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TALÁLKOZÁS
a puffogó viperával

HERMAN OTTÓ,
az ösztönös zoológus

ÓRIÁSVIDRA,
a piráják réme

állatvilág művészszemmel

Nemes István: Hóbagoly

Számomra a madárfestés külön élmény. A légies puha tollak (különösen a baglyoknál) ábrázolása
teljes alázatot igényel, hogy vissza tudjam adni a szabad, könnyed röpte érzetét. Ezt különösen
fontos küldetésnek tartom a mai kegyetlen világban, mikor a vadon élő állatok és köztük sok madárfaj
beköltöznek a városokba. Feladva a fenséges szabad szárnyalást a mezőink felett, a városi ember által
termelt tömérdek szeméttel teli kukák környékén telepednek le, mint a városba költözött, sok munka
nélkül maradt falusi ember, a madárvilág régi sorstársa.

kitekintő
ÖRVENDETES GYARAPODÁS
Napjainkban már mintegy harminc pár (!) vándorsólyom költ Magyar
országon. Az egykor gyakoribbnak mondható ragadozó madár a
rovarirtó szerek használata és felhalmozódása miatt 1964 és 1997 között
nem tudott sikeresen költeni hazánkban. A téli időszakban a stabil
állományt jócskán meghaladó egyedszámban érkeznek Európa északi
részeiről a faj képviselői. Élelmüket követve a vonuló, itt telelő madár
csapatokat kísérik. Ennél is szebb eredményeket könyvelhetünk el a
kisebbik rokon, a kék vércse megfigyeléseire nézve: idén
tizenegyezernél többet számoltak össze a gyülekezőhelyeken.
(Körös–Maros Nemzeti Park és MME közleménye)

Bagosi Zoltán felvétele

KÖPÉSBEN AZ ELSŐK
Nagy sebességgel zajló folyamatok filmezéséhez használt kamerákkal
sikerült megfejteni a Délkelet-Ázsia és Észak-Ausztrália félsós brakkv izei
ben honos lövőhalak (Toxotidae) célzótechnikáját. A kérdés az volt,
miként tudnak olyan vízsugarat köpni a víz fölé hajló ágakon pihenő
rovarzsákmányra, hogy a sugár végén épp a becsapódás előtt keletkez
zenek megfelelő
sebességű cseppek.
Mint kiderült, a hal a
víz alól figyelve (!) is
pontosan a
szituációhoz igazítja
szájának átmérőjét,
mely a lövés közben is
dinamikusan változik.
A tanulmány szerint
e megoldás az emberi
technológiában
ismeretlen. (MTI)

Minden második
Hihetetlen adatokkal szolgál a Természetvédelmi Világalap (WWF) idei,
10. Élő Bolygó Jelentése (Living Planet Report). A riport tízezer
gerincesfaj populációjának utóbbi negyven évét követi nyomon – az
eredmény pedig megdöbbentő, érdemes idézni: „… az emlősök, ma
darak, hüllők, kétéltűek és halak vizsgált populációinak egyedszáma
52%-kal zsugorodott 1970 óta. Az édesvízi fajok világszerte élő popu
lációi 76%-kal csökkentek, ami átlagosan majdnem kétszerese a tengeri
(39%) és szárazföldi fajokat (39%) ért veszteségnek.”
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A kedvesen bumfordi koala Ausztrália egyik legjellegzetesebb állata. Nem is oly rég, ha valaki egy ilyen
eleven Teddy mackót szeretett volna látni, egészen az ötödik kontinensig kellett utaznia.
Hamarosan elég lesz a Budapesti Állatkertig.

A

koala elterjedése nagyjából azonos az eukaliptuszéval.
Nemcsak a sűrű eukaliptuszerdők lakója, hanem a
ritkább, ligetes szavannák fáin is megél, de még a szigetek
alacsony eukaliptuszain is. Ausztrália keleti és délkeleti részein
található belőlük a legtöbb, Queensland, Új-Dél-Wales, Victoria
és Dél-Ausztrália államok területén. Az ásatások bizonysága
alapján tudjuk, hogy pár ezer évvel ezelőtt az Északi Terület
(Northern Territory) és Nyugat-Ausztrália erdeiben is élt koala.
Kipusztulásuk okát és körülményeit viszont nem ismerjük.

2

Tasmaniában azonban mindeddig nyomát sem találták az
ásatásokat végző paleontológusok. Ez különös, mert a sziget
csak alig 10 ezer éve vált el az ausztrál földrésztől, s a koalák
még könnyűszerrel elterjedhettek volna az ottani hatalmas
eukaliptuszerdőkben.
MEGVAN A MAGÁHOZ VALÓ „ESZE”
A koalák hímjei és nőstényei különböző méretűek és megjelenésűek. A hímek nagyobbak és erőteljesebb felépítésűek, mint

Száz éve még
a prémjéért
vadászták.

Korsós Zoltán felvétele
Persányi Miklós felvétele

A sűrű lombok
között pihenő
koalát
nem könnyű
megpillantani.

Fotók: Shutterstock

a nőstények. A legkisebb ivarérett nőstények testsúlya hozzávetőleg 4 kg, míg a legnagyobb hímeké akár 15 kg is lehet. Persze
a két véglet más-más alfajoknál fordul elő. (A koalának összesen
három alfaja létezik.) Testtömegével arányban a koalának van a
legkisebb agya az emlősök között, 60%-kal kevesebb, mint egy
átlagos erszényesnek. Furcsa módon e parányi agy egy aránylag bő koponyaüregben helyezkedik el, amelynek csupán alig
61%- át tölti be. Az agyat viszont folyadék veszi körül; ennek igazi szerepe még nem ismert. Ám kétségtelen, hogy az „agyvíz”,
mely teljesen kitölti a koponyaüreget, meggátolja az agy károsodását egy esetleges ütődés vagy rázkódás esetén. Ez a kisméretű agy tekervényekben sem bővelkedik, mondhatni, sima.
Következésképp a koala rendkívül nehezen tud új dolgokhoz alkalmazkodni. Például, ha a megszokott eukaliptuszlombot, melyet nap mint nap fogyaszt, megfosztják gallyaitól, a leveleket
pedig egy lapos felületre terítik – mondjuk egy tányérra –, az
állat nem ismeri fel őket, s nem is eszik belőlük.
A koala szaglása kiváló, ami nem csoda, hiszen szimata segítségével válogatja össze a számára szükséges, különböző korú és
minőségű eukaliptuszleveleket.
Hallása is szerfölött éles; erre főként a párkereséskor és esetleges veszélyek felismerésekor van szüksége. Látása azonban
nem a legjobb, ami meglepő, mert kivált éjszaka aktív.
A koala, ellentétben a legtöbb erszényessel, harsány hangot tud
kiadni. Főleg párzás idején a hímek hallatják hangjukat, bár nem
is annyira a nőstényeknek adnak szerenádot, inkább a riválisokat akarják elijeszteni. A koala hangja sokkal mélyebb, mint azt
az állat mérete után vélhetnénk.

ESZI, NEM ESZI
A koalák Ausztrália eukaliptuszerdeit lakják. Az eukaliptuszfáknak közös jellemzőjük az erős illat, melyet egy illóolaj ad, amely
a fában fellelhető egyéb anyagokkal együtt a legtöbb gerinces
számára erősen mérgező „koktélt” képez.
Az eukaliptusznak rengeteg faja van, egyes kutatók szerint
nyolcszáz, mások szerint hatszáz. A koalának tulajdonképp
mindegy, mert őt legfeljebb ötven faj érdekli. Természetesen
ezek is mérgezőek, akárcsak a többi, ám az állat a fejlődéstörténet során „megtanult” élni velük. A koalák átlagban napi 40 dkg
eukaliptuszlevelet fogyasztanak el – a nagy hímek jóval többet is –, napi adagjukat 4-6 étkezési alkalommal kebelezik be.
A szabadon élő egyedek leginkább éjszaka esznek, de az állatkerti példányok gyakorta lakomáznak napközben is. Annak ellenére, hogy tökéletesen alkalmazkodtak egy alacsony energiaigényes életmódhoz, zsírtartalékuk fölöttébb kevés, s ezért
gyakran kell enniük.
Régebben úgy tudtuk, hogy a koala kizárólag eukaliptuszlevéllel
táplálkozik; ezt mára megcáfolták. Kiderült, hogy alkalmanként
más növénynemzetségek fajainak lombját is fogyasztja. Ezek
javarészt olyan fák és cserjék, melyeknek a levelei látszólag a
legcsekélyebb mértékben sem étvágygerjesztőek. Az apró levelű Leptospermum bozót vagy az Allocasuarina fa tűlevelei
valószínűleg próbára teszik még a legjobb fogazatú koalákat is!
Mindazonáltal a régi hiedelem, hogy a koala kényesen válogatós, mára hitelét vesztette.

A másik hiedelem, hogy a koala sohasem iszik, szintén a múlté,
mert ma már tudjuk, hogy bizony iszik. Az eukaliptuszlevelek
víztartalma meglehetősen magas, ezért nem kell gyakran innia,
de minél nagyobb a testsúlya, annál több vízre van szüksége.
Gyakorta elhangzik, hogy a koala azért alszik olyan sokat, s
felébresztve azért pislog oly révetegen, mert tulajdonképp
folyamatosan részeg a bódító hatású eukaliptuszlevelek
fogyasztásától. Badarság! Való igaz, hogy a koala rengeteget
alszik, akár naponta 20 órát is. Viszont amikor aktív – leginkább
éjjel –, akkor mi hajtjuk álomra a fejünket, így az a benyomásunk,
hogy az egész életét átalussza! Az eukaliptuszlevél, ami fő
tápláléka, kevés tápanyagot tartalmaz, ellenben megrágása
és emésztése sok energiát igényel. Az eukaliptusz mérgeit
bámulatosan hatástalanítja az állat szervezete; kábultságot aligha
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okozhatnak neki. A koala a legszigorúbb energiatakarékosság
jegyében éli életét, s ezért tölt hosszú órákat mozdulatlanul.
Hogy hunyorog, mikor felzavarják, érthető, hiszen az éjszakai
életmódú állat szemét bántja a vakító nappali fény.
HAGYJ BÉKÉN!
A koalák, a párzási időszakot leszámítva, jobbára kerülik egymás
társaságát. A hímek féltékenyek területükre, mely néha csak
egyetlen, máskor azonban több fa is lehet. Hangos kiáltásokkal jelzik jelenlétüket, s néha „hódító” portyázásra is elszánják
magukat. Ilyenkor az erősebb és nagyobb hím az, amelyik el
akar űzni egy kisebb példányt annak területéről. Ez gyakran úgy
Harc a területért

történik, hogy a támadó ordítozva ront rá védekező ellenfelére, megragadja, birkózni kezdenek, s közben alaposan megharapdálják egymást, végül a gyengébbik kénytelen meghátrálni.
A győztes igyekszik a legyőzöttet lelökni a fáról, vagy kényszeríteni, hogy átugorjon egy másik fa koronájába. A meghódított
„birodalom” határát az új birtokos gondosan megjelöli a szügyén lévő mirigy váladékával, sőt néha még vizelettel is.
Egy-egy eukaliptuszfát időnként azért kénytelen elhagyni
a rajta élő állat, mert a lombozat már nem nyújt elegendő
vagy megfelelő minőségű táplálékot. Gyakoribb eset, hogy a
fölcseperedett, fiatal állat, melyet anyja tovább nem tűr meg
a közelében, új otthont kénytelen keresni magának. Ilyenkor
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következik be azon ritka pillanatok egyike, mikor egy koala
elhagyja a biztonságot jelentő lombkoronaszintet, s leereszkedik
a földre. A terület védelme örök „téma” közöttük. Sok egyednek
nincs állandó lakhelye, így aztán fáról fára vándorolnak, s gyakori
konfliktusba keverednek a már ott lakókkal.
HA MEGSZÜLETIK A TRÓNÖRÖKÖS
Családalapításról nem is beszélhetünk, mert a koala „hűtlen”
apa, a családi élet helyett a magányt szereti, s a párzási időszak
elmúltával nem sok érdeklődést mutat a többiek iránt.
A vemhesség – melynek külső jelei nincsenek – 33-35 napig
tart, rendszerint egyetlen ivadék jön világra, kettő csak ritkán.
A kölyök, ha már nem fér be az
erszénybe, az anyja hátán utazik.

Az újszülött koala embrionális állapotban születik. Egészen pici,
alig fél grammos, a szó szoros értelmében babszemnyi. Teljesen
csupasz, meztelen teste rózsaszínű. De azért több az embriónál,
mert az életben maradáshoz szükséges „felszerelése” már megvan. Fejlett ajka, mellső lába és válla – méretéhez képest – erős,
légző-, emésztő- és vizeletkiválasztó szervei működőképesek.
Egyelőre nincs is másra szüksége: születése pillanatában máris
anyja erszényébe kezd mászni (ehhez kell az erős mellső láb és
váll). Hamar be is jut oda, mert a koala erszénye hátrafelé nyílik.
Ha a nyílás elöl lenne, a hámló kérgű eukaliptuszon való
mászkálás közben hamar megtelne kéregdarabkákkal és egyéb
erdei szeméttel. Attól sem kell félni, hogy a megbúvó csemete

véletlenül kipottyan, mert az erszény száját erős izomgyűrű zárja.
A parányi újszülött e „kuckóban” gyorsan rátalál az ott lévő két
csecsbimbó egyikére. Mintegy 7 hét múlva a bébi feje meg
nagyobbodik, általános fizikuma megerősödik, színezete is kezd
alakulni. De még mindig roppant pici, s csak 13 hetes korában
éri el az 50 grammos testsúlyt. Ekkor már a szemei is kezdenek
kinyílni, s fején és felsőtestén megjelennek az első szőrszálak.
A koala teje, testméretéhez és más emlősök tejtermeléséhez
viszonyítva, kevés és energiaszegény. Igaz, a csöppnyi ivadék
nem is igényel többet élete első fél évében. 26 hetes korára
azonban már hű hasonmása lesz anyjának, s elkezd kikukucskálni az erszényből. Ebben az életkorban kétségkívül olyan, mint

tudniillik anyja bélflóráját is átveszi, mely azon eukaliptuszfajok
feldolgozására specializálódott, melyeket az anyaállat fogyaszt.
Végül elérkezik az idő, amikor a kis koala lassan, fokozatosan
elhagyhatja az erszényt.
A szabad természetben élő hímek átlagosan négyéves koruk
táján lesznek ivarérettek, míg a nőstények egy évvel korábban. Mivel az ivadékok táplálása és gondozása hosszú időt vesz
igénybe, a koala többnyire kétévenként, különösen jó környezeti feltételek mellett pedig évente szaporodik.
A vadon élő egyedek átlagosan 10-12 évig élnek, fogságban
jóval tovább, mint például az a 22 éves öreg nőstény, amely a
brisbane-i (Queensland) Lone Pine Koala Sanctuary lakója.

A szaglása kiváló, de a látása gyenge

egy kis plüssmaci, s bízvást elmondhatjuk, hogy a földkerekség
egyik legmegkapóbb, legaranyosabb állatkája.
Ám ekkor már a szűkös tejdiéta nem elegendő: meg kell ismerkednie a felnőttek eledelével, az eukaliptuszlevéllel. Féléves korától fogva legalább egy hónapon át rendszeresen eszi az anyja által előemésztett tápot. Arról esett már szó, hogy a koalák
mindössze 50 eukaliptuszfaj leveleit rágják. De ez nem jelenti, hogy az összes egyed mind az 50 fajt szívesen fogyasztja.
A legtöbb koala általában csak 3-5 eukaliptuszfaj lombját eszi
egész életében, a fennmaradókra legföljebb akkor fanyalodik,
ha valamilyen oknál fogva rákényszerül. Ezt az ízlést anyjától
örökli, mikor annak „ürülék-papiját” kapja. A tápanyaggal együtt

BETEGSÉG, ÉHSÉG, RAGADOZÓK
Mikor egy békésen szunnyadozó vagy komótosan eszegető
koalát látunk, eszünkbe sem jut, hogy bármilyen betegsége is
lehet. Holott van, nem is egy; legismertebb közülük a Chlamydia.
Sok koala hordozója a kórokozónak, anélkül, hogy mindezt
külső jegyek alapján megállapíthatnánk. E baktérium főként a
súlyos stresszhelyzetbe került vagy valamilyen más betegségtől
szenvedő, esetleg éhező állatot veszélyezteti. Cseppfertőzés
útján még az embert is megfertőzheti. Egy másik sűrűn
előforduló koalabaj a KoRV (Koala RetroVirus) fertőzés, mely
az állat immunrendszerét jóformán megsemmisíti, hasonló
módon, mint az AIDS teszi az emberrel. Sajnos a természetben
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élő populációkat nem tudják gyógykezelni még a Chlamydia
ellen sem, a KoRV tekintetében pedig egyelőre tanácstalan a
tudomány. Következésképp helyenként óriási – akár 60-70%-os
is – lehet az elhullás: valóságos csoda, hogy az ilyen populációk
nem halnak ki teljesen. Az elszigeteltségben élő koalák gyakran
mentesek mind a Chlamydiától, mind a KoRV-tól. Jó példa
erre a Dél-Ausztrália államban lévő kenguru-szigeti állomány.
Itt a koalák egészségesek maradtak, ami olyan túlszaporodást
idézett elő, hogy sokukat át kellett telepíteni más tájakra.
Az Ausztráliát sújtó nagy szárazságok idején néha a rendkívül
szívós örökzöld eukaliptuszok is elhullajtják leveleiket. Ilyenkor
ínség sorvasztja a koalákat, főleg a fiatalabbakat, amelyeket az
erősebb egyedek elűznek a még lombos fákról. Az amúgy is
meleg éghajlatú Délnyugat-Queenslandet 2002 és 2007 között
szinte sorozatban sújtották az aszályok, minek következtében az
59 ezres populáció 2009-re 11 600 egyedre fogyatkozott. Ilyen
arányú pusztulást csak nehezen hever ki egy állomány, ezért
nagyon fontos, hogy a koalák teljes védelmet élvezhessenek.
A koalának természetes ellenségei is voltak és vannak ma is.
A hüllők közül a nagy tarka varánusz és az ametisztpiton, míg
a ragadozó madarak közül az ékfarkú sas és a nagy héjabagoly.

állománycsökkenést sehol sem. A XIX. század derekán azonban
megindult a koalairtás. Szegény állatot a prémjéért vadászták,
noha az minőségileg meg sem közelítette az északi félteke prémes állataiét. A koala rendkívül könnyű prédája volt a vadásznak,
még puska sem kellett az elejtéséhez, csak egy rövid nyelű fejsze
vagy bunkósbot. Mai világunkban szinte elképzelhetetlen, mi vihette rá a régi ausztrálokat e szörnyű kegyetlenségre: a földrészen, ha nehéz volt is az élet, mindig akadt más munkalehetőség,
az éhínség pedig ismeretlen volt még a legszűkösebb időkben is.
A szikár tények: 1915-ben, 1917-ben és 1919-ben legkevesebb
egymillió koalát pusztítottak el. 1927-ben egy 1 hónapos nyílt
vadászszezon során újabb 600 000 koalaprém került a piacra.
A pontos számokat ma már nehéz megállapítani, mert ahány
írásos emlék fennmaradt ebből a szégyenteljes időszakból, mind
más és más adatokat közöl. A legtöbb állatot Queenslandben
irtották ki, olyannyira, hogy sok helyen teljesen ki is pusztultak.
Dél-Ausztrália területéről is hamarosan eltűnt a koala, s a
többi államban is úgy megritkultak az állományok, hogy végre
megmozdult a jóérzésű ausztrálok lelkiismerete: megindult
a harc a koala védelme érdekében. Mert bizony harc volt ez a
javából, sőt még ma is az.

A varánusz a fán és a földön
egyaránt megtámadhatja.

A dingó a földre merészkedett koalák
számára jelent veszélyt.

Az őshonos emlősök közül jóformán egy sem jöhet számításba;
legfeljebb az óriás erszényesnyest képes elbánni egy-egy
növendék koalával. Annál komolyabb a veszedelem, mikor a koala
nagy ritkán leereszkedik a fáról a talajszintre. Ilyenkor a dingó és
az elvadult vagy ellenőrizetlenül tartott „házi” kutya jelenthet rá
veszélyt. A nagy szárazságok idején földre kényszerült koalák
legtöbbje a kutyák áldozatává válik. A behurcolt európai vörös
róka csupán a 3-4 kg-nál kisebb példányokat támadja meg.
A LEGNAGYOBB VESZEDELEM
A legkomolyabb veszélyt maga az ember jelenti. Az őslakosok
sok ezer éven át vadászták a fajt, ám ez nem okozott lényeges
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Az ametisztpiton jobbára a lombok
között les zsákmányára.

A koalaállomány további csökkenését napjainkban nem a vadászat, hanem a korlátlan környezetrombolás okozza. A végtelen
eukaliptuszerdők és a szavannás-ligetes területek felszabdalása,
legelővé, szántófölddé változtatása tönkretette a koalák élőhelyeit. Victoria állam több mint kétharmadát, más államok pedig
egyharmadát vesztették el így természetes flórájuknak. Az erdőségek pusztulásával párhuzamosan pusztult az állatvilág is,
kiváltképp a koalák, melyek léte az erdőktől függ.
De nem csupán az ember öli a természetet, öli az saját magát is.
A globális klímaváltozás Ausztráliát sem kíméli. Manapság már
a legszkeptikusabb megfigyelők is beismerik, hogy az ausztrál
nyarak egyre forróbbá, a kegyetlen szárazságok egyre gyako-

A szerző felvétele

A nap nagy részét átalussza.

ribbá válnak. Ennek elmaradhatatlan következményei a szinte
óraműpontossággal bekövetkező erdőtüzek. Óriási területek
égnek le minden nyáron. Az eukaliptusz sajnos remekül ég, a
tűz villámgyorsan terjed, s az aránylag lomha mozgású koalák
közül rengeteg elpusztul.
A koala, mint valamennyi ausztráliai gerinces (a legtöbb hal kivételével), teljes védelem alá esik. Más szóval nem vadászható,
nem zaklatható, és speciális engedély nélkül nem tartható
fogságban sem. Ez azonban korántsem jelenti, hogy élőhelyei
is teljes körű védettséget élveznének. Az állami eukaliptuszerdőkben és a magánterületeken még mindig folyik fakitermelés,
fogynak a fák, melyek otthont nyújtanak a koaláknak. A ter-

mészetvédők, állatbarátok és az Australian Koala Foundation
(Ausztrál Koala Alapítvány) munkatársai szakadatlan küzdelmet
vívnak a különböző állami szervekkel a koalák oltalmáért,
s úgy tűnik, hogy – ha lassan is – egyre közelebb kerülnek a
végcélhoz: a faj élőhelyeinek teljes, fokozott védelméhez.
Ha megmaradt élőhelyeit nem pusztítja tovább az ember, a
koala – a törzsfejlődés e jól bevált modellje – nem fog kihalni.
Betegségek ugyan ritkítják állományait, mindamellett néhány
szigeten még túlszaporodás is tapasztalható.
A koala ma nemzeti kincsnek számít Ausztráliában.
DR. HANGAY GYÖRGY
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Találkozás a

puffogó viperával
Dél-afrikai impressziók III.
Dél-afrikai szafarink következő állomása a 132 négyzetkilométeres kiterjedésű Pongola Game Park volt,
mely magában foglalja a nem túl magas hegyek közt fekvő, gyönyörű Jozini-tavat is. Szállásunk itt a
vendéglátásáról híres White Elephant Campben volt, ahol egyszerre maximum 10 vendég szállhat meg, s
amely bizonyos exkluzivitást kölcsönöz a helynek.

A karcsú mongúz a Szaharától délre eső területeken honos.
Magányosan élő, nappal vadászó ragadozó.

A

z itteni táj és növényzete ismét más volt, mint amit az
eddig meglátogatott területeken láttunk. Az eleinte
kopárnak tűnő, dimbes-dombos vidéket ritkásan álló,
kiszáradt, alacsony bokrok és elszórt ernyőakáciák borították,
de ahogy a dombok lejtését követve a tó partja felé haladt az
ember, egyre sűrűbb lett a növényzet; végül a tónál már igazi
dzsungelt alkotott.
A területen szavannacerkófokat, zebrákat, igen sok varacskos
disznót, számos zsiráfot, szomáliai struccot és különféle
antilopokat ﬁgyeltünk meg. Ám nekem e sokszor látott
állatfajoknál nagyobb élményt jelentett, hogy két alkalommal
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is a szemem elé került egy addig még nem látott mongúzfaj: a
karcsú mongúz (Galerella sanguinea).
Afrikában egyébként nem kevesebb, mint 24 mongúzfaj fordul
elő, s én eddig mindössze ötöt láttam közülük.
BANKA ÉS KROKODIL
Nem kisebb örömöt okozott egy zöldeskék, szárnyában fehér
foltokat, hosszú farkat és hosszú, hajlott, piros csőrt viselő madár
felbukkanása, melyet ugyan még sosem ﬁgyeltem meg, de
már röptében megállapítottam róla, hogy kúszóbanka. Miután
leszállt, a határozókönyv segítségével azt is sikerült kiderítenem,

Az 1,8 méteresre is megnövő
puffogó vipera Afrika egyik leggyakoribb mérges kígyója.
Nappal és éjszaka egyaránt aktív.

lebegő járművünkre – mely leginkább egy motoros, úszó
stégnek volt mondható – néhány gyönyörű, piros sapkás, kis
drótfarkú fecske (Hirundo smithii) szállt le. Előttünk, a tóparton
egy kígyónyakú madár szárítkozott, távolabb pedig különféle
vízi és parti madarak sürgölődtek.
Aztán – szinte alig észrevehetően – fölmerült mellettünk egy
nílusi krokodil két szeme, s a távolban vízilovak fújtattak, miközben fejükön pásztorgémek ültek nagy nyugalomban.
hogy egy piroscsőrű kúszóbanka (Phoeniculus purpureus).
Azért lehettem joggal elégedett magammal, mert Afrikában
egészen mások a madarak, mint nálunk; első afrikai utamon
néha még az is problémát okozott, hogy a látott madár típusát –
illetve, hogy melyik madárcsaládba tartozik – meghatározzam.
Ám a legnagyobb pongolai élményünk kétségtelenül az volt,
mikor egy este Remo sátra felől kiáltozást hallottam, s válaszolván neki, csak azt kiabálta: „Schnell! Schnell!” (Gyorsan! Gyorsan!). Futva érkeztem a helyszínre, ahol Remo zseblámpájának

ÚJRA ÚTRA KELÜNK
Másnap nekiindultunk, hogy egy napot szánjunk a Jozini-tótól
körülbelül 70 kilométernyire, délkeletre fekvő, 496 négyzetkilométeres Mkhuze Game Reserve meglátogatására.
Az eddig látott területek közül itt volt a legjobban kiépített beton
úthálózat, s itt találkoztunk a legbujább vegetációval is. Utóbbihoz nyilván annak is köze lehetett, hogy keletre, körülbelül 30
kilométernyire, már az Indiai-óceán mosta a kontinens partjait.

A nyitottcsőrű gólya sajátos,
teljesen össze nem zárható
csőre a puhatestűek,
különösen a vízicsigák
felbontására szolgál.

A piroscsőrű kúszóbanka
az erdők és ligetes
szavannák lakója. Nevét
onnan kapta, hogy szárnya
és farka segítségével időnként
a fatörzseken „kúszik”.

fényében, a sátrához vezető betonúton megpillantottam egy
körülbelül 60-70 centiméteres puffogó viperát (Bitis arietans). Ez
volt az első mérges kígyó, mellyel afrikai útjaim során szemtől
szemben találkoztam. Persze, lett nagy kiabálás, fényképezőgépek keresgélése, de nekem már csak egy kétes értékű fotót
sikerült készítenem a kígyóról, amint épp besiklani készül a növények rejtekébe.
Egyik hajnalon, mikor a bóbitás frankolinok (Francolinus
sephaena) kenetlen kútkerék csikorgásához hasonlító hangja
felébresztett bennünket, történetesen vízre szállni készültünk a
Jozini-tavon. A parton egy kapitális szarvú nagy nádi antilop
(Redunca arundinum) fogadott minket, majd a már vízen

A rezervátum szélén volt a Mkhuze-tó, melynek partján megálltunk reggelizni, s közben a tó madárvilágával ismerkedtünk.
A már többször látott madárfajok közül érdemes megemlíteni
az afrikai nyitottcsőrű gólyát (Anastomus lamelligerus); e fekete
madár arról kapta különös nevét, hogy csőre nem zárul pontosan, így oldalról nézve jól látható rés tátong rajta.
Ahogy továbbautóztunk, egyszerre csak feltűnt, milyen sok
szkarabeusz (Scarabeus sacer) mászik előttünk, s hogy repülve is egyre több érkezik. A különös jelenség okára nyomban
rájöttünk. Mellettünk, az úton szétszórva friss oroszlánürülék
sötétlett, melynek szagát mi is éreztük. Hogyne érezték volna
hát e bogarak is, melyek az állatok ürülékéből készített golyókba
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A nagy nádiantilop a mocsarak, zsombékos területek és magas füvű szavannák emlőse.
A két ivar egyforma méretű, de csak a baknak van szarva.

rakják petéiket! Megdőlt hát az a hiedelmünk, hogy a szkarabeuszok csupán az elefántürüléket részesítik előnyben (hisz korábban csak ebben láttuk őket).
Észrevettük továbbá, hogy az egyik szkarabeusz igen rosszul
járt, mert röptében belebonyolódott egy óriási, legalább 7-8
centiméteres, sárga mintájú pók hálójába, s a nyolclábú épp akkor kezdte kiszívni a nedveket gúzsba kötött áldozatából.
Itt említem meg azt a rokonszenves kezdeményezést is, melynek nyomán több nemzeti parkban – vagy egyéb védett területen – megjelentek olyan táblák, amelyekkel az autósokat ﬁgyelmeztetik az úton mászó szkarabeuszok kíméletére. A szokásos,
háromszögletű, piros szegélyű tábla közepén egy trágyagalacsint görgető bogár látható.
A délelőtt folyamán mintegy két óra hosszat üldögéltünk a
rendkívül kulturált rezervátum egyik tágas, jól kiépített leshe-
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SZEMADÁM GYÖRGY
Az ametiszt fényseregély Afrikán belül gyakran vándorol.

Fotó: Shutterstock

Szkarabeuszok nélkül felborulna
a biológiai egyensúly.

lyén. Itt páratlan műsorban volt részünk, mialatt az előttünk lévő
tavacskára inni járó állatok előadását ﬁgyeltük. A „szereplők”:
hozzávetőleg húsz medvepávián, négy zebra, kb. nyolc varacskos disznó, nyolc-tíz nyala, hat-nyolc impala, egy csíkos gnú és
egy nílusi varánusz.
Ám a kismadarak is kitettek magukért. Világoskék angolai pillangópintyek, alul fekete-fehéren gyöngyözött tarka asztrildok
(Pytilia melba) és sárga – narancssárga begyű és hasú –, fekete-fehér csíkos fejű szavannasármányok (Emberiza ﬂaviventris)
váltogatták egymást a víz partján.
Már a kijárat felé tartottunk, amikor egy egészen különleges színű, fémes-lilás tollazatú ametiszt fényseregély (Cinnyricinclus
leucogaster) búcsúzott tőlünk, mintegy betetőzve élményeinket.

Forrás:Wikipédia

kitekintő

A VIZEK ELTŰNŐ ÓRIÁSAI
Idén először nem észlelték a kínai tokhal (Acipenser sinensis) szaporodását. A többméteresre és akár féltonnányira megnövő, ősi porcoshal
tengeri életmódot folytat, majd íváshoz – a mi egykori vizánkhoz hasonlóan – folyóvízi környezetet keres. Szakemberek a faj létszámát száz
egyedre teszik, ami nem jelent jó kilátásokat a dinoszauruszokat túlélő, de a szennyezett vizeket és a megnövekedett hajóforgalmat már nem
tűrő, hatalmas lény számára. Eltűnése szomorú civilizációs index lenne. (MTI)

DARAZSAT SZÜLINAPRA

Grosch János felvétele

A tudományra nézve új darázsfajt
írtak le egy brazíliai egyetem
munkatársai, mely a keresztségben
a Moczariella centenaria nevet
kapta. Ez tisztelgés Móczár László,
nemzetközi hírű magyar kutató
előtt, aki maga is számos új fajt
azonosított. A latin név utótagja
utal arra, hogy Móczár Lászlónak
idén decemberben gratulálhatunk
100. születésnapja alkalmából.
(MTM-blog)

PERCENKÉNT MÁR ÖT FUTBALLPÁLYA!
A PÓKOK RÉG TUDJÁK – MÁR MI IS
Az őszi erdőben járva sok bosszúságot okoz az arcba csapódó
pókháló – elsősorban maguknak a nyolclábúaknak. Miként előzik meg
a pókok, hogy műveik folyamatosan a kirándulóknál sokkal gyakoribb
erdei madarak röptét keresztezzék? Zseniális találmányuk erre a
nekünk láthatatlan, de a szárnyasoknak érzékelhető UV-bevonat, mely
a pókselymet borítja. Az 1990-es években megfogalmazódott, mára
pedig a tömeggyártás szintjére emelkedett ötlet nyomán az
ablaküvegekbe is az UV-tartományba eső mintát építenek.
Ez nem zavarja az egyre terjedő átlátszó felületek panorámáját. A már
ismert ragadozósziluetteknél sokkal hatékonyabb megoldás széles
körű elterjedése jócskán enyhítheti az éves szinten kb. egymilliárd
halálos ablakkarambolt szenvedő madár problémáját. (MME)

Az ENSZ nemzetközi klímaértekezletén harminc ország és
negyven vállalat írta alá azt a paktumot, mely szerint az
erdőirtásban leginkább érintett szegény és fejlődő országok
összesen több százmillió fontnyi támogatást kapnának, hogy
mérsékeljék, beszüntessék vagy visszafordítsák a területükön
zajló folyamatot. Hogy az eddigi törekvések mennyire hatás
talanok voltak, jól illusztrálják Amazónia pusztításának adatai.
A brazil térség esőerdei 2000 óta kétszázezer négyzet
kilométerrel csökkentek. Idén pedig 29%-kal több erdőt taroltak,
mint tavaly – javarészt törvénytelenül. A helyzet olyan
elkeserítő, hogy egyfelől helyi törzsek illegális kitermelők fölötti
önbíráskodásáról, másfelől perui természetvédő aktivisták
meggyilkolásáról érkeztek hírek. (NOL és Greenfo)

Fotó: istockphoto

Idegenből érkeztek
Szeptember végén az Európai Unió
szakminisztereiből álló tanács elfogadta
az úgynevezett idegenhonos özönfajok
listáját. A tiltólistás fajokat a jövőben tilos
lesz behozni, tartani/termeszteni,
forgalomba hozni vagy szabadon
engedni. Az előkészítő anyag szerint
tizenkétezer nem őshonos fajjal
számolunk az EU-n belül, aminek
10-15%-a jelent potenciális veszélyt az itt
honos élővilágra. Ilyen például
a pézsmapocok vagy az ökörbéka.
Egyedül Magyarország szavazott
a javaslat ellen. (MTI)
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Ez a Ryssonotus-faj egyelőre megnevezhetetlen, talán újdonság a tudomány számára. A II. Magyar Ausztráliai Bogarász Expedíció
gyűjtötte, de ez ideig még nem tudtuk meghatározni. Azt azonban tudjuk, hogy kedveli a magasabb régiókat, lehetőleg 1000 méterrel
a tengerszint felett. Málladozó eukaliptuszrönkök alatt él, és röpképtelen.

Szarvasbogarak
– az Óperencián túlról
„Úgy vélem, ez a leggyönyörűbb rovar, melyet valaha láttam – még a legcsodálatosabb, fémesen
csillogó díszbogarak sem tudják a szépségét túlszárnyalni!” – lelkendezett Sir William Macleay 1885ben (tapasztalt entomológusra egyáltalán nem jellemző módon), mikor először kézbe vehette az akkor
frissen felfedezett bogarat.

M

acleay, akit bízvást nevezhetünk az ausztráliai entomológia atyjának, nem túlzott. A „csodabogár” valóban fantasztikus látványt nyújtott, és nyújt napjainkban is, pedig ma már nem tartozik a legritkább bogarak
kategóriájába: a szorgalmas és szemfüles japánok és tajvani
kínaiak réges-rég kicsempészték ausztrál őshazájából, és sikeresen, nagy számban tenyésztik is, árulják is. De ne ugorjunk a XIX. század végéről a mába anélkül, hogy egy kicsit
bele ne kukkantanánk a régi feljegyzésekbe, hajdani melbourne-i és sydney-i rovarásztársaságok jegyzőkönyveibe.
Megtudhatjuk belőlük, hogy Sir William Phalacrognathus
muellerinek nevezte el újdonsült kedvencét. A névvel egyúttal báró Ferdinand von Müller iránti tiszteletét is kifejezte, aki
– bár akkoriban az ausztráliai Victoria állam „gyarmati botanikusa” volt – mára tökéletesen a feledés homályába merült
volna, ha a szép bogár nem viselné a nevét.

DRÁGÁBB VOLT AZ ARANYNÁL
A szarvasbogarak Lampriminae alcsaládjába tartozó bogár
nagy ritkaságnak számított, a gyűjtők szinte megőrültek
érte. Észak-Ausztrália keleti partvidékeinek esőerdeiben lehetett nagy ritkán fogni egy-egy példányt, s ezeket a színarany árának többszöröséért árulták a rovarkereskedők. Még
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Ryssonotus nebulosus. Ez a szép bogár nem finnyás, sokféle
korhadó fában megél, még a betelepített fűzfákban is. Kertünk
végében jó pár példánnyal találkoztam az évek során. A szép
mintákat finom, bársonyos szőrzet alakítja ki, melyek a bogár élete
során lekopnak, s így az öreg példányok palaszürkék vagy épp
feketék lesznek.

A „csodabogár”, a hajdanán vagyont érő szépség – azaz a híres
Phalacrognathus muelleri – a távoli észak trópusi erdeinek lakója.
Ma már tudjuk, hogy nem is olyan ritka, mert a higanygőzlámpa
csábításának nem tud ellenállni, s így gyakrabban kerül kézre.
Japánban és Tajvanon tenyésztik is, mert a tartása meglehetősen
könnyű.

az 1960–70-es években is ritkaságnak számított, s amikor
sikerült egyet fognom első észak-ausztráliai utam alkalmával, úgy éreztem magam, mintha egy lottónyeremény hullott volna az ölembe. Azóta e téren is változott a világ: megjelent itt is a higanygőzlámpa, mely csábítja a bogarakat, s
rájöttünk, hol keressük a Phalacrognathust, így nem csak a
vakszerencsében reménykedhetünk. Most már tudjuk – ellentétben a régi hiedelemmel –, hogy nem csupán a vörös
cédrusban, hanem sok más korhadó fában is „megterem”,
mert nem maga a fa, hanem a benne tenyésző gomba adja
számára a létfontosságú tápanyagot. Ám azért még mindig
megdobogtatja a rovarászok szívét a csodaszép bogár látványa; ugyanakkor meg is lágyítja, mert bizony már nem visz
rá a lélek, hogy ölőüvegbe dugjam, inkább csak nézegetem,
fényképezem, aztán útjára engedem, éljen boldogan!
NEM ISMERIK AZ ÉHSÉGET
Ausztrália szarvasbogár-faunája jóval gazdagabb az európainál; itt majdnem száz faj él, igaz ugyan, hogy jó néhányuk
igen ritka, nem egyből csak egyetlen példány ismeretes.
Életmódjuk nagyjából egyforma, legtöbbjük az erdő talajába
süppedt korhadó farönkökben vagy azok alatt él. A legtöbb
faj a keleti, csapadékban gazdagabb, erdős tájak lakója. Életmódjuk rejtélyes, mert sok fajnak nincs röpképes szárnya, s
a lárvájuk, de még a kifejlett példányok – az imágók – sem
hagyják el élőhelyeiket: egész életüket a korhadó fában vagy
az alatt élik le. A bábból kikelő „felnőtt” bogarak még jó ideig
– akár hónapokon át – pihennek a bábkamrában. Eközben
kitinpáncéljuk megerősödik, színük elsötétedik. Nem kell sietniük, ráérnek, mert nem ismerik az éhséget – tudniillik a
legtöbb faj kifejlett egyedei nem esznek: ez a lárvák dolga.

Ilyen az ausztráliai szarvasbogarak paradicsoma: mérsékelt
éghajlatú, csapadékban bővelkedő esőerdő a Sydney környéki
Kék-hegyekben. A vastag avarszőnyegbe süllyedt korhadó
fákban a bogarak generációi élnek, akár évtizedeken át.
Jelenlétüket semmi sem árulja el.
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Azok bezzeg mást sem tesznek, mint tömik magukba a gombák által keresztül-kasul szőtt korhadt fát, s növekszenek.
A megkeményedett páncélzatú felnőttek közül legfeljebb a
hímek indulnak el néha, hogy párt keressenek maguknak,
de ők is csak lakóhelyük közvetlen közelében, az éjszaka leple alatt merészkednek ki a szabadba.
Az ausztrál szarvasbogarak – ám ez vonatkoztatható a
Föld legtöbb szarvasbogarára is – semminemű kárt nem
okoznak. Az ember termesztette növények közelébe sem

mennek, s az erdő fáival is csak akkor táplálkoznak, mikor
azok már kidőltek, és korhadásnak indultak. Az erdő életében
viszont hasznos szerepet töltenek be, mert elősegítik az elhalt
fatörzsek lebontását, a humusz, az „erdei föld” létrejöttét.
Jó néhány faj erősen lokalizálódott, csupán egész kis területen fordul elő. Tasmaniában a nemrég elhunyt bogarász
honfitársunk, dr. Bornemissza György jóvoltából néhány
ilyen fajt védetté nyilvánítottak.
DR. HANGAY GYÖRGY
A szarvasbogárlárva feje kemény, kitinsisak védi, rágói erősek,
melyekkel jól tudja aprítani az eledeléül szolgáló farostokat. Teste
viszont lágy, vékony bőre nem sok védelmet nyújt ellenségeivel,
a harcias, ragadozó futrinkákkal szemben. Mégis, a legtöbb lárva
akár évekig is zavartalanul fejlődik, mígnem eléri azt a méretet
és kort, mikor bebábozódik. A bábból aztán – néhány hét vagy
hónap elteltével – kikel a felnőtt bogár, az imágó.

A szerző felvételei

Lissapterus pelorides. E faj is a hegyeket kedveli, 1000–1500
méteres magasságban érzi jól magát, ahol a kidőlt eukaliptusztörzsek alatt él. Sok szarvasbogárfajra jellemzően a nőstény
kisebb, s rágói sem olyan szép nagyok, mint a hímé.

Dr. Bornemissza György emlékére
Bornemissza György 1924. február 11én, Baján született. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdte. A háború után Ausztriába
menekült, ahol az Innsbrucki Egyetemen doktorált 1950-ben. 1950 decemberében kivándorolt Ausztráliába. Itt
először a Nyugat-ausztráliai Egyetem
zoológiai tanszékén dolgozott. Már a
kezdeti időkben megfigyelte, hogy az
ausztráliai legelőkön – az európaiakhoz viszonyítva – rendkívül sok a trágya, melyet az itteni ganéjtúró bogarak
nem kedvelnek. Annál inkább szerették
a sok tehénlepényt a legyek, kiváltképp
az ausztrál bozótlegyek, helyi nevükön
„bushflies” (Musca vetustissima) és rokonaik, amelyek megkeserítik az ausztrál vidéki életet. Honfitársunk szinte
életcélul tűzte ki, hogy hasznosítsa az
irdatlan mennyiségű, parlagon heverő
trágyát, s ezzel párhuzamosan csök-

kentse a legyek szaporodását. Az őshonos ausztrál ganéjtúró bogarakkal nem
ment sokra, mert az erszényesekkel
párhuzamosan járták be a törzsfejlődés
útját, s szinte kizárólag azok trágyájával
éltek. Külföldi segítségre volt szükség.
Dr. Bornemissza megérkezése után három évvel már munkatársa lett Ausztrália legrangosabb tudományos intézményének, a CSIRO-nak. Kutatómunkáját
az ausztrál legelőkre összpontosította, s
hamarosan kidolgozott egy programot,
melynek alapvető része afrikai és európai ganéjtúró bogarak betelepítése volt.
Elutazott a dél-afrikai Pretoriába (ahol
dr. Endrődy-Younga Sebővel is együttműködött), majd Európába, s mintegy 9
évnyi munka eredményeként, 1968 és
1984 között, összesen 43 tengerentúli
ganéjtúróbogár-fajt telepített Ausztráliába. Ezeknek több mint fele sikeresen el
is szaporodott, s az elvárásoknak meg-

felelően azóta is „takarítják” az ausztrál
legelőket.
A legelőjavítással párhuzamosan kitartó lelkesedéssel folytatta bogarászmunkáját nyugalomba vonulása után is.
E munka legkiemelkedőbb eredménye
lett a Bornemissza-gyűjtemény, mely a
Föld bogárfaunájának legszebb elemeit
foglalja magába. Az igen értékes gyűjteményt a canberrai Nemzeti Rovargyűjteménynek ajándékozta. Honfitársunk
a természetvédelemből is kivette részét,
jó néhány évi kutatómunkája eredményeképpen sikerült előmozdítania Tasmania erdeinek védelmét. Utolsó nagy
projektje egy úgyszintén nagy és értékes bogárgyűjtemény összeállítása volt,
melyet a hobarti Tasmanian Museum
and Art Gallerynek ajándékozott.
Munkássága elismeréseként számos kitüntetést kapott, melyek közül a legmagasabb az Order of Australia Medal.
Dr. Bornemissza György 2014. április
10-én hunyt el a tasmaniai Hobartban.

Fotó: Mathew Newton
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a havasi lile

Fő a bizalom
Kora ősszel az Alföld egyes pusztái felett szálló bánatos füttyszó jelzi a havasi lile (Charadrius morinellus)
csapatainak megjelenését. E különleges madár összeköti a zord sarkvidéket a forró égövi tájakkal.

A

utal görög eredetű tudományos neve mellett az angol dotterel
(= együgyű, butuska, balek) is. Több olyan (etikai okból ma már
elfogadhatatlan) múlt századi fotó ismert, melyen a kutatók a
fészken ülő madarat két kézzel egyszerűen leemelik, hogy a tojásokat megszámolják. A név eredetének logikus magyarázata az is, hogy a régi idők madárfogói különösebb ravaszkodás
nélkül, könnyűszerrel el tudták ejteni. Ennek hazai vonatkozású
eleme, hogy Chernel István – Herman Ottó korának elismert
kutató ornitológusa – korszakos művében (Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre, 1899) az általa is fogyasztott legfinomabb szárnyasok közé sorolja…
E számunkra szokatlan bizalmasság a vonulás során is tapasztalható: a csapat közelében letelepülő embert a – hatalmas sötét szemei miatt amúgy is barátságos kinézetű – madarak kis
idő után egyszerű tereptárgynak tekintik, s akár karnyújtásnyi
távolságra is megközelítik.

Hazánkban szórványos előfordulású; elsősorban a Tiszántúl és
a Kiskunság pusztai élőhelyein bukkan fel több-kevesebb rendszerességgel. Csak egyetlen olyan hely ismert, amelyhez évszázadok óta ragaszkodik, s ahol évről évre biztosan megfigyelhető:
a Hortobágy (azon belül is a nemzeti park déli pusztái). Itt akár
több száz madár is gyülekezik a kedvező időjárású – legfőképp
száraz – években, a jószágállások közelében, hogy a birkák által
rövidre legelt gyepen rovarok után kutassanak.
Az embert jóformán nem ismerő északi madarakra jellemzően a
túlzott bizalmasság olyannyira sajátja a havasi lilének, hogy erre

Mivel a nyílt élőhelyeken nem sok fedezék áll rendelkezésre, a lilék – mellesleg tarkának tetsző – tollai kiváló álcázást nyújtanak.
A nyári nászruha inkább a zuzmós tundrák, míg az őszi tollazat
a kopár gyepek mintáit mutatja. A fiatal madarak (egynemű színüknek köszönhetően) kiváltképp bele tudnak olvadni környezetükbe: sokszor még a tapasztalt megfigyelők sem veszik észre
a szikpadka árnyékában delelő liléket, melyek utóbb mesebeli
manók módjára kerülnek elő a „semmiből”…

A szerző felvétele

parti madarak közé tartozó havasi lile – rokonaitól eltérően
– nem a tengerpartok vagy az iszapos felszínek, hanem a
magashegységek hóhatár közeli rövid gyepeinek, illetve
az északi tájak sarkkör feletti tundráinak madara.
Egyike azon kevés európai madárfajnak, melynél a két nem közül a tojó a nagyobb és színesebb. Ez persze korántsem a véletlen játéka: a költés és fiókanevelés a hímek dolga; a tojókra
a polyandria (többférjűség) jellemző. (A laza kolóniában költő
csoportból csak az utolsóként rakott fészekalj felnevelésébe segít be az anyamadár, a többi fiókát a magányos hímek gyakorlatilag maguk gondozzák.)
A havasi lile a rövid sarkvidéki nyár elmúltával – rovartáplálék híján – kénytelen afrikai telelőterületeire vonulni; eközben Európaszerte megfigyelhetők kisebb csapatai. A gyors röptű madarak
rövid idő alatt nagy távokat küzdenek le, s hamar képesek váltani,
ha számukra valamiért nem megfelelő a kiszemelt terület.

Selmeczi Kovács Ádám
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Madárkülönlegességek
az őszi vizeken

A

telelőhelyekre. Élőhelyei kedvezőtlen átalakítása és a vonuló
egyedek korábbi mértéktelen vadászata miatt ma már globálisan
veszélyeztetett faj.

KIS LILIK (Anser erythropus)
Néhány évtizede még több százas csapatok érkeztek a magyar
pusztákra, hogy rövid pihenés után Görögország és Törökország
felé vegyék útjukat, s felkeressék ottani telelőhelyeiket. Napjainkra viszont a kis lilik teljes világállománya kritikusan veszélyeztetett, európai populációja a kipusztulás szélére sodródott.
Az erősen elszigetelődött skandináviai párok már csupán
20-30 egyedet számlálnak. Ennek hátterében a mai napig folyó
orvvadászat, illetve az élőhelyvesztés áll: azok a természetes
táplálkozóhelyek, melyeket a madár hosszú vándorútja során
használ, az elmúlt évtizedekben erőteljesen átalakultak, nagy
részüket művelés alá vonták.

Sallai Zoltán felvételei

Herman Ottó Természetvédő Kör „Összefogáson alapuló
térségi természetvédelmi törekvések megszervezése
védett területeken kívüli értékes élőhelyek és védett fajok
állományainak megőrzése érdekében a negatív agrárfolyamatok
ellenében” programja most az őszi vízi világ legkülönlegesebb
madár vendégeit mutatja be.

Daróczi Csaba felvétele

Ismét beköszöntött a legmozgalmasabb időszak
a vadvizek életében. Vonuló vízimadarak ezrei
nyüzsögnek a kisebb-nagyobb tavakon, mocsarakban,
halastavakon. Ezek az élőhelyek fontos állomásai a
távoli északról érkező madárvendégek útvonalának.
A lakóhelyünk közelében lévő tavakhoz, vízállásokhoz
tett novemberi, decemberi kirándulások mindig sok
látnivalót ígérnek. A partról szemlélődve kócsagok,
sirályok, récék ezreivel találkozhatunk, a darvak és
a vadlibák lármája pedig már messziről árulkodik a
hatalmas madárseregekről.

VÖRÖSNYAKÚ LÚD (Branta ruficollis)
Nem is hinnénk, hogy létezik Európában olyan vadliba,
amelynek tollruhája már-már a trópusi madarak színpompás
megjelenésére emlékeztet. Nevét vastag nyakának vöröses
árnyalatú színéről kapta. Fejmintázatában is ott a vörös színezet,
míg csőrtövénél egy apró fehér területet figyelhetünk meg.
Szárnya fekete – csupán két keskeny fehér sáv ékesíti –, a többi
testrészen nagyobb arányban jelenik meg a fehér szín. Csőre
apró. A madár méretében a tőkés réce és a nagy lilik közé tehető.
Feltűnő tollazata ellenére nehéz megpillantani a vörösnyakú
ludat. Nálunk főleg az akár több tízezer példányt is számláló
nagylilik-csapatokhoz szoktak csatlakozni, ráadásul valósággal
beleolvadnak a népes libatömegbe. Hazai előfordulásuk még
mindig ritkának számít, bár az elmúlt években örömteli változásoknak lehettünk szemtanúi. Vonulási útvonalukat kissé módosítva évről évre több vörösnyakú lúd dönt úgy, hogy a
magyar vizeket érintve halad tovább a bulgáriai és a romániai
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A kis lilik vadászata nemcsak a szándékos lelövéseket jelenti.
A hozzá rendkívül hasonló és sokkal gyakoribb nagy lilik (Anser
albifrons) számos országban (köztük hazánkban is) vadászható
lúdfaj. A vadászoknak legtöbbször jókora távolságokról kell
felismerniük a nagy lilikeket. Ez meglehetősen nehéz feladat,
mivel a két faj helyes elkülönítése csak apró részletek megvizsgálásával lehetséges: a méretbeli elkülönítés gyakran lehe-

Széll Antal felvétele

tetlen, mivel léteznek megegyező vagy igen hasonló méretű
egyedek. A határozáshoz inkább a csőr méretét és színét (a kis
liliké kisebb és rózsaszín, a nagy liliké hosszabb és narancssárga),
de legfőképp a homlok fehér foltját, a „hókát”, illetve a szemet
kell megfigyelni. A nagy lilik hókája nem nyúlik fel egészen a
fejtetőig, ellentétben a kis lilikével, s a feltűnő, sárga szemgyűrű
megléte is csupán az utóbbira jellemző. A két faj felismerése
tehát komoly szakértelmet igényel azoktól, akik puskát emelnek
egy magasan repülő vadlibára.
A kis lilik védelme érdekében nagyszabású természetvédelmi
kutatások folynak Európa több országában. Ennek során például
műholdas jeladózással térképezik fel a faj vonulási útvonalát,
vagy épp a hazai pihenőhelyeket teszik kedvezőbbé számukra,
hogy minél később repüljenek tovább olyan területekre, ahol
már ki vannak téve a vadászat veszélyeinek.

a vízen úszva vagy tótágast állva szerzi meg, hanem mélyre
bukva, a vízfelszíntől többméteres távolságban táplálkozik.

A szerző felvétele

DARU (Grus grus)

APÁCALÚD (Branta leucopsis)
A vörösnyakú lúdnál valamivel gyakrabban kerül szem elé e
kedves megjelenésű libafaj. Vonulása során a sarkvidéki költőterületekről látogat el Magyarországra. Nevét az apácák viseletéről kapta: arcmintázata fehér, ezt a fejtetőn, a tarkón, a nyakon
és a mellen fekete szín öleli körbe. Valamelyest nagyobb termetű, mint a vörösnyakú lúd.
Észak- és Nyugat-Európa nagyvárosainak parkjait előszeretettel
népesítik be szelíd apácaludak, melyek a kézből kínált eleséget
is szívesen elfogadják. Sötétebb tollazatú rokonával, az örvös
lúddal együtt az úgynevezett „fekete” vagy „tengeri ludak” közé
tartoznak (míg a nagy és a kis liliket, a vetési ludat és a nyári
ludat a „szürke ludak” csoportjába sorolják).

Több mint egyméteres testmagasságú, hosszú lábú, kecses
madár. Alapszíne szürke, szárnyevezői feketések. Az öregek
feje és nyaka fekete-fehér, a fejtetőn piros színű csupasz felület
látható. A fiatalok feje és nyaka világosbarna.
A nagy lecsapolások előtti időszakban még Magyarországon is
fészkelt. Ekkor olyannyira gyakori volt az Alföld vízi világában,
hogy a „darvászat” önálló foglalkozásként élt, a darvászoktól
lehetett beszerezni a kalapok ékesítését szolgáló, lágyan ringatózó darutollat. Mára sajnos csak a vonuló darvakban gyönyörködhetünk. Ilyenkor azonban akár a százezret is elérheti a
nálunk tartózkodó egyedek száma. Magyarországi pihenésük
során napközben kukoricaföldeken, gyepeken táplálkoznak,
sötétedéskor pedig látványos, lármázó csapatokban húznak
be a közeli, sekély vizű tavakra éjszakázni. Az őszi esték magával ragadó eseménye ez, mely évről évre turisták ezreit
csalogatja. Latin nevét az öreg példányok jellegzetes kiáltásáról,
„krúgatásáról” kapta. A fiatalok cérnavékony hangon „sipítanak”,
így röptükben is könnyűszerrel megállapíthatjuk, hogy jelen
vannak-e a csapatokban.
KOVÁCS ÁGNES

Nimfea Természetvédelmi Egyesület archívuma

KONTYOS RÉCE (Aythya fuligula)
A tőkés récénél kisebb termetű, szemrevaló madár. Az öreg
hímek (gácsérok) fekete tollruhájától élesen elválik fehér
testoldaluk. Fejükön hosszú, lehajló kontyot viselnek. A tojók és
a nyár elejére átszíneződő gácsérok tollazata kevésbé feltűnő,
barna árnyalatú. Röptében tüstént kivirít a szárny hátsó felén
viselt, élesen elütő fehér szárnycsík.
Hazánkban kisszámú fészkelő; népesebb csapatait az északi
költőterületekről érkezők alkotják. A legnagyobb kontyosrécecsapatok novemberben láthatók. A bukórécék közé tartozik,
ami azt jelenti, hogy – az úszórécékkel szemben – élelmét nem

Magyarországon az említett fajok mindegyike természetvédelmi oltalom alatt áll. A szabad természetben való megfigyelésük
során módfelett fontos elkerülni fölösleges zavarásukat, élőhelyeik károsítását!
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Herman Ottó,
az ösztönös zoológus
Száz éve hunyt el Herman Ottó, aki elévülhetetlen szolgálatokat tett hazájának, s olyan maradandó
örökséget hagyott ránk, hogy 2014-et az ő emlékévévé nyilvánították. A Nemzeti Környezetügyi Intézet
gondozásába adott megemlékezéssorozat a polihisztort állítja középpontba. Érthető és indokolt, hogy e
helyütt a zoológusról nagyobb hangsúllyal essék szó. Az írás címének megfelelve arra is keressük a választ,
hogyan lehet bárkiből állatkutató, ha születéstől megvannak hozzá „az ösztönei”.

N

émet anyanyelvű, sokgyermekes családba született,
édesapja „kirurgus”, azaz orvos-sebész volt. Gyerekkorában egy tőrőlmetszett természetbúvárral, a többek közt
az „öreg Brehmmel” is levelező apjával együtt járta a környező
erdőket. (Christian Ludwig Brehm, a joggal elhíresült, a földkerekség egész faunáját bemutató Alfred Brehm atyjaként, maga is
egy meghatározó madártani kézikönyv szerzője volt.) A kisfiú itta
apja szavait, és itatósként szívta magába az erdő, az állatvilág
nyújtotta élményeket. A ritka madarak megpillantásának élményét, a vadászatét is. A megkaparintott madár szakszerű kitömésében való segédkezés megtiszteltetésként érte. Apja nemcsak megmondta, mit látnak, de fejlesztette is fia készségeit, néha
ráhagyta, hogy maga jöjjön rá egy-egy jelenség okára. Ma,
megtervezett pedagógiai körülmények között, így tanítanak a
felfedezéses tanulás (inquiry based learning) módszerének hívei.
Ott és akkor természetes volt a környezet: Breznóbánya környéke
és a szülői ház.

MEGFIGYELÉS, JEGYZETELÉS
Lepkebábokat vittek haza, s lesték, mi kel ki belőlük. Órákig tudta nézni, mit csinálnak a megfigyelt rovarok. Amikor az egyik
bábból nem lepke, hanem kis darazsak keltek ki, az ifjú Herman
Ottó a parazitoid életformával is megismerkedett. Tapasztalatait,
megfigyeléseit naplóban rögzítette. Korán megtanulta hát a jó
amatőr állattani vizsgálódás néhány alapfeltételét: a természethez való vonzódást, a terepkutatást, a pontos megfigyelést és
annak megörökítését írásban-rajzban egyaránt. Ezek ma is
szükséges feltételek, ha valaki zoológus szeretne lenni – s persze nem árt, ha törekvéseit a családi környezet is támogatja.
Ám Herman Ottó édesanyja nem tekintett maradéktalan örömmel fia természetjárására és az amúgy is – néha a féktelenségig
– élénk gyermek szórakozásaira, melyek ruházatának sem tettek
jót. Mindezt a szegény sorban élő család konyhapénze bánta.
A korholások mellett egyszer a cipőjét is eldugta, hogy így
tarthassa otthon. A kis Ottó azonban mezítláb ment ki a jégre.
Súlyos megfázásából felépült ugyan, de középfülgyulladása miatt
hallása erősen megromlott. Ennek is meg lehetett a maga szerepe
a tudós életpályájának alakulásában. A siketek mindig kicsit elszigetelődnek környezetüktől, sőt gyanakvóvá válnak, sokszor hiszik,
hogy róluk van szó, a „hátuk mögött”. Az állatok viszont, főleg a
csöndes állatok, mint a pókok, hallás nélkül is tanulmányozhatók.
Mindazonáltal ne féltsük hősünket (nyugodtan használhatjuk

„Merően kiálló, falszerű rétegek, szabályos közökkel.” Herman Ottónak
a norvégiai utazása során, 1888-ban festett naplóbejegyzése.
A naplót a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi.

Vitorláspókok állása párzáskor. Egy remek rajz a Magyarország
pókfaunája c. monográfiából.
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Csörgey Titusz kék vércse illusztrációja A madarak hasznáról és
káráról című könyvből.

személyére e szót is): a gyermekkorában tisztán hallott hangok
emlékéből és éles szemmel tett, türelmes rovartani megfigyeléseiből állította össze később egyik leghatásosabb előadásának
anyagát – a rét zenevilágáról. Ám addig még történt egy s más
a zoológussá válás során, amit vázlatosan érdemes bemutatni.

Herman Ottó festette poloskák, a Természetrajzi füzetekben
megjelent Horváth Géza-cikk színes illusztrációi.

HOSSZÚ ÚT, KITÉRŐKKEL
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörése már
Miskolcon érte a családot, ahol magyar iskolába járt, s nemcsak
megtanult magyarul, hanem izzó lelkű hazafi lett belőle. A szabadságharc bukása mélabússá tette, az éles eszű fiú tanulmányai
megbicsaklottak. Lakatosinasnak adták, és itt véget is értek
rendszeres (mai szóval formális) tanulmányai.
Következő képünk már úgy mutatja őt, amint Bécsben – lakatossegédként tartva fenn magát – a mai Naturhistorisches Museumban tanulmányozza az állatokat, s egy osztrák rovarkutató
segítségével alapos morfológiai rajzokat készít. Katonai szolgálatának az Adria partján eltöltött négy esztendeje alatt a tenger
állatvilágát csodálhatta. Kőszegen két társával „fényirdai”, azaz
fotográfiai műhelyt nyitottak, de belebuktak a vállalkozásba,
összevesztek, s ettől fogva idegenkedett a fényképektől. Saját
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TÖBB TUDOMÁNY TUDÓSA
Itt Petényi Salamon János hátrahagyott jegyzeteit rendezve
akadt meg a szeme egy balatoni hal nevén. Elutazott a „magyar
tengerhez”, hogy az adatot ellenőrizze, s egy új világ tárult
ámuló szeme elé: az ősi szerveződési formában dolgozó, ősi
eszközöket, ősi kifejezéseket használó halászok világa. Naplójából tudjuk: hazafelé a vonaton már a néprajz iránt lelkesen
érdeklődő férfi utazott. Másik főművében, A magyar halászat
könyvében, e túlnyomórészt néprajzi műben mindamellett a
honi halfauna első rendszeres leírását is közreadta.
Később néprajzzal, politikával, ősrégészettel, nyelvészettel foglalkozott, de nem halt ki belőle a zoológus sem. A madarakhoz
hű maradt: megalapította az Ornithológiai Központot, annak
folyóiratát, az Aquilát, madárvonulás-figyelő hálózatot szervezett, nagy kongresszust rendezett, s megírta legszebb könyvét
A madarak hasznáról és káráról, melyben a madártan a néprajzzal, ökológiával, nyelvészettel ötvöződik. Csupán ez elegendő
volna egy teljes élethez, ám neki a többihez is maradt kitartása,
szorgalma, lelkesedése. A nemzet közművelődését akarta minden erejével segíteni, s az említett lehetőségeket találta rá.
Miért mutattuk be őt így? Azért, hogy kiderüljön: bárkiből válhat
zoológus, válhat szenvedélyes természetvizsgáló, sőt még csak
fiatalon sem kell kezdeni az „amatőr természetbúvárságot”:
lehet váltani és más pályán dolgozva is megfigyelni, tanulmányozni a világot.
DR. VÁSÁRHELYI TAMÁS

Veszényi Elemér illusztrációi (sárga billegető, barkós cinege, kékbegy
és hegyi billegető) A madarak hasznáról és káráról című könyvből.

munkáit rajzokkal, festményekkel illusztrálta. Többször pózolt
viszont fényképezőgép lencséje előtt a „természetbúvár” vagy
a „vadász” jellegzetes ruházatában és felszerelésével, tudatosan
vállalva önmagát, identitását. Kőszegről ajánlotta be őt Chernel
Kálmán fölbirtokos (az ornitológus Chernel István édesapja)
a kolozsvári múzeumhoz állatkonzervátornak.
Kolozsvárott Brassai Sámuel, „az utolsó erdélyi polihisztor” volt a
főnöke és atyai mestere. Őmellette vált Herman Ottó szakszerű
zoológus kutatóvá és muzeológussá, a „kincses” város kulturális
és politikai életének meghatározó személyiségévé. Ott kezdte a
madárvonulást megfigyelni, s ott indult tudománynépszerűsítő
tevékenysége is.
Mint sikeres hírlapíró távozott Kolozsvárról, hogy barátoknál,
rokonoknál vendégeskedve megkezdje állattani főművének, a
Magyarország pókfaunájának megírását. Egy civil szervezet,
a Királyi Magyar Természettudományi Társulat ösztöndíján
évekig járta az országot. Több pókfajt tudott kimutatni, mint
Európa számos nagy országának szisztematikusan végzett
kutatásai során bárki. Legnagyobb érdeme a pókok életének
aprólékos megfigyelése, értelmezése és bemutatása volt, illetve
az a rendszer, aminek kialakításakor tekintetbe vette a testi bélyegek mellett az életmódot és a vadászeszközt (háló) is. A három kötetben, magyarul és németül megjelent monográfia egy
csapásra Európa-szerte ismert pókásszá tette, s beemelte őt, a
hajdani lakatossegédet, a Nemzeti Múzeum Állattani Osztályára
muzeológusnak.
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Készülj a hosszú télre…

Fotó: Shutterstock

Az állatok telelése

Havasi mormota

Valljuk be, mi, emberek sem mind lelkesedünk a télért, leszámítva persze a havas sportok szerelmeseit.
A lucskos, fagyos, ködös zimankóban bizonyára sokunkban felmerült már a gondolat:
milyen jó lenne ezt az egészet medve módjára átaludni…

A

FELTÖLTŐDNI FAGYÁLLÓVAL
A téli pihenő természetesen egész más élettani folyamatokat
jelent egy változó testhőmérsékletű, mint egy meleg vérű állat
esetében. De még az emlősökön belül sem teljesen azonos mó
don megy végbe az egyes fajoknál. A gerinctelenek, kétéltűek
vagy hüllők nem képesek a saját testhőmérsékletüket szabá
lyozni. A külső hőmérsékletre vannak utalva: ha az csökken, az
ő életműködéseik is lelassulnak, akármilyen évszak is van, és
fordítva: a melegedéssel felébrednek. Ezért lehet látni olykor
napsütéses januári délelőttökön is fali gyíkot napozni a kőke
rítésen. A legfőbb veszély, amely ilyenkor fenyegeti őket, a fagy,

A víziteknősök szöveteinek glicerintartalma őszre megnő:
feltöltődnek fagyállóval.

Szűcs László felvétele

tél közeledtével a természet új arcát veszi fel, legalábbis
itt, a mérsékelt égöv alatt, a négy évszak hazájában.
Ősszel a lombok elszíneződnek és lehullnak, mert a
hőmérséklet és a fényviszonyok már nem kedveznek a növényi
életműködésnek. Számos (egynyári) növény teljesen fel is adja
ilyenkor a harcot, s csak magjaiban viszi tovább az életet.
Az állatok nagy része szintén képtelen a hidegben fenntartani az
anyagcseréjéhez szükséges testhőmérsékletet. Mások pedig,
bár fizikailag képesek megőrizni ezt, a növények, rovarok, illetve
egyéb hideg vérű zsákmányállatok eltűntével táplálékforrás
nélkül maradnak. A megoldást a madarak a vándorlásban talál
ták meg; szárnyak nélkül azonban az elköltözés melegebb tájra
lehetetlen vállalkozás volna. Marad hát az életműködések
felfüggesztése: a téli álom.

hiszen ha a hőmérséklet nulla fok alá csökken, szervezetük
visszafordíthatatlan károsodást szenved, így testük hiába me
legszik föl újra, nem ébrednek fel többé. Számukra tehát a
legfontosabb az, hogy megfelelő telelőhelyet találjanak.
Az optimális rejtekhelyen a hőmérséklet nem csökken +4
Celsius-fok alá, de nem is emelkedik kb. 8 fok fölé, nehogy az
állatok idő előtt felébredjenek. Nem lehet túl száraz sem, mert
akkor a test fölöslegesen sok nedvességet veszít. Lehet a föld
alatt, gyökerek közt, avar alatt, sőt víziállatok esetében akár a
tófenék iszapjában is. Egyes jól bevált telelőhelyeken az állatok
nagy tömege zsúfolódhat össze, mint megfigyelhető például az
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északamerikai vízisiklóknál. A vízi teknősök a fagy elleni véde
kezésnek egy igen praktikus módját vetik be: szöveteik glicerin
tartalma ősszel megnő. Így lényegében szó szerint feltöltődnek
fagyállóval, ami csökkenti testnedveik fagyáspontját, megvédve
sejtmembránjaikat a jégszilánkok roncsoló hatásától. Ám nem
minden hideg vérű állat tart téli pihenőt: egyes halak egész
évben aktívak. Példának okáért a csuka horgászatának igazi
szezonja a tél.
AKI BÚJT, AKI NEM
A meleg vérű, azaz állandó testhőmérsékletű állatok számára a
telelés bonyolultabb folyamat. A felkészülést a nappalok hosszá
nak változása indítja el. A nyári napforduló után a szervezetet
egyre kevesebb fény éri, és erre reagál az állatok köztiagyában
rejlő tobozmirigy. Egyre több melatonint termel: azt a hormont,
mely az alvási ciklust szabályozza, s a test hőmérsékletére is
hatással van, egyszersmind gátolja az ivari működést. A téli
álmot alvó állatok agyvelejének kivonata injekcióban beadva
mély alvást és testhőcsökkenést vált ki még olyan fajokból is,
amelyek nem alszanak téli álmot. Az életműködések lelassulá
sához tehát az ő esetükben nem elegendő a hideg: a fény
viszonyok megváltozása is szükséges. Meg kell azonban jegyez
ni, hogy bizonyos fajoknál létezik nyári álom is, illetve egyes

nem. Igaz, az ő hazájukban olyan hosszú a tél, hogy alig ma
radna idejük ébren lenni…
HÍZÓKÚrA KÖTELEZŐ!
Míg a vadállatok jobbára csak annyit esznek, amennyi optimális
testsúlyuk megtartásához szükséges – s a háziállatoktól vagy az
embertől eltérően nem hajlamosak az elhízásra –, addig étvá
gyuk a téli pihenőre való felkészülés idején elképesztően megnő.
Igyekeznek minél több zsírt felhalmozni, mielőtt álomba me
rülnének. Egyes állatok szó szerint a duplájukra dagadnak:
szervezetükben a zsír aránya a teljes testsúly 50%át is elérheti.
Az elzsírosodott pelék a rómaiak korában ínyencfalatnak számí
tottak. Sok rágcsáló ősszel készleteket is gyűjt, melyeket viszont
nem a téli álom alatt, hanem inkább előtt él fel. Minekelőtte
álomba merülne, étvágyát elveszíti, hogy bélrendszerében ne
maradjon emésztetlen táplálék. Mivel az állat egész télen nem
táplálkozik, szó szerint a saját zsírjából él tavaszig: addigra test
tömegének a harmadát is elveszítheti.
A téli álmot alvó emlősök szervezetében a szokványos, fehér
zsírszövet mellett barna zsírszövet is képződik, mely a lapockák
között, a tarkón és a hát vonalában helyezkedik el. Ilyen zsírszö
vete a téli álmot nem alvó állatoknak csak közvetlenül a szüle
tésük után van: attól fogva, hogy izomremegéssel hőt tudnak
Bécsy László felvétele

A denevéreket nagy
bőrfelületük miatt fokozottan
fenyegeti a kiszáradás veszélye,
ezért fontos a telelőhely
páratartalma.

állatok napszakos alvásuk során a téli álomhoz hasonló letar
giába merülnek. A madarak közül mindössze az Amerikában
honos téli estifecske képes hibernálódásra, de napszakos letar
giát a kolibriknél és a lappantyúknál is meg lehet figyelni.
Minél kisebb egy test, annál nagyobb a felülete a térfogatához,
egyben a tömegéhez képest. A nagyobb felület több hőleadást
jelent: az apróbb állatok a hidegben könnyebben kihűlnek, ne
hezebb a testhőmérsékletüket megtartaniuk. Mindennek elle
nére nem szögezhetjük le kategorikusan, hogy a kis termetű
emlősök alszanak téli álmot, a megtermettebbek pedig nem.
Habár vitathatatlan, hogy a nagytestűek közül kevesekre jellem
ző e tevékenység: leszámítva a medvét, a legnagyobb, valóban
téli álmot alvó állat a havasi mormota, a maga nyolc kiló körüli
testsúlyával. Az apró fajoknál viszont szinte semmilyen szabály
szerűséget nem fedezhetünk föl abban, hogy melyikük alszik
téli álmot, s melyik nem: míg a hörcsög vagy a pele elvonul
aludni, addig az északon élő, ugyancsak rágcsáló lemmingek
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A nagy pele német neve
Siebenschläfer, azaz hétalvó.
Telelésre készülő, elzsírosodott
példányait a rómaiak igazi
csemegeként fogyasztották.

fejleszteni, nem képződik többé. Mivel e szövetet idegrostok há
lózzák be, a benne tárolt energia gyorsan mozgósítható. Mind
ennek különösen az ébredéskor van fontos szerepe, mikor a
fagypont közelébe lehűlt testet viszonylag rövid időn belül újra
„üzemmelegre” kell hevíteni. A hideg vérű állatoknak ilyesféle
fűtőanyagra nincs szükségük, az ő testük a környezet hővál
tozásait követi. A medve hőmérséklete is nyilván azért csökken
csak öt fokot a telelés alatt, mert ekkora test újbóli fölmelegíté
séhez képtelenség lenne elegendő barna zsírszövetet felhal
mozni.
HoL LEGYEN A HÁLÓSZoBA?
A megfelelő telelőhely kiválasztása a meleg vérű fajoknál is
fontos. A legtöbb állat a föld alá vonul, fagymentes mélységbe, s
hálókamráját fűszálakkal, mohával, avarral béleli. Emberi szem
mel azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen hálókamra meleg és
otthonos kis kuckó, ám szó sincs róla. Az állat ilyenkor a fagypont

Enyhébb teleken, főleg hőforrások környékén
a tavi békák akár januárban is megszólalhatnak.

Szűcs László felvételei

közelébe, csupán néhány fokosra hűti le a testét, amit kifejezetten
megnehezítene, ha melegben lenne. A téli álomra készülő
kísérleti hörcsögök a felkínált alvóhelyek közül mindig a leg
hűvösebbet választják, míg az álmukból felébredtek a legme
legebbet. Az enyhébb éghajlatú területeken a sün akár egy
avarkupac alatt is áttelel. A medvék olykor holmi odvas fatörzset
szemelnek ki telelőhelyül, s kuckójukban a hőmérséklet nem
egyszer fagypont alá süllyed. Főként a kistestű állatokat fenyegeti
a kiszáradás veszélye: a denevérek szempontjából például lénye
ges a telelésre használt barlang levegőjének páratartalma is.
A rágcsálók elalvás előtt gondosan eltömik üregük bejáratát.
Nemcsak a hőszigetelés és a becsorgó hólétől való védelem
érdekében teszik ezt, hanem azért is, mert így nehezebben
férnek hozzájuk a ragadozók. A letargiába merült ürge vagy
hörcsög tudniillik teljesen magatehetetlen és kiszolgáltatott – a
menyét vagy a görény pedig nem alszik téli álmot…
Általánosságban elmondható, hogy vemhes állat sohasem
merül letargiába, de akad kivétel is. A denevérek párzása ősszel,
a téli álom megkezdése előtt zajlik le. A nőstény vagy hűtött
állapotban tárolja testében a hímivarsejteket tavaszig, vagy az
álom ideje alatt történik a megtermékenyülés és az embrionális
fejlődés. A másik kivétel a medve, amelynek bocsai a téli álom
végén születnek, s anyjuk álmában szoptatja őket. Ám amint

Bagosi Zoltán felvétele

Számos lepke is áttelel: barlangokban,
faodvakban vészelik át a hideget.

A hazánkban egyre ritkább ürge is bőséges
táplálkozással készül a hosszú télre.

korábban szó volt róla, a mackók esetében nem is beszélhetünk
valódi hibernációról, hiszen testhőmérsékletük nem csökken
drasztikusan.
LELASSULT ÉLET
A medve kivételével a téli álmot alvó állatok testhőmérséklete
erősen lehűl, fajtól függően +5 vagy akár 0,2 Celsius-fokra. Ez
csakugyan a fagyhalál határa, de egyes denevéreken már
fagypont alatti testhőt is mértek. A szívverés ritkább lesz: a kerti
pele vagy a sün szíve percenként csupán kettőt ver. Még a med
véé is csak alig nyolcat dobban. A légzés lelassul, így a szervezet
oxigénigénye csökken; mindez azért roppant fontos, mert a
gondosan lezárt, föld alatti üregekben a levegő elhasználódik,
szén dioxid-tartalma megnő. A mormoták járataiban a széndioxid mennyisége akár 13% fölé is emelkedhet, míg az oxigén
tartalom 8% alá, esetenként 4%-ra csökken. Ez minden más
emlősre nézve halálos lenne, csak a téli álmot alvó állatok szer

vezete viseli el. A vizelet képződése is szinte teljesen leáll, s ami
képződik, sokkal töményebb, mint az ébren lévő fajoknál.
Erősen lehűlt állapotban az állatok érzékszervei alig működnek:
nem hallanak, nem látnak, s nem csupán azért, mert csukva van
a szemük, hanem mert e hőfokon a retina nem ingerelhető.
Működik azonban a hőérzet, amint azt kísérletek igazolták. (Ha
az állat bőrét hirtelen meleginger éri, felébredhet, vagy leg
alábbis felgyorsul a légzése.) Az agykéreg alszik ilyenkor, sem
milyen életműködést nem mutat, bioelektromos jelet nem ad.
A gerincvelő és a nyúltagy ellenben működik: az állat lélegzik,
érintésre izom-összehúzódással reagál.
A téli álom lezajlása az egyes fajoknál eltérő. Vannak olyanok,
amelyek ősszel elalszanak, s valóban csak tavasszal ébrednek
föl, mikor az időjárási viszonyok lehetővé teszik. Mások viszont
szakaszosan alszanak, időnként fel-felébrednek; ilyenkor változ
tathatják is a helyüket. Ez jellemző például enyhébb téli napokon
a denevérekre, de hébe-korba a medve, sőt a hörcsög is tehet
egy sétát a hóban.
AZ IGAZI HÉTALVÓK
Következésképp a téli álmot alvó emlősök hőszabályozása a
változó testhőmérsékletű állatokéval szemben nem tökéletlen.
Épp ellenkezőleg: a legtökéletesebb a világon, továbbfejlesztve
az alkalmazkodás céljának megfelelően.
Hogy közvetlenül mi váltja ki a téli álomból való felébredést,
még ma sem tudjuk, hiszen a külvilág ingereire az állat ilyenkor
alig reagál. Az ébredéskor jut kulcsszerephez a barna zsírszövet.
Míg az agy föl nem melegedett annyira, hogy az állat izom
remegéssel tudjon hőt fejleszteni, ez szolgáltatja az egyetlen
fűtőanyagot. A kövér példány helyett, mely ősszel nyugovóra
tért, az ébredés után egy sovány mászik elő rejtekhelyéről. S
bizony sokan vannak, akiknek nem sikerül a mutatvány: háló
kamrájuk egyszersmind a sírgödrük is lesz.
A leghosszabb ideig alvó állatok október elejétől április végéig,
vagyis összesen hét hónapig szunyókálhatnak – mondhatni, ők
az igazi hétalvók!
Mirtse Áron
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PÁVÁK, FÁCÁNOK ÉS TÁRSAIK

A kert tollas ékszerei

Páva

A díszfácántartásnak Ázsiában több évezredes múltja van. A kolostorok környékén a pávák mellett
előszeretettel tartottak arany- és ezüstfácánokat is. A pávák, a fácánok, a tragopánok és a vadtyúkok
rendszertanilag igen közel állnak egymáshoz, olyannyira, hogy e madarak tenyésztői külön szakágat
képviselnek a díszmadártartók között: a fácántenyésztőkét.

N

agy Sándor indiai hadjárata során a papagájok mellett
pávákat is hozott Európába: lényegében ekkor kezdődött
kontinensünkön a díszfácántenyésztés, mely első igazi virágkorát a rómaiak idején élte.

MADARAK A GYARMATOKRÓL
A rómaiak a közönséges fácánt (Phasianus colchicus) tartották
jelentősebb számban, nemcsak dísz-, hanem haszonállatként is.
Oly nagy mennyiségben, hogy még hazánkban is meg tudott
honosodni. Hasonló célból tartottak pávát is, belőlük azonban
jóval kevesebbet – ezzel is magyarázható, hogy a fajnak nem
alakult ki stabil állománya a Kárpát-medencében. Az egzotikus
díszfácánok iránti igény időről időre megerősödött; írásos emlékek állnak rendelkezésünkre arról, hogy Marco Polo idején már
királyfácánok érkeztek Velencébe. Nagy Lajos palotájában pávák is éltek, s Mátyás király fehér pávát is tartott.
A gyarmatosítások során, különösen a XIX.
században sok – Európában addig ismeretlen – madár érkezett a tengerentúlról, így fácánfélék is. Nemcsak az állatkertek vásároltak belőlük, hanem a gazdag polgárok, földesurak magánházaiba, fácánosaiba is szép számmal kerültek. Ebben az időben Magyarországon is számos kastélyparkban építettek
fácánosokat, ahol egyre nagyobb sikerrel szaporították az egzotikus fajokat. Így a múlt századfordulón több nagybirtokon is megpróbálkoztak az ezüstfácán honosításával. Más európai országban sem
volt ez másként: Nagy-Britanniában ma már stabil
vadon élő állománya van az arany- és a gyémántA Himalájai fényfácánt mind többen
tartják Magyarországon is.
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fácánoknak. Hogy mekkora érdeklődés mutatkozott a fácántartás
iránt, mi sem bizonyítja jobban, mint a Budapesti Állatkert 1912es újbóli megnyitásakor a fácánház, amely látogatók ezreit
vonzotta. Az itt gondozott állatok szaporulatát a betérők megvásárolhatták. Sajnos a II. világháború vérzivatara teljesen tönkretette az állományt. Csak a ’70-es évek végén történt kisebb
fellendülés, mikor a hajdani NDK-ból érkeztek hozzánk tenyészpéldányok. Nagy kincs volt ekkoriban az ezüst-, a gyémánt- és az
aranyfácán is.
Újfent serkentőleg hatott a tenyésztői munkára, amikor egyes állami gazdaságokban vadászati célból királyfácánt próbáltak tenyészteni. Az állatkert fácánállománya is szépen gyarapodott, így
sok madárbarát élőben láthatott olyan fajokat, melyeket máshol
aligha figyelhetett volna meg. Ahogy a határok megnyíltak, több
és több fácánféle érkezett hozzánk, de közel sem
volt olyan divatja e tyúkfélék tartásának, mint
a papagájokénak. A fácántartás tudniillik
lényegesen nagyobb helyet igényel,
ugyanakkor jövedelmezősége
akkoriban meg sem közelítette
a papagájtartásét. Kísérletképp egyes madárbarátok megpróbálkoztak
a két madárcsoport közös tartásával, ám ez nemigen vált be; rendre előfordultak balesetek, mikor
többnyire a fácán támadta meg a papagájt.

ELHELYEZÉSÜK VISZONYLAG
EGYSZERŰ
A fácántartásnak sajnos manapság is
van árnyoldala: e szárnyasokat a földön kell etetni, ami a környék egereit
a röpdékhez vonzza. Mindez külö-

nösen az enyhe teleket követő ősz beálltával válik kellemetlenné,
mikor valóságos rágcsálóözön lepheti el a fácántenyészetet. Természetesen van lehetőség a megoldásra is, igaz, meglehetősen
költséges. A röpdéknél 30-40 centiméter magas falat kell húzni,
melyre egy U alakú fémszelvényt erősítenek, s így nem tudnak
behatolni a hívatlan jövevények.
A fácánok legtöbbje csak párválasztás idején válik módfelett hangossá. Ez alól talán egyetlen kivétel a páva, amely egész évben
hallatja rikácsoló hangját, nem egy jó szomszédságot téve tönkre.
A fácánok férőhelyének kialakítása a melegigényes fajok kivételével viszonylag olcsón megoldható. Fából bárki megépítheti
röpdéjük vázát, olyan sűrű dróthálóval, hogy veréb nagyságú
madarak se tudjanak rajta behatolni. Arra is figyeljünk, hogy kellőképp erős legyen, mivel az elszaporodó nyestek és rókák komoly kárt tudnak okozni állományunkban.
Egyes fajok nagyon könnyen megszelídülnek, s képviselőiket a kertben akár szabadon is tarthatjuk. Ilyenek a különféle
fülesfácánfajok. Azzal azonban legyünk tisztában, hogy a szóban
forgó madarak megrögzött kapirgálók: hamar tönkreteszik a szép
gyepet, hiszen a természetben is gyakorta a gyökereket, illetve a
földben élő gerincteleneket fogyasztják. Az ezüstfácán közel sem
ilyen kertromboló – akár a baromfiudvarban is lehet tartani. Ám e
A fülesfácánok könnyen szelídülő kerti díszmadarak.

Idetartozik a házityúk is (bár a házityúkok tenyésztése nem a
díszfácántenyésztés része), melynek biológiája a legismertebb
a szárnyasokéi közül. A sűrű őserdők rejtett életet élő ritka fácánfajai ellenben alig-alig kerültek eddig a kutatók szeme elé. Az
utóbbiak életét leginkább a fogságban tartott egyedek viselkedése alapján tanulmányozhatták. Következésképp vannak még fehér foltok e fajok kutatásának területén, melyet mi sem bizonyít
jobban, mint hogy napjainkig a 49 fácánfajból csak 46-ot tudtak
fogságban szaporítani.
A vadászfácán a világon a legnagyobb számban tenyésztett vadfaj. A tenyészetekben túlnyomórészt alfaji hibrideket tartanak,
de újabban önálló fajtáik is kialakultak. Nálunk is vannak, akik a
sötét színű angol vadászfácánt tartják, míg a zömében bézs tollazatú törökből csak mutatóban lelhető fel néhány egyed. Ezek
is csupán gazdasági állatok, hiszen levadásszák őket. A hazai
díszfácántenyésztésben nincs „túltermelési válság”: az olcsóbb,
könnyen tartható fajokat minden mennyiségben megvásárolják a vadásztatók a terítékszínesítés érdekében. Az ezüstfácánból (Lophura nycthemera), akárcsak eredeti hazájában, nálunk is
gyakran ízletes leves készül.
Napjainkra a magyar díszfácántenyésztés kinőtt a gyermekcipőből – gyűjteményeink világviszonylatban is figyelemre méltóak.
Több hazai tagja is van a Fácán Világszövetségnek (WPA). A szervezet célja nemcsak a fajok tartási, tenyésztési módszereinek tökéletesítése, hanem a természetes állomány védelme, adott esetben egyedek visszajuttatása eredeti élőhelyükre. Így ma már több
sikeres fajmentő program is működik példának okáért Nepálban
és Pakisztánban. A WPA a korábban kihaltnak hitt Edward-fácán
(Lophura edwardsi) megmentésén is sokat fáradozik, nemzetközi
törzskönyvét is a szervezet vezeti.
Akinek kedve kerekedik a fácántenyésztéshez, könnyen belevághat e nemes hobbiba, feltéve, hogy legalább egy kisebb kerttel
rendelkezik. Igyekezzünk viszonylag igénytelen, fűtetlen helyen
teleltethető fajokkal kezdeni. Ne legyünk türelmetlenek: haladjunk fokról fokra. Mivel a fácánfélék aránylag gyorsan válnak ivaréretté, rendszerint nem párválasztók, s nagy fészekaljakat raknak
–kellő kitartással néhány év alatt is komoly tapasztalatra tehetünk
szert. Így hamar a fácántenyésztés felsőbb osztályaiba léphetünk,
hozzájárulva a biológiai sokszínűség megőrzéséhez (akár ex situ
természetvédelmi projektekben való részvétellel is).
DR. TÓTH ZSIGMOND
A tragopánok a többi
fácánfajjal ellentétben
nem a földön
fészkelnek.

fajnál gyakoriak a támadó kedvű kakasok, melyek gondozójuktól
sem félnek.

JÁRULJUNK HOZZÁ VÉDELMÜKHÖZ!

A szerző felvételei

A fácánfélék döntő többsége a forró égöv lakója, de jelentős részük
kitűnően alkalmazkodik a mi éghajlati viszonyainkhoz is. Ennek
iskolapéldája a páva, mely eredetileg India trópusi és szubtrópusi
vidékeinek madara volt. Mi több, a zord klímán élő magashegyi
fajok is gond nélkül vészelik át forró nyarainkat. Például a ’80-as
évek elején szakmai körökben még figyelemre méltónak számított, ha a himalájai fényfácán (Lophophorus impeyanus) az Alföldön túlélte a forró nyarat. Ma már a fehér fülesfácán (Crossoptilon
crossoptilon) is olyan jól tűri a tartós hőséget, hogy tyúkja július
elején is rakhat fias tojást.
A fácánfélékről elmondhatjuk, hogy a világ legjobban és legkevésbé ismert madárfajai egyaránt megtalálhatók közöttük.
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Hírcsokor a
Magyar Természettudományi
Múzeumból
Összeállította: Dulai Alfréd

Fotó: Ősi Attila

IHARKÚTI ÁSATÁSOK
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is háromhetes ásatás zajlott Magyarország egyetlen ismert dinoszaurusz-lelőhelyén.
A 2000-ben fölfedezett iharkúti lelőhelyen az elmúlt 14 év során körülbelül tízezer, többnyire izolált csontmaradvány került elő,
melyek csaknem három tucat hajdani gerinces állatfajt képviselnek. Az egykori bauxitkülfejtésben évről évre begyűjtött fosszíliák a
Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményét gyarapítják.
Az idei ásatásokon ismét előkerült egy részlegesen megőrződött páncélos
dinoszaurusz csontváza (a korábbi nyolc vázhoz hasonlóan ez is a Hungarosaurus tormai fajhoz tartozhat). A 4-4,5 méter hosszú sárkánygyík
pusztulása után a tetem jelentős részét elfogyasztották a ragadozók és a
dögevők. Ekkor azonban a folyó áradása üledékkel temette be a félig szétmarcangolt testet, amely így részben összefüggő állapotban kerülhetett a
magyar paleontológusok kezébe. Továbbá találtak két krokodilkoponyatöredéket, mely kistermetű, szárazföldi őshüllőkhöz tartozott. Lapos és recézett fogaik a hús tépéséhez alkalmazkodtak. Az idei termésből említésre
méltók még a repülő őshüllők leletei, valamint a nagy számban előkerülő
koprolitok.
A megkövesedett ürülék vizsgálatával egy sor hasznos információhoz
juthatnak a kutatók, hiszen bennük megőrződtek a kréta időszaki állatok
táplálékának maradványai (növények, magvak, csontok, pikkelyek). A hajdanvolt iharkúti szigetet borító növények közül sokat csak a koprolitokból
ismernek a paleontológusok. Az elmúlt két év ásatásának újdonsága, hogy
a leletekről háromdimenziós térképet készítenek gyűjtés közben, melynek
segítségével arra szeretnének választ kapni, hogyan halmozódhatott fel
ilyen mennyiségű fosszília a 85 millió éves kőzetekben. A terepmunka során, rétegről rétegre haladva, minden előkerülő csontdarab helyét centiméteres pontossággal térképre viszik. Így utólag – az egyes leletek meghatározása nyomán – vizsgálhatják és
értelmezhetik, hogy mely fajok milyen maradványai kerültek elő, az adott részek egymáshoz képest hol helyezkedtek el, s miként
„zsúfolódhatott össze” egy alig 4-500 négyzetméteres területen ennyi fosszília. A folyamatban lévő őslénytani kutatás szerint a késő
kréta korszakban folyóvízi csatornákkal szabdalt deltasíkság volt e vidéken, ahol a nagy esőzések miatt megáradt folyók halmozták
fel az elpusztult állatok maradványait.

ŐSZKÖSZÖNTŐ A BIKÁS PARKBAN

Fotó: Virág Attila

SZURDOKPÜSPÖKI MAMUT
Gyűjteményünkbe kerültek a Szurdokpüspöki határában talált mamutleletek. A 21es főút bővítési munkálataihoz kapcsolódó régészeti feltárások során Jobbágyi és
Szurdokpüspöki között egy késő rézkori (5300-5200 éves) település ásatási helyszíne mellett, augusztus 21-én olyan mamutmaradványokra bukkantak az archeológusok, melyek jóval korábbiak, mint maga a település. A Magyar Természettudományi
Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársai (Gasparik Mihály, Virág Attila)
vettek részt a leletek begyűjtésében és azonosításában. Összesen öt lapocka, három
összefüggő csigolyákból álló hátgerincszakasz, néhány izolált hátcsigolya és borda
került elő. Ezek biztonságos kiemelése nem volt egyszerű feladat, helyenként gipszes
vászonnal kellett megerősíteni a csontokat, mielőtt kiszabadították őket a körbezáró
üledékből. A gipsz és az üledék eltávolítása és az ősmaradványok további preparálása a nagyközönség előtt történt meg szeptember
26-án, a kutatók éjszakáján.
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Fotó: MTM

A nyári szünet utolsó napján a Magyar Természettudományi Múzeum is részt vett a
Diákcsemege tanévnyitó és őszköszöntő fesztiválon. A budapesti Bikás Park területén
kézbe vehető preparátumok, makettek és interaktív eszközök várták a kíváncsi kedvű látogatókat múzeumunk sátrában. A „kétéltű-memory” és az „ízeltláb-kirakó” jóvoltából a
legfiatalabbak is megtanulhatták, hány békafaj él Magyarországon, s azt is, mire való az
imádkozó sáska fogólába. A Természetbúvár Teremből származó, és így szabadon simogatható madaraink, mint például a feketerigó és a harkály, igen nagy népszerűségnek
örvendtek, akárcsak szabadtéri rendezvényeink elmaradhatatlan szereplője, a kitömött
barnamedve. A mikroszkóp segítségével az érdeklődők arra is választ kaphattak, hogy
valójában hány lába van a százlábúnak. A kézműves foglalkozáson készített pókfejdíszek
délutánra ellepték az egész Bikás Parkot.

Fotó: Szandelszky Béla

ÖT FÖLDRÉSZ KÜLÖNLEGES MÚMIÁI
A Múmiavilág című nagyszabású vándorkiállítás öt kontinens évezredes vagy
épp a közelmúltból származó múmiáit mutatja be. A földkerekség különböző részeiről származó, más-más időben, igen eltérő módon mumifi kálódott maradványokat napjainkig hozzávetőleg 1,7 millió ember látta Európában és Amerikában. A kiállításon bemutatott huszonnyolc ember- és közel tíz állatmúmia a körút
végeztével visszakerül az anyaintézményekhez, s így együtt – nagy valószínűséggel – többé nem lesznek láthatók.
A különleges maradványokat földrészenként állítjuk ki, megmutatva a mumifikálásban rejlő eltéréseket. Elmeséljük az egyes múmiák felfedezését, tudományos vizsgálatát és az ily módon megfejtett személyes történetüket is.
A bemutatótér közepén felállított, működő embertani laborban a látogatók bevonásával zajlik majd a tudományos munka a rendkívüli tárlat alatt. Egy vizsgálati
protokollt (nem- és kormeghatározást) követően ki-ki saját maga is testközelből
tanulmányozhatja az elhelyezett maradványokat.
A laboratóriumban előre meghirdetett időpontokban intézményünk antropológusai tartanak bemutatókat, végeznek méréseket a látogatók segítségével.
A kiállítás ideje alatt két, a laborban elhelyezett, mindeddig tudományos módszerekkel nem tanulmányozott múmiát vizsgálnak kollégáink. Az eredményeket folyamatosan közöljük egy interaktív táblán, valamint a kiállítás Facebook-oldalán
(www.facebook.com/mumiakiallitas). A felmerülő kérdésekre antropológusaink
válaszolnak. A kiállítás idején minden csütörtökön hosszabbított nyitva tartással
és havonta egy alkalommal különleges programmal várjuk látogatóinkat.
A Múmiavilág október 1-jétől, kedd kivételével, naponta 10 órától 18 óráig várja
az érdeklődőket.

MAGYARORSZÁG
ŐSMARADVÁNYAI 1.

A

fosszilizálódott állatok maradványait jobbára az egykori élőlény kemény és ellenálló részei alkotják, amilyenek a csontok
vagy történetesen a puhatestűek mészvázai. A lágytest lenyomata csak kivételesen, speciális környezeti feltételek esetén őrződhet meg. Szintén ritkán szerezhetünk valamirevaló információt
arról, milyen volt a hajdani állat színe. Ebből a szempontból a csigák
és kagylók különleges helyzetben vannak, hiszen e csoportoknál
gyakorta fölfedezhető az egykori díszítés a sok millió éves héjakon
is. Az itt bemutatott fosszilis kúpcsiga (Monteiroconus bitorosus)
a közelmúltban került – egy rendkívül gazdag anyag részeként –
a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe, Kovács
Zoltán és Vicián Zoltán adományaként.

A Börzsöny nyugati peremén fekvő Letkés régóta ismert középső
miocénkori lelőhely, ahonnan Csepreghyné Meznerics Ilona igen
változatos Mollusca faunát ismertetett 1956-ban. Pár éve a régi
lelőhely közelében kezdett intenzív gyűjtésbe a két magángyűjtő.
A munkájuk eredményeképp előkerült hatalmas anyagból egyelőre a kúpcsigák (Conoidea) feldolgozása történt meg. Csaknem
ötezer példány alapján 39 Chelyconus, Leptoconus, Dendroconus,
Kalloconus, Lautoconus, Lithoconus, Monteiroconus, Plagioconus,
Varioconus és Conilithes fajt különítettek el.
Monteiroconus bitorosus (Fontannes, 1879)
(Letkés; középső miocén [badeni];
Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Az itt bemutatott színmintás M. bitorosus faj Portugáliától Törökországig ismert a miocén- és a pliocénkor tengeri üledékeiből,
Magyarországon viszont Letkésen kívül mindmáig csak Várpalotáról említették.
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A PIRÁJÁK
RÉME
Portré az óriásvidráról

Kevés nép mondhatja el magáról, hogy nemzeti nyelvű szépirodalmának egyik népszerű, sok ember
számára ismerős kötete épp egy vidra történetét meséli el. Mi, magyarok azonban ilyenek vagyunk, hiszen
Fekete István Lutra című regényén nemzedékek nőttek fel.

M

agyarországon csak a fentebb említett eurázsiai vidrával (Lutra lutra) találkozhatunk, ám az egész világon 12
különféle vidrafajt számlálhatunk össze. Ausztrálián és
az Antarktiszon kívül valamennyi kontinensen élnek vidrák, s
bár többségük az édesvizek lakója, a tengeri vidra (Enhydra
lutris) éppenséggel a Csendes-óceán Kamcsatkához és az
Aleuták szigetívéhez közel eső vizeit kedveli, a parti vidra (Lontra
felina) pedig a Peru, Chile és Argentína partvidéke mentén hullámzó vizekben él.
Az édesvízi fajok közül az óriásvidra (Pteronura brasiliensis)
nő a legnagyobbra. Ezért – valamint ritkasága, veszélyeztetettsége és sajátos testfelépítése miatt – különösképp érdemes a
figyelmünkre.

A MÁSODIK LEGNAGYOBB
Mindenekelőtt az óriásvidra tudományos nevét érdemes górcső
alá venni. A kettős név második része természetesen a faj őshazájára utal, habár Brazílián kívül több más környező országban,
például Venezuelában vagy Paraguayban is előfordul; sőt
a múltban Argentína és Uruguay területén is megtalálható volt. A
Pteronura név – amelyet John Edward Gray brit zoológus adott
az állatnak – magyarázata már kissé bonyolultabb. E latinosított
ógörög elnevezés hozzávetőleg annyit tesz: „szárnyas farkú”.
Az óriásvidrákat ugyanis (a vidrák közt egyedülálló módon)
nem hengeres, hanem lapított farokkal ajándékozta meg az
anyatermészet. Persze nem olyan farokra kell gondolnunk, mint
egy hódfarok; a vidrák megszokott kecses testarányai a szóban
forgó fajra is jellemzőek. Ám a hosszúkás farok jókora része
feltűnően ellaposodik. Annak megválaszolása, miért különbözik
ennyire a többi, szintén pompás úszónak számító vidráétól,
még a zoológia művelőire vár. Az ellaposodó farok nyilvánvalóan
nemcsak a kormányzást, illetve vezérsíkként az iránytartást
segíti, hanem aktív szerepe van az úszásban is. E ragadozó
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emlős tudniillik farkának csapásait és az úszóhártyás lábak
evezőmunkáját együttesen felhasználva hajtja magát előre.
A faj magyar neve az állat – a többi vidráéhoz képest – tekintélyes
méretére utal. Igaz, hogy a tengeri vidra valamivel nagyobbra,
mindenekelőtt súlyosabbra nő az óriásvidránál. Az előbbi élőhelyét azonban a nagy földrajzi felfedezések során jóval később
térképezték fel, mint az utóbbiét. Mikor tehát az Óvilágból érkező fölfedezők először figyelték meg a dél-amerikai óriásvidrát,
még nem tudhatták, hogy létezik tengeri vidra is. Csupán azt
észlelték, hogy az óriásvidra sokkalta nagyobb, mint Európában
ismeretes rokona. Míg az eurázsiai vidra súlya 5–15 kilogrammos, addig a kifejlett óriásvidrák 22–32 kilót nyomnak. Bizony,
egy nagyobb, harminckilós hím testhossza az orra hegyétől a
farka végéig a két métert (!) is megközelítheti.
HAL AZ ÉTLAPON
Az óriásvidra az Orinoco, az Amazonas, a São Francisco és a
Paraná vízrendszeréhez tartozó, gyenge sodrású folyókban, a
lápokon és mocsarakon átvezető vízfolyásokban érzi otthon
magát. Esetenként tavak, sőt víztározók és mesterséges öntözőcsatornák is alkalmas élőhelyet nyújtanak számára.
Étlapjukon természetesen a halak jelentik a főfogást, olyannyira,
hogy még a hírhedt piráják sincsenek biztonságban tőlük.
Naponta átlagosan három kilogrammnyi halat kebeleznek be,
ám a táplálék eloszlása nem egyenletes: megesik, hogy 50-60
centiméteres halakat is zsákmányul ejtenek. Az ilyen nagy
halakat persze nem a vízben eszik meg, hanem a partra cipelik,
s ott fogyasztják el.
Az óriásvidrák nappali állatok, tájékozódásukban jelentős szerep
jut a látásnak. Erre utal aránylag nagy, élénk szemük is. A szaglásuk és a hallásuk szintén kiváló. Utóbbinak a kommunikációban
is hasznát veszik, hiszen más vidrafajokhoz hasonlóan jellegzetes, éles hangjelzésekkel társalognak egymással. E „csevegés”

azért is fontos számukra, mert az óriásvidrák jobbára családi
alapon szerveződő csoportokban élnek. Az ilyen csoportok
rendszerint egy szaporodó vidrapár köré szerveződnek, s rajtuk
kívül a pár frigyéből születő, különböző korú fiatalokból állnak.
Egy átlagos család négy-öt tagú, de megfigyeltek már húsz
egyedből álló csoportokat is. Az egyes vidrafamíliák meglehetősen nagy területet birtokolnak, ám elszántabban csupán a
központi részt védelmezik. Ugyanakkor nemcsak táplálékszerzés
céljából, hanem az esetleges betolakodók miatt is rendszeresen
bejárják lakókörzetüket, amelyet „járőrözés” közben gondosan
meg is jelölnek.

HANGA ZOLTÁN

Bagosi Zoltán felvételei

VIDRABÉBI SZÜLETIK
A nőstények elméletileg 65-70 napig vemhesek. Azért csak
elméletileg, mert előfordul, hogy jóval több idő telik el a párzás
és az ellés között. Ennek oka az úgynevezett embrionális
nyugalmi állapot, melynek lényege, hogy az anyaállat szervezete
átmenetileg le tudja állítani a megtermékenyített petesejt fejlődését – még a beágyazódás előtti szakaszban. Ezzel tulajdonképp meghosszabbodik az állat vemhességi ideje. A különleges
(bár a menyétfélék és sok más emlősállat körében egyáltalán
nem ritka) jelenség oka nem tisztázott. Valószínűleg a környezeti
feltételek szezonális változásával függ össze. Kivált olyan fajok
számára nyújt evolúciós előnyt, melyeknél a párzás és az ellés
legideálisabb időpontja évről évre egymáshoz képest is változik.
Az óriásvidrák mindenesetre úgy időzítenek, hogy a kölykök
lehetőleg a száraz évszak kezdetére, az augusztustól október
elejéig tartó periódusban jöjjenek a világra.
Elléskor rendszerint egy, kettő vagy három kölyök születik, ám
előfordul ötös alomszám is. Az újszülöttek nagyjából húszdekásak és meglehetősen gyorsan nőnek. Három hónapos koruk
után szilárd táplálékot is esznek, de már a nyolc hónapos kort is
elérik, mire a tejet teljesen elhagyják. Kevéssel egyéves születés-

napjuk előtt lényegében akkorák, mint a kifejlett állatok, ám ivarérettek csak később, a második év végére lesznek. Egy szerencsés
és a túlélésért folytatott harcban sikeres óriásvidra akár 15
esztendeig, sőt állatkertben tovább is elélhet.
Az óriásvidrákra a múltban prémjük miatt vadásztak. Ezt immár
törvény tiltja, de sajnos az orvvadászat – illetve a kölykök illegális
befogása házi kedvencnek – ma is komoly gondot okoz. A természetes élőhelyek zsugorodása, a vizek szennyezése sem kedvez a fajnak, ráadásul a háziállatok terjesztette betegségek (így a
parvovírus és a szopornyica) is tizedelik állományukat. Azon
pedig már meg se lepődhetünk, hogy a halászok sem nézik jó
szemmel az óriásvidrák ténykedését. Következésképp vadonbeli
egyedszámukat mindössze ezer és ötezer közöttire becsülik. Mivel e népesség óriási területen oszlik el, az óriásvidrák kifejezetten
ritkának, egyszersmind veszélyeztetettnek mondhatók.
Ritkaságnak számítanak az állatkertek gyűjteményében is. Bár
Lipcsében már 1882 áprilisában, a berlini állatkertben pedig 1900
őszén bemutatták a fajt, a XX. század első felében csak véletlenszerűen tűntek fel egyik vagy másik gyűjtemény lakói között.
A második világháborút követően, az 1950-es évektől fogva
egyre több amerikai állatkert (Washington, New York-Bronx,
Milwaukee, Philadelphia, St. Louis, Toledo) is komolyan foglalkozni
kezdett a tartásukkal. Európában Hamburg, Duisburg, Dortmund
és Madrid kertjei rendelkeznek a legkomolyabb, három, sőt négy
évtizedes tapasztalatokkal az óriásvidrák tartásáról. A nemzetközi
fajinformációs rendszer, az ISIS adatbázisa szerint jelenleg az
egész világon huszonöt állatkertben tartanak óriásvidrákat. Hét
ilyen intézmény Észak-Amerikában, három Dél-Amerikában, egy
Ázsiában, tizennégy pedig Európában található. Az állatkerti
állomány egyedszáma világviszonylatban 95, ebből az európai
gyűjteményekben összesen 54 óriásvidra él.

A budapesti trió A magyar fővárosba összesen három nőstény egyed kertült: Alonda, Cora és Cumana. Közülük
a Duisburgból érkezett Alonda a legidősebb, 2011. július 4-én született. Cora és Cumana testvérek, s valamivel fiatalabbak is.
Ők 2012. október 13-án születtek a lipcsei állatkertben.
A három fiatal állat számára teljesen új férőhelyet biztosítottunk. Jobban mondva a Pálmaház (America Tropicana) mögötti
területen, 2000-ben létesített építmények egyikét alakítottuk át óriásvidráink férőhelyévé. Az épület belső terében a látogatótér
és a vidrák fő bemutatóhelye mellett több kisebb, a közönség szeme elől rejtett elkülönítő helyiség is az állatok rendelkezésére
áll. Az épület előtt lévő, korábban kerti labirintusként használt területen pedig tágas kifutó épült az újsütetű jövevények számára,
a megfelelő medencével együtt.
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hírek a budapesti állatkertből

Négyszáz faj védelmében
Budapest volt a házigazdája az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövet
sége (EAZA) éves konferenciájának, melyre szeptember 23. és 27. között
került sor. Az ötnapos szakmai eszmecserén az európai állatkerti szakma
legnevesebb képviselői, 705 szakember vett részt. Sokan érkeztek más
kontinensről: a rendezvény résztvevői öt földrész negyvennégy orszá
gának háromszáznegyven intézményét képviselték.
A konferencia ünnepélyes megnyitóját 24-én délelőtt tartották, amelyen
Budapest vezetésének részéről Szentes Tamás főpolgármester-helyettes, az
EAZA részéről Simon Tonge, a szervezet elnöke, a házigazda Fővárosi Állat-

moknak. Ezek közül az utóbbit történetesen állatkertünk egyik munkatársa
vezeti. Az említett üléseken jobbára beszámolnak az érintett fajok európai
kertekben lévő állományairól, a vadon élő populációk helyzetéről, illetve
megállapodnak a szükséges feladatokról. Az egyes TAG-ek ülésein hatá
roznak arról is, hogy mely jelentkező állatkerteket vonják be új tagként
egy-egy tenyészprogramba. Az egyik legfontosabb döntés, hogy a 2014–
15-ös évadban folytatódik az EAZA „Pole to Pole” (Pólustól pólusig) kam
pánya, amely elsősorban a sarkvidéki élővilág védelmével foglalkozik, s
amely kapcsolódik az éghajlatváltozáshoz köthető termé
szet
védelmi

és Növénykert részéről pedig Persányi Miklós köszöntötte a résztvevőket.
A szakmai eszmecsere főbb témái között szerepelt a klímaváltozás és az
állatkertek természetvédelmi szerepvállalása, a kertek és a természettu
do
mányi múzeumok közötti együtt
mű
kö
dések lehetőségei, különféle
állat-egészségügyi kérdések, valamint a természetvédelmi erőfeszítések
kel kapcsolatos kommunikáció is.
A munka nagyobb része párhuzamos szekciókba szervezett ülésszakokon
folyt. Ilyen üléseket tartottak az EAZA egyes bizottságai, illetve azok a TAGnek (Taxon Advisory Group) nevezett testületek, melyek egy-egy állat
csoportért, például az erszényesekért, a lófélékért vagy a hüllőkért felelősek.
Külön ülésszakokat szenteltek a gorillák, a zsiráfok, a jegesmedvék vagy
épp a mand
rillok meg
mentése érdekében életre hívott tenyész
progra

erőfeszítésekhez is. A konferencia résztvevői 25-én látogatást tettek a
Fővárosi Állat- és Növénykertben. A legnagyobb érdeklődést a vadállat
mentő tevékenység, az ízeltlábúak háttértenyészete, az orrszarvúak művi
megtermékenyítésének eredményei, a fejlesz
tések soron követ
kező
lépései, valamint az Ausztrál zóna váltotta ki. A zóna azért is fölkeltette a
szakemberek figyelmét, mert az itt elhelyezett fajok egy része Európában
csak igen kevés állatkertben látható. Rá
adásul a 2013-ban született
vombatkölyök húsz év után az első az egész kontinensen. A konferencia
résztvevői számára kiegészítő programként külön
féle kirándulásokat is
szerveztek, többek között a Kiskunsági Nemzeti Parkba, a rákosi vipera
élőhelyére, illetve a Tisza-tavi Ökocentrumba. A búcsúvacsorát a Lázár
Lovasparkban tartották meg.

Mit kell tudni az EAZA-ról?
Az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetségének (European Association of Zoos
and Aquaria – EAZA) története az Európai Kö
zösség országaiban működő jelentősebb
állatkertek együttműködésé
vel kezdődött az
1980-as évek derekán; ám a formális meg
alakulásra csu
pán 1992-ben került sor. Napjainkban negyvenegy
ország háromszáznegyvenöt intézménye tartozik a szervezet kötelé
kébe. A tagintézményeket évente összesen 140 millió ember keresi föl.
Az EAZA sokrétű tevékenységén (szakmai tapasztalatcsere, minőség
biztosítás, közös érdekképviselet, szakértői munka az uniós jogalko
tásban stb.) belül a természetvédelmi erőfeszítések váltották ki a leg
nagyobb érdeklődést. A szövetség jelenleg közel négyszáz faj és alfaj
esetében tart fenn összehangolt tenyészprogramot (EEP), illetve egész
Európára kiterjedő törzskönyvezési programot (ESB). Az egyes állat
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kertek szorosan együttműködnek az adott fajok európai állományának
gyarapításában, továbbá különféle visszatelepítési tervekben is. Az
EAZA, valamint a tagállatkertek terepi természetvédelmi munkákban
is részt vesznek, illetve anyagilag is áldoznak e programok fenn
tartására. Nagy jelentőségük van a természetvédelmi kampányoknak,
melyek egyikén a részt vevő kertek 1,9 millió aláírást gyűjtöttek össze a
bozóthúsválság ügyében az Európai Parlamentnek benyújtandó
petícióhoz. Ezzel az EAZA bozóthúskampánya a kontinens történe
tének egyik legnagyobb civil kezdeményezése lett.
A Fővárosi Állat- és Növénykert kezdettől fogva a szervezet akkreditált
tagjai közé tartozik, sőt az intézmény főigazgatóját, Persányi Miklóst
két alkalommal az EAZA elnökévé is megválasztották. A budapesti
gyűjteményen kívül Debrecen, Győr, Jászberény, Nyíregyháza, Szeged
és Veszprém állatkertjei tartoznak a szövetség tagságába a honi kertek
közül.

Írta: Hanga Zoltán Fotó: bagosi Zoltán

PÁLMATOLVAJ

A Nagyszikla belsejében működő Varázshegy, illetve annak is az
Őstenger nevű bemutatóhelye érdekes új állatfajjal bővült a
közelmúltban. A szárazföldi remeterákok rokonságába tartozó
pálmatolvajról (Birgus latro) van szó. E faj az Indiai- és a Csendesóceán trópusi szigetein honos, nevét pedig onnan kapta, hogy
egyes megfigyelések szerint erőteljes ollóival a kókusz
diót is
képes feltörni.
Mindezt más terepi kutatások nyomán többen vitatják, így a
fejünkbe vettük, hogy mi magunk ellenőrizzük a dolgot. A kí
sérlet során pálmatolvajunknak szereztünk egy egész kókusz
diót, s vártuk, hogy mit fog vele kezdeni. A tapasztalatunk az,
hogy sajnálatos módon nem törte fel a kemény héjú délig yü
mölcsöt. Ennek természetesen több oka is lehet. Az egyik, hogy
nem képes feltörni, ami betudható a rák viszonylag fiatal élet
korának, hiszen a jövőben még sokat nőhet, erősödhet. Az ok
ellenben lehet az is, hogy valamiért nem foglalkoztatta a kókusz
csemege. Hogy kedvet csináljunk e finomsághoz, a következő
lépésként egy már eleve feltört kókuszdiót adunk neki, s lanka
datlanul folytatjuk tovább az etológiai vizsgálatokat…

mentett állatok sokasága
Az állatmentő munkában igazi nagyüzem volt az elmúlt hetek
ben, hónapokban. Jól példázza ezt a tény, hogy állatorvosaink
csak auguszt usban százhúsz vizsgálatot és beavatkozást végeztek
különféle madarakon, kisemlősökön és hüllőkön. Ezek kertünk
természetvédelmi tevékenységének keretében, mentett állatként
kerültek hozzánk. A se
gítségre szoruló fajok között volt vörös
vércse, füstifecske, sárgarigó, gyurgyalag, molnárfecske, kaba
sólyom, fehér gólya, macskabagoly, zöld küllő, héja, egerészölyv,
kuvik, erdei fülesbagoly, törpegém, sárgalábú sirály, sárgarigó,
nagy fakopáncs, fekete harkály, haris, sisegő meggyvágó, nagy
póling, durvavitorlájú törpedenevér és kockás sikló is.
A mentett állatok közül külön is érdemes kiemelni a július köze
pén hozzánk került fiatal parlagi sast, amely egy gázolás követ
keztében csonttörést szenvedett a bal lábán. Az előzetes vizsgálat
után július 17-én már elő is készítették a csontsebészeti beavat
kozásra, melyet másnap, 18-án végeztek el rajta állatorvosaink.
A július 24-i és az augusztus 21-i kontroll biztató eredménnyel
szolgált. A szeptember 1-jei röntgenv izsgálat során pedig már
azt is meg lehetett állapítani, hogy megfelelő kallusz képződött, s
a törött csont lényegében összeforrt. Ezután munkatársaink a
sínt is eltávolították a madár lábáról. A parlagi sas aránylag jól
tudja a lábát használni, ami nagyon fontos; ha nem tudna fogni
vele, szóba sem jöhetne a teljes felépülés utáni szabadon engedése.

ELÁRVULT ORANGUTÁNKÖLYÖK
Inkubátorba tették és mesterségesen nevelik a gondozók állatkertünk
legifjabb orangutánját. A szeptember 4-én született kölyöknek azért van
szüksége az anyai gondoskodás pótlására, mert Jambi (ejtsd: Dzsambi),
az anyaállat a szülés után egy héttel elpusztult. Az anya egészségi
állapotának jelentős romlása miatt a kicsi mesterséges nevelését már
szeptember 10-én megkezdtük. A hímnek bizonyult kölyök pillanat
nyilag jól van, bár apróbb nehézségek folyamatosan adódnak, ahogy
egy ilyen korú állatnál máskor is elő szokott fordulni.
Az orangutánok tartásával foglalkozó korszerű állatkertekben a kölykök
felnövekedésénél az a cél, hogy lehetőleg az anyaállat nevelje őket.
Mesterséges nevelés csak abban az esetben jöhet szóba, ha – mint ezút
tal is – nincs más megoldás. A gondozók és az állatorvosok most azon
dolgoznak, hogy a kölyök állapotát tartósan stabilizálják, s meginduljon a
kicsi megnyugtató ütemű súlygyarapodása. Mindehhez az apróságnak
a legteljesebb nyugalomra van szüksége. Evégett jelenleg az állatkerti
munkatársak közül is csupán azok láthatják, akiknek gondozóként vagy
állatorvosként elengedhetetlen szerepük van az ellátásában. Szerencsére
a kölyök rendesen eszik, így intézményünk munkatársai bizakodóak.
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TÚL A HORIZONTON
A magazinunkból is jól ismert dr. Hangay György
Ausztráliában élő zoológus új könyve Ázsia különleges vidékeire vezeti el az olvasót. A lebilincselő könnyedséggel és szemléletességgel megírt útirajzok nyomán megelevenednek Nepál,
Szumátra, Borneó és a Fülöp-szigetek tájai, megismerkedhetünk az ott élők mindennapjaival, az
ezerarcú természettel, a helyi növény- és nem
utolsósorban állatvilággal.
Dr. Hangay György számos olyan állatfajt is bemutat, amelyekről a magyar nyelvű szakirodalomban eddig nemigen esett szó; hatalmasra
nőtt kabócákkal, ritka bogarakkal, csillogó tollú,
egzotikus szépségű madarakkal találkozunk a
könyv lapjain, ami persze nem afféle szakkönyv,
hanem egy különleges élményfüzér, több évtizednyi kalandos utazás legjavának leírása.
A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot.
(Hangay György: Túl a horizonton.
EX-BB Kiadó, 2014)

AZ ÉLET REMÉNYE
A Budapesti Állatkertben több mint ezer állatfaj
lelt otthonra, közülük számos a természetben
veszélyeztetett, sőt már ki is halt. Ezeket az állatritkaságokat veszi sorra a könyv, bemutatva azokat a tenyészeredményeket, amelyekkel az intézmény joggal büszkélkedhet. Az egyes állatfajok kölykeikkel, fiókáikkal együtt, megkapó
felvételeken kerülnek bemutatásra, míg a képek
alatti szövegekből megtudhatunk minden fontos adatot az állatkert ritkaságairól, így azt is,
hogy hány példányuk él a természetben, hány
az állatkertekben, Budapesten eddig hány utód
született. A kötet hosszabb fejezeteiben pedig
megismerkedhetünk az állatkertek fajmentő tevékenységével és a Budapesti Állatkert természetvédelmi munkásságával is. A könyv az EAZAkonferencia (lásd. 30. old.) alkalmából angol
nyelven is megjelent.
A kötet kiadását támogatta a Nemzeti Kulturális
Alap.

MADARÁSZKALANDOK A KÁRPÁTOK
GYŰRŰJÉBEN ÉS AZON TÚL, A
NAGYVILÁGBAN
A kötet szerzője, Sasvári Lajos ökológus és
etológus egy személyben, így nem csoda,
hogy egy egészen egyedülálló könyvvel jelentkezett. Amellett, hogy kalandozásairól, utazásairól ír, érdekfeszítő stílusban, tudományos
szakszerűséggel bemutatja a megfigyelt madarak mindennapjait. Megtudhatjuk például a
könyvből, hogyan épül fel a széncinegék vagy a
mezei verebek „társadalma”, miért szelídek az
őszapók, mire jó a lantfarkú madár különös
alakú farka, és még több száz további érdekességet bemutat. Emellett bepillanthatunk az
etológusok munkamódszereibe is, például hogyan kísérleteznek, és milyen tények alapján
vonják le a következtetéseket. Aligha él Magyarországon olyan madárbarát, akinek e vaskos
könyv ne szolgálna legalább néhány meghökkentő újdonsággal.

(Kovács Zsolt–Szabon Márta: Az élet
reménye. Fővárosi Állat- és Növénykert, 2014.
Megrendelhető: www.allatkertialapivany.hu)

(Sasvári Lajos: Madarászkalandok a Kárpátok
gyűrűjében és azon túl,
a nagyvilágban. United p.c. Kiadó, 2013)

Miután a túraszezon korántsem ér véget a vénasszonyok nyarával, egy középhegységi részprogramot szeretnénk ajánlani azoknak, akik a hideg évszakban
sem akasztják szögre a bakancsot. Királyrét (Börzsöny) az ország egyik legkedveltebb túrastartja, köszönhetően a könnyű megközelítésnek és az innen
induló számos turistaútvonalnak. Itt találjuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park
látogatóközpontját is, ami idén interaktív foglalkoztató kiállítással és egy tanösvénnyel gazdagodott. A központ kis termében helyet kapó kisszámú, de
igen ötletes installáció a Börzsöny élővilágát és az ember természetátalakító
tevékenységét mutatja be – ezenkívül itt találjuk a hegység minden bizonnyal
legnagyobb térképét: a padlót borítja. Az innen induló, 3 km-es tanösvény
kilenc állomása két tavat, régi tárnát, hagyományos fákból álló gyümölcsöst,
rétet, lomberdőket és fenyvest érint. A jól átgondolt, változatos útvonal mintegy
másfél órás program. Érdemes szakvezetés keretében végigjárni, aminek
legegyszerűbb módja a vezetőfüzet beszerzése. A központ szállást és erdei
iskolai szakmodulokat is kínál. Honlap: http://www.dinpi.hu/kiralyreti-erdeiiskola-es-latogatokozpont

Már a Börzsönyben is él hiúz.

Kovács Zsolt felvétele

OKTATÓKÖZPONT ÉS TANÖSVÉNY A BÖRZSÖNY KAPUJÁBAN
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