egy tálba tegyünk vakondtú-
rásból származó földdel kevert homokot. Kétnaponta 
töltsük fel az aljzatot szénával, olykor szalmával. A 
legjobb, ha egy kirándulás alkalmával fűféléket gyűj-
tünk, s ezt kínáljuk. Friss ivóvízről naponta gondos-
kodni kell. A legalkalmasabb a golyószelepes önitató. 
A sokcsecsű egér főleg magokat fogyaszt, így a mu-
har, a köles, a zab, a rizs, a búza, a kukorica egya-
ránt szóba jöhet. Napraforgó- és tökmagot, mivel 
hizlalnak, csak módjával etessünk. A szaküzletek-
ben kiváló magkeverékeket vásárolhatunk. Java-
solt a szépiacsont etetése is. Fontos a zöldféleségek 
rendszeres biztosítása, de csak vegyszermentes 
zöldet kínáljunk. Megfelel a tyúkhúr, a pitypang, 
a lóhere, a pásztortáska stb. Mivel egerünk sokat 
és rendszeresen rág, mindig biztosítsunk számá-
ra egy vékonyabb keményfa ágat, ahol koptathatja 
a fogát. Takarításkor ne fogjuk meg a farkánál fog-
va, mert a nagyobb példányok súlyától leszakad a 
farok! A többgenerációs tenyésztés eredményeként 
1953-ban megszületett az első piros szemű mutáns, 
amely nem volt albínó.    

A sokcsecsű 
egér Afrikában a 
pestis elsődleges 
terjesztője, jelen-
tősen hozzájárul 
a szalmonellózis, 
a leptospirózis, 
a brucellózis és 
a halált okozó 
Lassa-láz ter-
jesztéséhez. Az 
egerek vizeletével 
szennyezett étel a 
szervezetbe jutva 
okozza a fertő-
zést, ami emberek 
százainak halálá-
hoz vezet.
Fotó: Nynke van Hol-
ten / Shutterstock,
Bagosi Zoltán (lent)
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H
azánkban a keverék kutyák mindig nagy 
számban voltak jelen. Ehhez kétségkívül az is 
hozzájárult, hogy ingyen vagy olcsón meg le-
hetett őket szerezni, ellentétben fajtatiszta tár-

saikkal, akikre általában igény sem volt. Tudniillik 
a könnyen pótolható eb éppúgy jelzett, acsarkodott 
és védte a portát, mint egy pedigrés. Egyébre pedig 
nem is igen volt szükség. Kivételt talán csak azok a 
keverék juhászkutyák jelentettek, akik kiváló terelő-
nek bizonyultak: az ő kölykeikért nemritkán egy 
marha árát is elkérték.

A magyar porták keverék kutyái mindig is uni-
verzálisak voltak (néhol még ma is azok), bár őseik 
között aligha találunk pedigrés ebeket. Többségük a 
házat-udvart-tanyát őrizte: míg a kisebbek inkább 
ugatásukkal, addig a nagyobbak már a látványukkal 
elijesztették a hívatlan látogatót. Persze ott voltak a 
kevésbé egységes fi zimiskájú pásztorebek is, kitűnő 
tulajdonságokkal felvértezve. S ne feledkezzünk el 
a keverék vadászkutyákról, elsősorban vaddisznós 
kutyákról sem, amelyek egy-egy sertevad elejtésé-
nél olykor még az életüket is feláldozták. Mellesleg a 
múlt század második felében épp ezért váltották le 
a fajtatiszta vaddisznós kutyákat – terriereket, tacs-

kókat – keverékekre. Sok volt a baleset, és kár lett 
volna az értékesebb példányokért…

KEVERÉKBŐL FAJTATISZTA
Mivel minden kutya voltaképpen addig keverék, 
míg a fajtát hivatalosan el nem fogadják, mai ku-
tyafajtáink is keverékként kezdték. Hiszen például 
a drótszőrű magyar vizsla ereiben szálkásszőrű né-
met vizslák vére is csörgedezik, a mudi ősei között 
talán spicc is akadt – és így tovább. Ma épp a sinka 
kutyák keverék státuszát szeretnék megszüntetni, 

„Kissé durván és végletesen kifejezve: 
a »sétatéri keveréknél« sokkal kisebb a 

valószínűsége annak, hogy túlérzékeny, 
sérült idegrendszerű kutyához jutunk, 

mint a »nyolcszoros győztesek« 
ivadékainál.” 

Konrad Lorenz

Kedves 
keverékek
Magyarországon sokáig korcs kutyáknak nevezték a keverékeket, 
sőt, olykor még ma is él e szóhasználat. Ez persze helytelen, hisz a 
korcs szó alatt jobbára, pejoratív módon, valamilyen fogyatékosságot 
szokás érteni, és a keverék ebekre ez nem jellemző. 

Patay László (1938–2005)
Írásain nemzedékek nőttek fel, nyugodtan mond-
hatjuk, hogy ő volt a zoológia egyik utolsó poli-
hisztora. Egyebek mellett foglalkozott etológiával, 
vadászati állattannal, társállatokkal – ám igazi szív-
ügyének a kutya számított! Állandó szereplője volt 
kora meghatározó természettudományos gyermek-
műsorának, a Kuckónak, ahová Kristófot, a pointert 
is magával vitte. Rendszeresen jelentek meg írásai a 
Kutya újságban, az Állatvilágban, könyvei pedig ma 
is alapművek. Vadásztűznél című kötetében kitűnő 
kutyás jellemrajzokat ad. Hazánkban egyedülálló 
az Idomítsunk… című könyve (később bővített ki-
adásban is megjelent Szelídíts meg! címmel), amely 
többek közt a kutyanevelés gyakorlatáról íródott. 
A Búvár zsebkönyvek máig népszerű sorozatában ő 
írta a Kutyák című kötetet, melyben az említett ke-
verék ebeket is bemutatta. Patay László volt az, aki 
hazánkban felhívta a fi gyelmet az erdélyi kalibaku-
tyára (ő még esztenakutyának vagy erdélyi pásztor-
ebnek nevezte) mint egy esetleges újabb magyar 
fajtára. Felszólalt a magyar pásztorkutyák érdeké-
ben is.

„Az igaz, hogy 
ezer meg ezer 
keveréktulaj-

donos a legna-
gyobb gonddal és 
tisztelettel bánik 
kedvencével, de 

mivel ezeknek 
az ebeknek oly 

csekély a keres-
kedelmi értéke, 

elég gyakran 
részesülnek rossz 
bánásbódban is.”
Desmond Morris

Fotó: Bagosi Zoltán

mivel egy viszonylag homogén állományról van 
szó, olyan ebekről, amelyek többé-kevésbé „tiszta 
vérűen”, hosszú ideje szolgálják az embert.

A keverék kutyákat két nagy csoportra oszthat-
juk, de persze létezik több átmeneti forma is. Egyik 
csoport alatt a tudatosan vagy véletlenül kereszte-
ződött fajtatiszta kutyák kölykeit értjük, míg a má-
sik alatt azokat a helyi típusokat, melyek felmenői 
között pedigrés ebek is lehetnek, noha nem ez a jel-
lemző. Az első csoportba tartoztak Konrad Lorenz 
csaucsau-juhászkutya keresztezései, a másikra pe-
dig még bőven van példa a hazai településeken – és 
sajnos az állatmenhelyeken is.

NÉHÁNY HELYI TÍPUS
Hazánkban sokféle lokális kutyatípus létezik. Az 
egyes típusok példányai természetesen nem hason-
lítanak úgy egymásra, mint mondjuk két magyar 
vizsla, de méretükben, külső megjelenésükben és 
viselkedésükben többé-kevésbé megegyeznek. Pa-
tay László két ilyen típust emel ki. Az egyik az alföldi 
házőrző kutya, amely közepes termetű, hozzávető-
leg 40 cm magasságú, s a ház, a porta és ritkábban 
a tanya őrzésére használták-használják. Némiképp 
hasonlít a farkashoz vagy a sakálhoz, bár a közhi-
edelemmel ellentétben nem kereszteződött velük. 
E tévhit azért terjedhetett el, mert az egykori mocsa-
ras vidékeken, például a Sárréten fordult elő legna-
gyobb számban, ott, ahol hajdan a nádi (vagy réti) 
farkas is tanyázott. A réti farkast ma a legtöbb kuta-
tó sakálnak tartja. Szintén Patay ír a mintegy 50 cm 
marmagasságú schnauzer típusú házőrző kutyáról, 
amely főleg a Dunántúlon fordult elő. Ez a zömök, 
pofaszakállas, többnyire fekete eb természetét te-

kintve is a schnauzerhez hasonlított. A múlt század-
ban Pest megye egyes részein éltek „rókakutyák” is. 
Viszonylag kis termetű, felálló fülű, arányos kutyák 
voltak. Úgy tartották, hogy őseik között a róka is 
szerepelt, noha ez az állítás nem volt igaz. 

Ma – főként a városokban – a keverék kutyá-
kat egyre nagyobb számban váltják fel a fajtatisz-
ta ebek. Sokan azért idegenkednek a keverékektől, 
mert a bájos kölykökről nehéz megmondani, mi-
lyen felnőtt lesz belőlük. Nehezíti a kérdést, hogy 
legtöbbször az apa kiléte sem ismert. Ám azt se fe-
ledjük, hogy a keverékeket elkerüli a bel-, illetve ro-
kontenyésztés, valamint a gyakran vele járó számos 
mentális és fi zikai hatás. Már csak ezért is érdemes 
elgondolkodni egy-két keverék kutya befogadásán. 
A menhelyeken sok-sok pedigré nélküli eb vár gaz-
dára, így sajnos van miből választani!

KOVÁCS ZSOLT

„A keverék 
fogalma nem 

tévesztendő össze 
a hibridével – ami 
más-más fajú (pl. 
oroszlán és tigris) 

szülők párzását 
jelenti, valamint a 

fajtiszta fogalma 
a fajtatisztáéval. 

Amikor ti. valaki 
azzal dicsekszik, 

hogy az ő kutyája 
„fajtiszta” állat, 
akkor csupán 

annyit állít, hogy 
kedvence nem ku-

tya és – mondjuk 
– kecske házassá-

gából született!”.
Veress István

Fotó: Kovács Anna 
(felső kép), 

Bagosi Zoltán
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mivel egy viszonylag homogén állományról van 
szó, olyan ebekről, amelyek többé-kevésbé „tiszta 
vérűen”, hosszú ideje szolgálják az embert.

A keverék kutyákat két nagy csoportra oszthat-
juk, de persze létezik több átmeneti forma is. Egyik 
csoport alatt a tudatosan vagy véletlenül kereszte-
ződött fajtatiszta kutyák kölykeit értjük, míg a má-
sik alatt azokat a helyi típusokat, melyek felmenői 
között pedigrés ebek is lehetnek, noha nem ez a jel-
lemző. Az első csoportba tartoztak Konrad Lorenz 
csaucsau-juhászkutya keresztezései, a másikra pe-
dig még bőven van példa a hazai településeken – és 
sajnos az állatmenhelyeken is.

NÉHÁNY HELYI TÍPUS
Hazánkban sokféle lokális kutyatípus létezik. Az 
egyes típusok példányai természetesen nem hason-
lítanak úgy egymásra, mint mondjuk két magyar 
vizsla, de méretükben, külső megjelenésükben és 
viselkedésükben többé-kevésbé megegyeznek. Pa-
tay László két ilyen típust emel ki. Az egyik az alföldi 
házőrző kutya, amely közepes termetű, hozzávető-
leg 40 cm magasságú, s a ház, a porta és ritkábban 
a tanya őrzésére használták-használják. Némiképp 
hasonlít a farkashoz vagy a sakálhoz, bár a közhi-
edelemmel ellentétben nem kereszteződött velük. 
E tévhit azért terjedhetett el, mert az egykori mocsa-
ras vidékeken, például a Sárréten fordult elő legna-
gyobb számban, ott, ahol hajdan a nádi (vagy réti) 
farkas is tanyázott. A réti farkast ma a legtöbb kuta-
tó sakálnak tartja. Szintén Patay ír a mintegy 50 cm 
marmagasságú schnauzer típusú házőrző kutyáról, 
amely főleg a Dunántúlon fordult elő. Ez a zömök, 
pofaszakállas, többnyire fekete eb természetét te-

kintve is a schnauzerhez hasonlított. A múlt század-
ban Pest megye egyes részein éltek „rókakutyák” is. 
Viszonylag kis termetű, felálló fülű, arányos kutyák 
voltak. Úgy tartották, hogy őseik között a róka is 
szerepelt, noha ez az állítás nem volt igaz. 

Ma – főként a városokban – a keverék kutyá-
kat egyre nagyobb számban váltják fel a fajtatisz-
ta ebek. Sokan azért idegenkednek a keverékektől, 
mert a bájos kölykökről nehéz megmondani, mi-
lyen felnőtt lesz belőlük. Nehezíti a kérdést, hogy 
legtöbbször az apa kiléte sem ismert. Ám azt se fe-
ledjük, hogy a keverékeket elkerüli a bel-, illetve ro-
kontenyésztés, valamint a gyakran vele járó számos 
mentális és fi zikai hatás. Már csak ezért is érdemes 
elgondolkodni egy-két keverék kutya befogadásán. 
A menhelyeken sok-sok pedigré nélküli eb vár gaz-
dára, így sajnos van miből választani!

KOVÁCS ZSOLT

„A keverék 
fogalma nem 

tévesztendő össze 
a hibridével – ami 
más-más fajú (pl. 
oroszlán és tigris) 

szülők párzását 
jelenti, valamint a 

fajtiszta fogalma 
a fajtatisztáéval. 

Amikor ti. valaki 
azzal dicsekszik, 

hogy az ő kutyája 
„fajtiszta” állat, 
akkor csupán 

annyit állít, hogy 
kedvence nem ku-

tya és – mondjuk 
– kecske házassá-

gából született!”.
Veress István

Fotó: Kovács Anna 
(felső kép), 

Bagosi Zoltán
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A 
díszes fűpapagáj vagy kékhomlokú papagáj 
(Neophema elegans) fűzöld és irizáló kék szí-
nezetével, elegáns megjelenésével (amelyre 
latin tudományos neve és angol, német elne-

vezése is utal), halk énekével, viszonylag egyszerű 
fogságban való tarthatóságával a kezdő és a haladó 
madárbarátoknak egyaránt sok örömet szerezhet.

NINCSENEK IVARI KÜLÖNBSÉGEK
A nemek nagyon hasonlóak. A hím homlokán 
mélykék szalag húzódik, amely elkeskenyedve, hal-
ványan a szem felett is megfi gyelhető. Fejtetője és 
háti része sárgás olajzöld, a begye zöldessárga, a 
hasa sárga. A tojó összességében mattabb színeze-
tű, homlokcsíkja is halványabb. 

Gyakran tesznek említést a hímek hasalji na-
rancsszínű foltjáról, de ez sok esetben hiányzik. 
Madaraimat egy nagyobb csapatból választotta ki 
tenyésztőjük, s igyekezett több párat kiszemelni az 
alapján, hogy a narancsszínű folt megtalálható-e a 
has alján. A fi atal példányok mellesleg tökéletesen 
egyformák voltak. Egy év elteltével a tenyészpárnak 
hagyott hím madár hasán már egyáltalán nincs 
narancsszínű folt – ám a tojónak halványan van! 
Hosszú időn át próbáltam a nemek között különbsé-
get tenni, de sehogy sem sikerült. A hím madárnak 
talán valamelyest kevésbé lekerekített a fejformája, 
mint a tojóé; a vállak és a homlok színezete azonban 
éppoly erősen kék mindkét egyednél.

BÉKÉS ÉS BARÁTSÁGOS
A kékhomlokú papagáj egy alapvetően nyugodt, 
ellenálló, alacsony igényű Neophema-faj. Kedves 
természetének köszönhetően fajtársaival és más 
békésebb fajokkal (aranyosarcú, Katalin-, Bourk-pa-
pagáj stb.) is együtt tarthatjuk. A nemzetségébe tar-
tozó, rokon fajokkal (ékes, vörösbegyű, aranyosarcú 
papagáj) aránylag könnyen kereszteződik, így, ha 
ivarérett példányokat tartunk együtt, igyekezzünk 
elkerülni a hibridizációt!

Volierben több párat is elhelyezhetünk belőlük; 
egyes megfi gyelések szerint a fajtársak jelenléte 
doppingolóan hat a költő madarakra. Ám a hímek 
költés közbeni agressziójára fi gyelnünk kell!

A Neophema-nemzetség fajai viszonylag me-
legigényes madarak, sokuk kimondottan érzékeny 
a betegségekre és az elhelyezésre. Mindazonáltal 
a kékhomlokú papagáj az egyik legellenállóbb kö-
zülük, klímánkhoz remekül alkalmazkodott, védő-
házikóval ellátott röpdében is átteleltethető, ha a 
hőmérséklet nem csökken fagypont alá. Könnyen 
kezessé válik, de egyes példányok, melyeknek ke-
vesebb kapcsolatuk van az emberrel, ijedősek lehet-
nek.

NEM NEHÉZ TENYÉSZTENI
Szaporítása alapvetően könnyű; gyakran tenyésztett 
díszmadár. Ugyanakkor, mint minden faj esetében, 
előfordulhatnak kevésbé összeillő párok, amelyek 
költése során érhetik meglepetések a tenyésztőt. 

A KÉKHOMLOKÚ FŰPAPAGÁJ

Az ideális társállatokról szóló cikksorozatunkban – 
továbbra is az egzotikus szárnyasokra fókuszálva 
– ismét egy olyan fajt szeretnék az Olvasónak 
bemutatni, amely azon papagájfajok egyike, mely 
tökéletes választás lehet a legtöbb madárbarát 
számára.

Változatos táplálék
Alaptakarmányuk kölesfélékből, fénymagból, zabból, búzából, lenmag-
ból, szeklicéből, négermagból, kevés napraforgómagból áll. Kedvelik a 
különféle zöldeleségeket és a fürtös kölest is. Fiókáikat csíráztatott mag-
vakkal, zöldeledellel, tojásos eleséggel gond nélkül felnevelik.

 A fotón jól látszik 
a hím madár 

(balra) hasalján 
a narancsszínű 

folt, illetve a kék 
homloksáv is 

erőteljesebb a 
hímnél, ennél a 

párnál.
Fotó: Eckhard Lietzow 

/ Shutterstock

Ha szaporítani szeretnénk madarainkat, azok 
egyévesnél idősebb példányok legyenek. Nagy mé-
retű kalitkában vagy kisebb volierben a harmonizá-
ló pár áprilisban, májusban lerakja négy-öt tojását, 
melyen a tojó kotlik kb. 18 napig. A fészekodú mére-
te 20 x 20 x 30 cm, 6 cm-es bebúvónyílással. A fé-
szekanyag faforgács, fakorhadék lehet.

A fi ókák harmincnapos korukban hagyják el az 
odút, s ezt követően két-három hét múlva önálló-
ak. A kirepült fi atalokat a hím is intenzíven eteti, de 

egyedül is mind több táplálékot 
fogyasztanak. Kritikus időszak 
ez, hiszen a nem kielégítően táp-
lált fi atalok hamarosan fogyni 
kezdenek, elgyengülnek. Magam 
is izgatottan fi gyeltem a kicsi-
ket, mert gyakran hallottam síró 
hangjukat, ahogy az ennivalót 
kérték szüleiktől. Tojásos elesé-
get, fürtös kölest folyamatosan 
kínáltam nekik. Saját megfi gye-
léseim szerint semmiért sem ra-
jongtak, nem volt kedvenc táp-
lálékuk, ugyanakkor a fi ókák az 
érett ribizlit fogyasztották legin-
kább a kirepülésük után. A gyü-
mölcs vérvörös színe befestette 
a csőrüket, a külső szemlélő szá-
mára kis kannibálokká változtat-
va őket.

A kékhomlokú papagáj a fű-
papagájok nemzetségének rep-
rezentatív faja, s a kisebb testű 
díszmadarakat kedvelő madár-
barátoknak ideális választás le-
het, ha egy csendes, nyugodt, 
attraktív társállatot keresnek.

VARGA SÁNDOR

 

A kékhomlokú papagáj elterjedési 
területe két régiót fed le: Délnyu-
gat-Ausztráliát és Délkelet-Auszt-
ráliát, Victoria állam nyugati 
részéig. Bokrokkal tűzdelt füves 
térségekben, nyílt erdőségekben, 
homokos tengerpartokon fordul 
elő leginkább, párban vagy ki-
sebb csoportokban kerül szem 
elé. Alfaja – jelenlegi ismereteink 
szerint – nincs.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A néhány napja 
önállóvá vált 

fi óka színezete 
már a szülőkéhez 

hasonló.
Fotó: Varga Sándor

A tojó kitartóan 
kotlik a tojásokon, 
a fészekkontroll 
nem zavarja a 
költésben.
Fotó: Varga Sándor
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Ha szaporítani szeretnénk madarainkat, azok 
egyévesnél idősebb példányok legyenek. Nagy mé-
retű kalitkában vagy kisebb volierben a harmonizá-
ló pár áprilisban, májusban lerakja négy-öt tojását, 
melyen a tojó kotlik kb. 18 napig. A fészekodú mére-
te 20 x 20 x 30 cm, 6 cm-es bebúvónyílással. A fé-
szekanyag faforgács, fakorhadék lehet.

A fi ókák harmincnapos korukban hagyják el az 
odút, s ezt követően két-három hét múlva önálló-
ak. A kirepült fi atalokat a hím is intenzíven eteti, de 

egyedül is mind több táplálékot 
fogyasztanak. Kritikus időszak 
ez, hiszen a nem kielégítően táp-
lált fi atalok hamarosan fogyni 
kezdenek, elgyengülnek. Magam 
is izgatottan fi gyeltem a kicsi-
ket, mert gyakran hallottam síró 
hangjukat, ahogy az ennivalót 
kérték szüleiktől. Tojásos elesé-
get, fürtös kölest folyamatosan 
kínáltam nekik. Saját megfi gye-
léseim szerint semmiért sem ra-
jongtak, nem volt kedvenc táp-
lálékuk, ugyanakkor a fi ókák az 
érett ribizlit fogyasztották legin-
kább a kirepülésük után. A gyü-
mölcs vérvörös színe befestette 
a csőrüket, a külső szemlélő szá-
mára kis kannibálokká változtat-
va őket.

A kékhomlokú papagáj a fű-
papagájok nemzetségének rep-
rezentatív faja, s a kisebb testű 
díszmadarakat kedvelő madár-
barátoknak ideális választás le-
het, ha egy csendes, nyugodt, 
attraktív társállatot keresnek.

VARGA SÁNDOR

 

A kékhomlokú papagáj elterjedési 
területe két régiót fed le: Délnyu-
gat-Ausztráliát és Délkelet-Auszt-
ráliát, Victoria állam nyugati 
részéig. Bokrokkal tűzdelt füves 
térségekben, nyílt erdőségekben, 
homokos tengerpartokon fordul 
elő leginkább, párban vagy ki-
sebb csoportokban kerül szem 
elé. Alfaja – jelenlegi ismereteink 
szerint – nincs.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A néhány napja 
önállóvá vált 

fi óka színezete 
már a szülőkéhez 

hasonló.
Fotó: Varga Sándor

A tojó kitartóan 
kotlik a tojásokon, 
a fészekkontroll 
nem zavarja a 
költésben.
Fotó: Varga Sándor
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KÖZÖNSÉGPROGRAMOK

Sörényes hangyász etetés
Ausztrália különleges világa
Kea látványetetés
Bonsai bemutató
Óriásvidrák birodalma

Pingvinek reggelĳe
Fóka-móka
Kertészeti bemutató
Ragadozók látványetetése
Gorilla család ebédje
Hüllők látványetetése

Cápák világa
Vadállatmentők 
Parasztudvari pajtások
Trópusi növényszemle
Zsiráfvilág
Elefánttréning
Pingvinek vacsorája
Fóka-móka

Denevér látványetetés
A Nagyszikla titka
Állatbemutató
Rejtőzködő állatok
A kígyók szuperérzékei
Patkány a labirintusban

Giant anteater feeding
The special world of Australia

Kea feeding
Bonsai exhibition 

Realm of giant otters

Penguins breakfast
Seal training

Gardening show
Carnivores feeding

Gorilla family lunch
Reptile feeding

World of sharks
Wildlife rescuers

Friends from the farm 
Tropical plants exhibition 

World of giraffes
Elephant training
Penguins dinner

Seal training

10:00
10:30
11:00
12:30
13:00

10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30

10:30
11:30
12:00
13:00
13:30
15:30

Piros útvonal

Kék útvonal

Sárga útvonal

Varázshegy

10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.

10:00 a.m.
11:00 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.
  2:00 p.m.

12:00 p.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.
  1:30 p.m.
  2:00 p.m.
  3:00 p.m.
  4:00 p.m.
  4:30 p.m.

10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.

1:00 p.m.
  1:30 p.m.
  3:30 p.m.

Bat feeding
Secrets of the Great rock 

Animal show
Hiding animals 

The super senses of snakes
Rat in the labyrinth

Great rock

Blue access routes

Yellow access routes

Red access routes

 PROGRAMS

A programhelyszíneket, útvonalakat az 
állatkerti térképen (szórólapon) jelöltük.

A programok állatjóléti okokból vagy 
szélsőséges időjárás miatt elmaradhatnak.  

Programs may be canceled for animal 
welfare reasons or due to extreme

weather conditions.

Csak hétvégén és ünnepnapokon. Only on weekends and holidays.

The locations of the programs are on the map.

Az Állatkert a programváltozás jogát fenntartja.
The Zoo reserves the right to change the program.


