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Veszélyes mókusok 
A társállattartás is veszélyes lehet. Nem csupán a harapástól, csípéstől, 
karmolástól kell tartani, hanem attól is, hogy a vadon fogott példányok halálos 
kimenetelű betegségeket terjeszthetnek. 2011-ben egy, 2013-ban pedig két 
ember halt meg vírusos agyvelőgyulladásban, melyet feltehetően amerikai 
változékony mókusoktól (Sciurus variegatioides) kaptak el. A három férfi 62-72 
év közötti volt. Egyébként nemcsak a trópusokról behozott rágcsálófajok 
okozhatnak komoly betegséget, hanem például a mezei pocok is, mely számos 
zoonozis hordozója lehet. A régóta fogságban tenyésztett kisemlősöktől, 
tengerimalacoktól, aranyhörcsögöktől azonban nem kell tartanunk.  
(Forrás: www.iflscience.com/plants-and-animals))

A keselyűk VisszAtérnek? 
Szeptember 23-án Borbáth Péter, a Bükki Nemzeti Park munkatársa Pély 
közelében 15 fakókeselyűt (Gyps fulvus) figyelt meg. A madarak éjszakázó-
helyet kerestek, és a csapat a másnap délelőtti távozáskor már 19 egyedből állt. 
Három keselyűn egyedi jelöléseket tudtak azonosítani a szakemberek. 
Mindhárom példány idén kelt a szerbiai Uvac szurdokban. 
Kóborló fakókeselyűk időnként felbukkannak Magyarország területén. Idén öt 
alkalommal is regisztráltak ilyen észlelést. Hasonlóan népes csapat azonban 
utoljára 1926-ban vetődött el hozzánk – akkor is csak 11 keselyűt figyeltek meg.
A Kárpátok koszorúja valaha népesnek mondható populációknak adott otthont, 
nemcsak a fakó-, hanem másik három európai keselyűfaj (dögkeselyű, 
barátkeselyű, szakállas saskeselyű) számára is. Alföldünk ridegen tartott 
állatcsordáinak elhullásai folyamatos táplálékforrást jelentettek. A gazdasági 
szerkezetváltozások, az állategészségügy fejlődése, a trófeagyűjtés és a 
fészekfosztogatás azonban megpecsételte e dögevők sorsát. Ma szervezetten 
igyekeznek megvédeni és megnövelni az utolsó európai szaporodó-
közösségeket, leginkább Spanyolországban és a Balkánon. (Forrás: MME)
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Változékony mókus

A mellékelt postai csekken most kedvező áron  

fizethet elő lapunkra, és mi kéthavonta otthonába visszük  

az ÁLLATVILÁG színes híreit. A 2016. évi 6 lapszám előfizetési 

díja 2.490 Ft (415 Ft/lap), ingyenes postai kiszállítással.

KEDVEZMÉNYES ÉVES ELŐFIZETÉS!



Az emberiség káros hatása a természetes élőhelyekre és életközösségekre régóta ismert. Emiatt egyre 

több faj tűnik el, vagy sodródik a kihalás felé. Az általános közvélekedés szerint csak a legkülönbözőbb 

védelmi programoknak köszönhető egy-egy faj fennmaradása. E felfogás azonban nem veszi 

figyelembe a természetes alkalmazkodóképesség fontosságát, sem azt, hogy az alkalmazkodásra képes 

fajok az ember által uralt környezetben akár a tömeges elszaporodásra is képesek.

Állatok és emberek
Együttélés a vÁrosban

A
z alkalmazkodás egyik formája, hogy egyes fajok az 
ember közvetlen közelében, a lakott területeken is 
megtalálják életfeltételeiket. A lakott, városi területek-

nek több olyan vonzó, előnyös hatása ismert, amelyek meg-
könnyítik az alkalmazkodni képes fajok betelepedését:

•	 Kedvezőbb	mikroklíma,	 különösen	 télen: a városok 
maga sabb átlaghőmérséklete számos énekesmadárfajt 
segít a túlélésben.

•	 Megfelelő	 búvóhelyek: a padlások, templomtornyok, 
elhagyott épületek sok faj számára jelentenek megfele-
lő élőhelyet, mint például a galambfélék vagy a dene-
vérek.

•	 Nagy	mennyiségű	táplálék: a sok szerves anyagot tar-
talmazó szemét mellett, a közvetlen vagy közvetett (ere-
detileg a háziállatoknak kitett) etetés és a városi élet 
csapdáiban (lámpák vonzásában, pocsolyákban) össze-
gyűlt alsóbbrendű állatok is táplálékforrást jelentenek.

• A	ragadozók	hiánya: ez különösen a kisebb testű fajok 
megtelepedését segítette elő. (Napjainkban azonban 
már az is látható, hogy egyre több, az emberhez alkal-
mazkodni képes ragadozó [róka, nyest, vörös vércse] 
vagy rablómadár [szarka, dolmányos varjú] költözik 
zsákmányállatai után.)

A városokban az emberekkel együtt élő fajok megítélése na-
gyon változó. Ebben szerepet játszik, hogy egy-egy faj mi-
lyen régóta lakótársa az embernek, vagy mennyire tekintik 
veszélyesnek, továbbá az is, hogy milyen károkat okoz.  
Az ismeretlenség, a vélt vagy valós veszély és az embernek 
okozott közvetlen károk egyre jelentősebb ellentétekhez, 
konfliktusokhoz vezetnek a homo sapiens és a városi vad-
világ között. Erre először Észak-Amerikában figyeltek fel, 
még 1967-ben. Itt rendezték meg az első, vadgazdálkodási 
szakembereknek szánt olyan konferenciát, amely kifejezet-
ten a városban előforduló fajok kezelésével foglalkozott. Ez 
tekinthető az első mérföldkőnek a városi vadgazdálkodás ki-
alakulásában. Európában – elsősorban az Egyesült Királyság-
ban, Hollandiában, Németországban és Lengyel országban 
– a 90-es évek elejétől kezdődtek az első városi vadgazdálko-
dáshoz kapcsolódó munkák. Az urbánus vadgazdálkodás 
különösen fontos lesz, ha a betelepedő fajok tömegessé vál-
nak, egzotikus fajok bukkannak fel, a megjelenő állat az em-
berre is közvetlen vagy közvetett veszélyt jelent, netán a kár-
tétel nagysága, helye vagy módja a lakosság számára nem 
elviselhető. 
A fentiekből világos, hogy mára Magyarországon is minden 
feltétel teljesült ahhoz, hogy a városi vadgazdálkodással fog-
lalkozni kelljen. Egyre több faj válik tömegessé településein-
ken, s feltűntek egzotikus fajok is. Ráadásul a városi vadgaz-
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dálkodó tevékenység elméletileg jól kifizetődő üzlet. A világ-
ban számtalan vállalkozás működik e területen, a leírtak pe-
dig az ilyen vállalkozások hazai alapításának létjogosultságát 
mutatják. Ugyanakkor a jogi háttér rendezetlensége, a fajok 
törvényi besorolásától (vadászható, védett, kártevő), és nem a 
helyzettől függő megítélése, valamint a vadászható fajoknál 
a vadgazdálkodók – jogszabályokból nehezen kihámozható 
– szerepe miatt csak ritkán találkozunk ilyen próbálkozások-
kal. Nézzünk néhány példát az eltérő megítélésre és az ebből 
adódó eltérő beavatkozási/védekezési lehetőségekre.

KÁRTEVŐK	ÉS	VÉDETT	FAJOK
A városainkban előforduló, sokszor károkat okozó fajok közül 
számos esetében ismertek már a megoldási lehetőségek, 
vagy kialakultak konfliktuscsökkentő megoldások. A kárte-
vőnek tartott fajoknál (egér, patkány) ilyenek a mindenki 
számára elérhető csapdák, mérgek, komolyabb probléma 
esetén pedig a rágcsálóirtó cégek nyújtanak segítséget. A de-
nevérek – amelyek elsősorban ijedelmet, kisebb kellemet-
lenséget okoznak – esetében civil szervezetek, nemzeti par-

a vÁrosI nyEst
A nyest vidéki településeken, épületekben már régebben fel-
bukkant, hisz a háztáji gazdálkodásokban a könnyen hozzá-
férhető háziállat, a sokféle gyümölcs, a padlásterek vonzerőt 
jelentettek számára. Később, a XX. századtól kezdődött el a 
nyest városi térhódítása. Európai elterjedési területén szinte 
mindenhol ismert városi előfordulása, mely Magyarországon 
is általánossá vált. Kártételének javát azzal okozza, hogy 
mindent megrág, ami érdekli. A rágáskárokat alapvetően há-
rom okra lehet visszavezetni:

kok és állatkertek tudnak segíteni. A vetési varjú telepei ellen 
viszont már több önkormányzat alkalmazott erősen megkér-
dőjelezhető eszközöket. Az ok, hogy a telepesen fészkelő, 
egyébként védett faj szemetelésével és lármájával is zavarta a 
lakosságot. Kecskeméten vízágyúval, Pécsett fűrésszel pró-
bálták a fészkelésnek elejét venni, vagy inkább végét vetni. 
Mindkét megoldás jól mutatja az ellentétek elszabadulását. 
Védett fajról van szó, mezőgazdasági kártétele esetén például 
egyik megoldást sem lehetne alkalmazni. De magánszemé-
lyek hasonló városi fellépésénél is elképzelhető az eljárás 
megindítása védett értékben okozott kár címén. A harkály – 
mely a házak hőszigetelését tudja szétverni – esetében alkal-
masint a kártétel egyedisége vagy ritkasága miatt ilyen, va-
lójában törvénytelen eszközök bevetésére nem került sor. 
Ugyanakkor a javasolt megoldások nem tekinthetők sem túl 
szerencsésnek, sem hatékonynak. Részben igaz ez a városi 
galambok ellen rendszerint javasolt védekezési lehetőségek 
esetén is. Holott a rendkívül savas ürülék az épületeket is, a 
fémszerkezeteket is erősen rongálja, a szétfröcsögtetett gua-
nó látványáról nem is beszélve… 

•	 Ismerkedő	 harapások: ez esetben tájékozódó, ér-
deklődő céllal rágja meg a tárgyat. 

•	 Játék: a fiatal egyedek megismerő harapásokon kí-
vül állkapcsuk, fogazatuk és izmaik erősítése érdeké-
ben „gyakorlatoznak”.

•	 Területvédelem: az erre visszavezethető kártétel el-
sősorban a territóriumot birtokló hímekre jellemző. 
(Sok esetben bármit összerágnak, ha idegen hím 
szagát érzik rajta. Az autós kártételek zöme feltehető-
leg ebből fakad. Elég, ha az autó nem ugyanabban az 
utcában parkol, ahol szokott, a másik utca pedig egy 
másik nyest territóriumán belül van.)

A rágásokon kívül puszta jelenlétével, közlekedésével, rendes 
napi tevékenységével is sok kellemetlenség forrása lehet. 
Példának okáért a tetőn való közlekedés vagy játék közben fél-
retolja a cserepeket, kisebb-nagyobb beázásokat okozva vele. 
Fészke kibéleléséhez előszeretettel használja a szigetelőanya-
got, ezáltal ront a szigetelőképességen. A padláson halmozódó 
ürülékkupacok, rothadó táplálékmaradékok egész ségügyi 
kockázatot is jelentenek. Mindezek ellenére legtöbbször kez-
detben nem e kártételeket veszik észre az érintettek. A párzás 
(pacsmagolás) és a kölykök– kiváltképp éjszakai – játéka is zaj-
jal jár, ami álmatlan éjszakákat okoz a ház lakóinak. 

A feketerigó az erdőből 
költözött a városba.

A házi veréb igazán csak  
a településeken érzi jól magát.

A nyest, noha néhány évtizede még csak a sziklás erdőkben és 
esetleg a falvakban fordult elő, ma már igazi városlakó. Egykori 
természetes élőhelyére utal népies elnevezése is: kőnyest.

A nagy fakopáncs szívesen ácsol odút a dió- vagy 
gyümölcsfák törzsébe, míg a széncinege a 

leváratlanabb helyeken is fészkelhet: postaládában, 
vascsőben vagy éppen kerítésoszlopban.

A denevérek a padlásra, pincébe, vagy éppen  
a templomtoronyba is beköltözhetnek.
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A nyestek elleni védekezést a megelőzés, riasztás, kizárás, 
befogás négyesére lehet felépíteni. Ennek alapja, hogy jelen-
létét minél hamarabb észleljük. Többnyire jellegzetes hulla-
téka vagy hangja (vagy a keltett zaj) árulja el. Le kell zárnunk 
az összes nyílást, lyukat, ahol a nyest bejuthat az épületbe. Le 
kell vágnunk a tetőre lógó kisebb-nagyobb ágakat is, hogy ne 
tudjon róluk a ház tetejére ugrani. Magányosan álló maga-
sabb fáknál – ahol gyanítható, hogy rendszeresen felmászik 
– a törzset körülölelő, kúp alakú, lefelé szélesedő úgyneve-
zett gallér vagy ernyő felhelyezésével akadályozhatjuk meg  
a feljutást. Fontos, hogy a nyest számára vonzó tényezők 
(táplálék, zavartalan búvóhely) hozzáférését fel kell számolni. 
A legjobb természetesen az volna, ha csapdával lehetne be-
fogni, majd elszállítani a kérdéses területről. Ám amíg – el-
lentétben a védett fajokkal – a vadászható nyest élőhelye, 
búvóhelye szabadon megszüntethető, addig befogása/elejté-
se a károsult számára ugyanúgy tiltott, mint egy védett faj-
nál. A vadászati törvény tudniillik a lakott területen védelmet 
ad a fajnak, a vadászat, befogás lehetőségét pedig áttételesen 
ugyan, de a vadászatra jogosulthoz rendeli.

A	VADDISZNÓ	IS	VÁROSIASODIK
A vaddisznó főként mezőgazdasági kártételéről ismert, ám 
vidéki településeken való alkalmi megjelenése sem ritka.  
Az utóbbi években azonban a konfliktus már Budapesten is 
kialakult, a lakosság félelemmel és tehetetlen dühvel tekint a 
nemkívánatos vendégre. Mindazonáltal a jelenség csak 
Magyarországon új. Európában egyre többfelé okoznak je-
lentős károkat, így például Barcelonában és Berlinben is, 
ahol nemcsak magánkerteket, hanem futballpályákat és vá-
rosi parkokat is feltúrnak. Megítélésük is meglehetősen el-
lentmondásos. A vaddisznók jelenlétét negatívan megítélők 

közül 59% modern pestisnek tartja őket, 44% az egyedszá-
muk jelentős csökkentését szorgalmazza, s 41% kifejezetten 
fél tőlük. A faj jelenlétét elfogadók többsége szerint az állat 

nem okoz problémát (52%), jelenlétét tűrni kell 
és lehet (86%), jó dolog, hogy vaddisznót is 
lehet látni a városban (77%), de tisztában van 

vele, hogy állományukat akár fegyveresen is 
gyéríteni kell (67%). A válaszadók 9%-a még ete-

ti is őket. A vaddisznónál a védekezés, kezelés le-
hetőségei gyökeresen eltérnek a nyestétől. A nyest 
a közösségi tereken nem okoz problémát, az em-

berre nem jelent közvetlen veszélyt, viszont 
kártevésétől a magánházak csak nehezen óv-

hatók meg. Ezzel szemben a vaddisznó ese-
tében a magánkertek megvédése egysze-

rű, míg a közösségi területeken a faj je-
lenléte folyamatos ellentétek és vesze-
delmes szituációk forrása lehet. A gya-

korlatban mindez azt jelenti, hogy meg-
felelő minőségű kerítéssel a magánkertek 
megvédhetők a vaddisznó bejutásától/

behatolásától. A közösségi terek vagy 
a város azonban nem keríthető be, 

a populáció csökkentése, lakott 
területekről való kiirtása pe-

dig gyakorlatilag lehetetlen-
nek tűnik.

JOGI	ELLENTMONDÁSOK
Magyarországon a lakott területeken kon-

flik tusokat okozó fajok három jogi kategóriába 
tartoznak: kártevők; védett fajok (1996. évi LIII. 
törvény); vadászható fajok (1996. évi LV. törvény). 

A jogi besorolás egyben a gazdálkodás (kezelés) 
és a kártérítési kötelezettség lehetőségeit is 

meghatározza. A kár tevő fajok ellen gyakorlatilag bárki, bár-
milyen módon felléphet, az okozott károkért nem lehet kár-
térítést kérni. 
A védett fajok kártételénél a tulajdonos szinte tehetetlen. 
Kizárólag a területileg illetékes természetvédelmi hatóság 
engedélye esetén lehet a védett faj károkozó egyedét megza-
varni, befogni, esetleg elpusztítani. A védekezés tehát erő-
sen korlátozott. Ráadásul az okozott károkért csak akkor 
van elvi kártérítési kötelezettsége a természetvédelmi ha-
tóságnak, ha már az érintett megkereste a hivatalt, be-
avatkozást kérve, de a hivatal ezt nem teljesítette, s 
eljárását nem tudta megfelelően indokolni.
A vadászható fajoknál a jelenlegi általánosnak te-
kinthető jogértelmezés szerint a lakott területen kí-
vüli vadászatra jogosultnak van kártérítési kötele-
zettsége. Pedig lakott területen a vadászatra jogo-
sult személy semmi tevékenységet nem végezhet, 
onnan bevétele nem származhat, az ottani körül-
ményeket – például a vadat vonzó élőhelyi feltétele-
ket – nem befolyásolhatja.

VÁROSI	VADGAZDÁLKODÁS
A városi, külvárosi területek az elmúlt évtizedekben 
számos faj számára valódi élőhellyé váltak. Az itt ren-
delkezésre álló források (ökológiai szempontból for-
rások azok a tényezők, amelyek egy-egy faj megjele-
nését, elterjedését befolyásolják) egyes esetekben 
lehetőséget, más esetekben kifejezetten vonzó 
helyszínt jelentenek sok állatfaj számára. E forrá-
sokat a jól alkalmazkodó, generalista fajok (külö-
nösen a táplálék- és búvóhelyválasztásban szé-
les körű alkalmazkodási képességgel rendel-
kezők) tudják maradéktalanul kihasználni. 
Így lesz városlakó a nyest, a róka, a borz, a 
vaddisznó, a mosómedve, az örvös galamb, 
a szarka, a harkály, vagy hasonló okok mi-
att lett ko rábban városlakó a fecske, a fe-
keterigó, a széncinke stb. is. Az említett 
fajok különböző időszakokban jelentek 
meg és tanultak meg az ember mel-
lett élni, követve olyan fajok példáját, 
melyek már az evolúció során 
ilyenné fejlődtek, ahogy az ne-
vükben is benne van: házi ve-
réb, házi egér, házi patkány, 
házi görény stb.
A jelenség új, de semmiképp 
nem természetellenes. Aki azt 
állítja, hogy ez a betelepedési folya-
mat nem természetes, az a modern 
biológia legfontosabb alaptanát, a darwini törzsfejlődési el-
méletet tagadja. Az evolúció alapja ugyanis az adaptáció: al-
kalmazkodás, amely ráadásul időben folyamatos. Hogy né-
hány évtizeddel korábban e jelenség nem volt ismert, csak azt 
jelenti, hogy egyes fajok alkalmazkodása mostanra történt 
meg. Ráadásul maga a jelenség sem új, hisz hasonló alkal-
mazkodással lett az ember társa a kutya (az alkalmazkodó far-
kasokból), fejlődött együtt az emberrel a „házi” állatok túlnyo-
mó része. A folyamat mindenhol ismert, s még az is látszik, 
hogy az embert elviselő, városba költöző fajok vagy ugyan-
azok szerte a világon, vagy hasonló ökológiai szerepet betöl-
tők. Így a vaddisznó a külvárosi környezetben ma már Euró-
pában mindenhol, sőt más kontinenseken is gondokat okoz.
A városi vadgazdálkodás az egy-egy állatfajjal kapcsolatos 
költséghatékony és minden érintett szempontját figyelembe 

vevő gazdálkodás lehetőségét, illet-
ve szükségességét jelenti. A vázolt nehézségeket úgy kell 
mérsékelnünk, hogy közben a konfliktust okozó fajok a vá-
rosi élőhelyeken is fennmaradhassanak, de kártételük kezel-
hető legyen. A problémakör egyre több, a városba költöző 
vagy ott tömegesen elszaporodó faj esetében felmerül.  
A károsultaknak tudniillik elengedhetetlen biztosítani a vé-
dekezés lehetőségét. Ugyanakkor az érintett lakosoknak is 
meg kell érteniük, hogy a magántulajdon védelme ez eset-
ben is az ő feladatuk és költségük marad. E feltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy az urbánus vadgazdálkodással fog-
lalkozó vállalkozások megalakuljanak, s az emberek és álla-
tok valóban képesek legyenek egymás mellett élni váro-
sainkban.

HELTAI	MIKLÓS

Szent István Egyetem
Vadvilág Megőrzési Intézet

Gödöllő

A XX. század utolsó évtizedében Európa szinte minden országában 
jelentősen megnőtt a rókák száma. Ennek egyik következménye, 
hogy egyre több vörös bundás ragadozó él településeinken is.

Vigyázat,  
a vaddisznó vadállat!

Fo
tó

k: B
ag

o
si Z

o
ltán

Már több európai városban  
megtelepedett az eredetileg Amerikában  
honos mosómedve.
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A 
darvakat számos kultúrában kiemelt tisztelet övezi, 
elejtésüket (hazánkban is, jó ideig) babonás félelem-
ből kerülték, mivel a közvélekedés szerint ez egy élet-

re elveszi az ember szerencséjét.
Mint megannyi más élőlény esetén, nem is a vadászat vagy 
egyéb hasznosítás, hanem az iparosítással párhuzamos tár-
sadalmi-gazdasági fejlődés volt az, ami jó száz éve kisöpörte 
a magyar fészkelőfaunából a darut. Addig a Kárpát-medence 
jelentős kiterjedésű mocsarai és – még inkább rejtélyes, ne-
hezen járható, alig hozzáférhető – lápjai (csak ez utóbbiak-
ra jellemző a tőzegképződés, illetve a stabil, teljes évben 
megmaradó víz) eszményi élőhelyet biztosítottak a 
darvak számára is.
Ekkortájt – majd a rá következő időkben is – a vo-
nulás fontos állomása volt a Tisza vonala mentén 
lévő vizes élőhelyek láncolata, melyet mára egyéb 
hatások oly módon felerősítettek, hogy kontinen-
sünknek Magyarország adja a daru legfontosabb 
őszi szálláshelyeit.
Az Európa gyéren lakott, lápokban gazdag észa-
ki felén fészkelő daruállomány a hideg idő-
szak előretörésével délre veszi útját (ahogy 
e tényt számos dal is – nagyon helyesen 
– gyerekkorunktól rögzíti tudatunkban). 

nek el: az atlanti útvonalat használók zöme át sem kel a ten-
geren, hanem a kontinens spanyol és francia telelőterüle-
tein marad, míg a Baltikum felől érkező seregek Tunézia és 
Szudán térségéig hatolnak.
A jelentős táv leküzdéséhez sok energia kell, amihez a nagy-
üzemi mezőgazdasági gyakorlat óhatatlanul is hozzásegítet-
te a darvakat. A hatalmas kukoricaföldeken korábban nálunk 
is elterjedt aratási technológia korántsem volt kiforrott, így a 

Magyarországon  
pihennek

A daru (Grus grus) vonulása az egyik leglátványosabb természeti jelenség. A Tiszántúl területein 

kora ősztől az első keményebb fagyokig áthömpölygő százezres darutömeg alkonyati megfigyelése 

lenyűgöző, feledhetetlen élményt nyújt.

Egyes források szerint a madár hangutánzó neve finnugor 
eredetű, s ha ez nem is feltétlenül bizonyítható, az minden-
esetre tudott, hogy a hazánkon átvonuló darvak jelentős ré-
sze Finnországból érkezik.

AZ EZER TÓ ORSZÁGÁBÓL JÖNNEK
Az 1980-as évektől a vonuláskutatásban áttörést hozó színes 
jelölések (újabban pedig a rádió-, illetve műhold-telemetri-
ás módszerek) egy csapásra megnövelték az addig szerény 
mértékű visszajelzések számát. E módszerek egyikénél sem 
kell a madarat újra elfogni a jelölés ellenőrzéséhez: egysze-

rűen elég az általa viselt gyűrűkombinációból fakadó 
kódot leolvasni. Ha esetleg – a távolság vagy a látási vi-

szonyok miatt – egyedileg nem is sikerül azonosítani a 
madarat, a legtöbb esetben (a bal lábon lévő egyik gyűrű 
színe alapján) a származási ország felderíthető.

Az elmúlt két évtizedben több mint 300 színes jelölést  
olvastak le terepi megfigyelők; a madarak 99%-a finn ere-
detű volt.

Természetesen az említett vonulók végcélja nem a – ha-
zánk hoz hasonló – kontinentális éghajlatú területek, ha-
nem a mediterrán vagy (szub)trópusi éghajlatú, legfő-
képp a Föld közi-tenger partvidékén található országok.
A telelőhelyekre klasszikus módon két fő útvonalon ér-

Darvak a nagyvilágban
A Földön élő 15 darufaj mindegyike nagy testű és intelligens madár, így nem véletlen, hogy a különböző kultúrák hiedelem- 
és mondavilágában előkelő helyen állnak. Elég csak a Japánban és Kínában is egyaránt különösen tisztelt mandzsu 
darura (Grus japonensis) gondolni, mely a szerencse és a tisztesség jelképe. Más kérdés, hogy tisztelet ide, féltés oda, az 
áttételes problémák (legfőképp az emberi területhasználat miatti élőhelyvesztés) e fajt sem kímélték: a Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) ma már a veszélyeztetett – az óriáspandával egyenértékű! – kategóriába sorolja.
A szibériai hódaru (Grus leucogeranus) még rosszabb helyzetben van: néhány ezres állománya a kipusztulás szélére 
sodródott. Sajnos hiábavalónak tűnik az a világméretű és igen attraktív (közismert politikusok által is támogatott) 
program, amely a faj védelmét hivatott szolgálni, hisz párhuzamosan viharos gyorsasággal zajlik a legfontosabb ázsiai – 
elsősorban a Jangce vízgyűjtőjét érintő – vizes élőhelyek átalakítása, megszüntetése.
Szerencsére a nálunk honos közönséges vagy szürke daru nem tartozik a veszélyeztetett fajok körébe, állománya stabil 
helyzetű.

A megfelelő táplálkozási lehetőségek felkínálása csak egyik 
eleme a vonulók kiszolgálásának, a másik rendkívül lénye-
ges elem a megfelelő adottságú éjszakázóhelyek megléte, 
ahol a kellő nyugalom is biztosított.
Az egykori vizes élőhelyek környékén létesült halastavak erre 
eszményi lehetőséget kínálnak, hiszen egy részüket ősszel 
amúgy is lehalásszák, ami a vízszint erőteljes csökkenésével 
jár együtt. Nyilvánvaló, hogy az alapvetően családi kötelékek 
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Öreg (kifejlett tollazatban lévő) daru

Golyvás daru Mandzsu daru Szibériai hódaru

Tarlózó darucsapat

szemveszteség olyan mértékű volt, hogy a kiváló alkalmaz-
kodóképességű és (vélhetően) a vonulási stratégiát is tanulá-
si folyamatokkal vezérlő darvak tömegei „szoktak át” hazánk 
területére a korábbi cseh és német állomáshelyekről.
Mivel a technológiaváltás óhatatlanul a madarak számá-
ra kedvezőtlen irányba fordította e folyamatot, a különböző 
védett természeti területeken célzottan a darvak helyhez 
kötésére vetik a kukoricát, valamint agrár-környezetgazdál-
kodási program is segíti a táplálkozóterületek hálózatának 
fenntartását.

hálózatából álló, de akár tízezres csapatokba verődött dar-
vak hatalmas területigényűek, ráadásul az éjszakázóhelynek 
különleges feltételeket kell nyújtania. A daru legszívesebben 
sekély vízben állva, vagy olyan szárazulaton tölti az éjszakát, 
mely vízzel körülvett. Ennek oka kézenfekvő: az amúgy ne-
hezen hozzáférhető, vigyázó madár ilyenkor védtelenné vá-
lik a szőrmés ragadozók számára, ám utóbbiak a vízen kép-
telenek nesztelenül átjutni. A sekélyben lábaló emlőst egy 
csapásra felismerik az őrök, s nyomban riadóztatják a csa-
patot. (Különös élmény, mikor az amúgy folytonosan zajgó 
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A daru mint jelkép
A darvak összetartó családi köteléke, valamint legendás ébersége okán előszeretettel került egyes 

nemesi családok, illetve alföldi városok címereire. Legtöbb esetben, a gólyához hasonlóan, egy fél 

lábon álló madarat ábrázolnak, amely ráadásul valamit szorongat a markában. Ennek alapja egyik 

kedves legendánk, mely szerint a darucsapat minden esetben kiválaszt egy példányt, „akinek” a táp-

lálkozók feletti őrködés a feladata. Hogy véletlenül se veszítse el éberségét, egy követ fog a fölemelt 

lábába, s ha figyelme netán lankadna, a leeső kő zaja bízvást felébresztené (továbbá ez esetben kato-

násan le is váltanák).

A valóságban madarunk – mint a legtöbb hasonló méretű és erős szociális hálóban élő faj – folya-

matosan figyel társaira, de a legritkább esetben áll fél lábon (legfeljebb igen erős hidegben). Ám ekkor sem markolászik 

követ elalvás ellen…

A legismertebb darvas címerű magyar települések Püspök ladány és Makó; de talán az sem véletlen, hogy az – amúgy 

számos egyedülálló természeti értékkel büszkélkedő – Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága is e madárfajt választotta 

jelképéül.

madártömeg hirtelen elhallgat, majd újra élénk krúgatásba 
kezd, vagy valós veszély esetén teljesen felbolydul.)
Nem véletlen, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
lévő Hortobágy-halastó mintegy 400 hektáros, Kondás nevű 
egységét a fokozottan védett kis lilik (Anser erythropus) és a 
daru „kedvéért” már kora ősztől alacsony vízálláson tartják, 
hiszen a hajdani ún. Csúnyaföld szikeseinek helyén mester-
ségesen létrehozott tómeder mindkét faj tekintetében nem-
zetközi szinten is elismert, kulcsfontosságú éjszakázóhely.

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS VONULÁS
Mint más vonuló fajoknál, a daru esetében is új keletűnek 
tekinthetjük (legalábbis vizsgálatokkal alátámasztható, szak-
irodalomban rögzített módon) az éghajlat változásával kap-
csolatos befolyásoló tényezőket, amelyek nemcsak időben 
variálják a költözést, hanem akár a vonulási útvonalakat is 
módosítják. A fagyos és hóborította napok számának csök-
kenésével párhuzamosan a daru is megváltoztatja vándorlá-
sának tér- és időmintázatát.
Ezt jól dokumentálták az amúgy gyorsan lezajló tavaszi visz-
szarendeződésekkor: ma már február első két hetében meg-
indulnak a madarak, átlagosan egy héttel korábban, mint két 
évtizede. Ilyenkor a hazai éjszakázóhelyeken állomásozók 
száma tízezres nagyságrendű, azaz töredéke az ősszel meg-
figyelhető mennyiségnek. Ezek augusztus végén indulnak, s 
ittlétük – manapság – egészen december közepéig húzódik. 
Jól jellemzi a helyzet változását, hogy míg az 1980-as évek-
ben a Hortobágyon harminc napig tartózkodtak a darvak, ez 
az időszak napjainkra megkétszereződött!
A rendszeresen használt éjszakázóhelyek száma is dinami-

kusan növekedett: a korábban rögzített két-három kedvelt 
helyhez képest ma már húsz feletti területen tartózkodnak – 
huzamosabban – éjjel is a vándorok. Mindezt a tudatos ter-
mészetvédelmi célú árasztások és egyes gazdálkodói mód-
szerek is elősegítették.
Hazánkban a daru védett madár, jogszabályban rögzített ter-
mészetvédelmi (eszmei) értéke 50 ezer forint. Mezőgazdasági 
jelentősége és látványos mennyisége miatt ugyan időről időre 
felbukkan vadászati hasznosításának gondolata, ám ezt sem 
kultúrtörténeti, sem vadászati okok nem indokolják – s remél-
hetőleg a daru védelmi státusa (legalábbis negatív irányba) a 
jövőben sem fog változni.

SELmEcZi KOVÁcS ÁDÁm

A régi-új fészkelő
A daru több mint száz éve tűnt el a honi fészkelők so-
rából: utoljára 1910-ben költött a Fonyód közelében lévő 
Nagy-Berekben.
Az átvonuló madártömeggel párhuzamosan az utóbbi 
két évtizedben jelentősen megnőtt az átnyaraló párok és 
családok száma, s mivel ezek jellemzően az alföldi régi-
óban mozogtak, ide vártuk az új megtelepedést is, ami 
csak nem akart bekövetkezni…
2015-ben végre megtört a jég: az egykori utolsó fészkelő-
helyhez hasonlóan a Dunántúlon, de most Veszprém 
megyében, a Marcal-völgy egyik védett mocsárrétjén 
találta meg és fotózta le a kéttojásos fészekaljat Kaufman 
Gábor. A költés tényét a szerencsés megfigyelő közölte 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának ter-
mészetvédelmi szakembereivel, így a terület szükséges 
nyugalma biztosítható volt, mely a sikeres költés záloga.
Külön érdekesség, hogy ezek az amúgy feltűnő méretű 
és megjelenésű madarak a költőterületen olyan óvatos-
sággal és körültekintéssel mozognak, hogy sokszor szin-
te észrevétlenek maradnak. A szóban forgó területen már 
2014 során is észlelték vélhetően ugyanezt a párt, ám ak-
kor még nem sikerült fészkelésüket bizonyítani.
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A Kondás medrébe alkonyatkor  
akár 70 ezer példány is érkezik éjszakázni

Darvászat és darvadozás
A darvászat olyan, mára teljesen feledésbe merült foglal-
kozás volt, melyet a XIX. század közepéig a pákászok egy 
szűk rétege űzött. Ezek a kiváló természeti ismeretekkel 
felvértezett lápi emberek fészekből gyűjtött kis fiókákat 
vagy már röpképesen befogott fiatal egyedeket szelídí-
tettek meg, amelyeket később eladtak. Akkortájt ugyanis 
alig akadt nemesi udvar vagy nagygazdaporta, ahol – 
némiképp státusszimbólumként is felfogható módon – 
ne álldogált volna éber házőrzőként néhány szelíd daru.
A darutoll elmaradhatatlan dísze volt a Hortobágy kör-
nyéki pásztorok és tehetős legények kalapjának. Az 
igazán nagyszerű tollak megszerzése sok fáradságot 
és utánjárást kívánt, s mivel a darvakat nem lőtték (az 
ugyebár életre szóló szerencsétlenséget hozott volna az 
elejtőre), egy idő után a szebbnél szebb tollak ára az egek-
be szökött: akár egy mázsa búza árát is elkérték érte!
Az élő nyelvben ma már ritkán használt darvadozás je-
lentése érdekesen alakult át az idők folyamán. Mivel a 
daru kifejezetten lármás madár, eredetileg a darvadozás 
az italozós, duhaj hangoskodással volt egyenlő. Az iro-
dalomban ugyanakkor a részegségnek már egy vissza-
fogottabb szakaszát – a szomorkás, csöndes üldögélést 
– jelölik e szóval.
Akárhogy is van, a Dél-Alföldön évről évre megrende-
zett madárvonulási ünnep a Fehértavi Darvadozás nevet 
kapta, ahol mindkét jelentés életre kel: a lármázó mada-
rak közeli, csendes megfigyelése valós természeti csoda-
ként élhető meg.
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csökevénye. Náluk jóval nagyobb és roppant változatos a 
nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria), legalábbis, ami a hí-
meket illeti. Nőstényein akkor sem igen fedezhetünk fel 
szárnyat, ha jó a szemünk. A valamivel kisebb aranysárga 
téliaraszoló (Agriopis aurantiaria) hímje hasonló rajzolatú, 
nőstényének viszont van szabad szemmel jól látható szárny-
csökevénye. E fajok – és néhány társuk – rendszerint késő  
ősztől decemberig vagy akár januárig repülnek, illetve mász-
kálnak. Nagy ritkán összetalálkoznak a téliaraszolók másik, 
akár kora tavaszinak is nevezhető csoportjával. Az idetartozó 
fajok báb alakban telelnek át, melyekből néha már akkor ki-
kel a lepke, amikor még hó borítja a tájat. Ilyen a nagy télia-
raszoló tavaszi fajtársa, a magyar téliaraszolónak is nevezett 
Anker-araszoló (E. ankeraria). (Vörös könyves, fokozottan 
védett faj, eszmei értéke 100 ezer forint!) A sárgás téliaraszo-
ló (A. marginaria) hosszú aktív idejével tűnik ki: már janu-
ár közepén megjelenhet, s még májusban is találkozhatunk 
vele. A legkorábbiak közé tartozik a vadgesztenye-araszoló 

ki téliaraszoló a hűvös bükkösök és gyertyános-bükkösök 
lepkéje, míg az Anker-araszoló a meleg karsztbokorerdők 
tölgyeit eszi. A hernyók nem kímélik a gyümölcsfákat sem, 
de tömegszaporodáskor az erdőkben is kárt okozhatnak.  
Az ősszel és tél elején lerakott, áttelelt petékből kikelő 
hernyókat hamar beérik azok, amelyek tavasszal „születtek”, 
s együtt falatoznak. Először kívülről rágják meg a rügyeket, 

Téli lepkék
szárnyak nélkül

A lepke nyári napsütésben virágos réteken röpköd, nektárt szívogatva – hogyan jön ide a tél meg a 

szárnyatlanság? S ha még azt is eláruljuk, hogy araszolókról lesz szó, csak szaporodnak a rejtélyek: 

miért araszolnak és miként araszolnak?

Ő
sszel a rovarok, így a lepkék legtöbbje is, a maga 
módján felkészül a télre. Sok elpusztul közülük, de  
télálló petéjük, hernyójuk vagy bábjuk átvészeli a 

nehéz időszakot, s tavasszal megelevenedik, majd fejlődési 
állapotától függően – egy vagy több stáción keresztül – „el-
készül” a lepke. Mások már kifejlett alakban (imágó) telelnek. 
Ezek barlangokba, üregekbe, a fakéreg alá vagy egyszerűen 
az avar közé húzódnak. Néhányan a költöző madarakat utá-
nozzák, s délre repülnek. De talán azok a leginkább különcök, 
melyek épp akkor jelennek meg, amikor a többi faj igyekszik 
biztonságba helyezni magát. Ők a téliaraszolók.

SOK HÍM, KEVÉS NŐSTÉNY
Nemcsak araszolólepkék repkednek a novemberi hidegben. 
Megfigyelhetjük, hogy a sötétség beálltával bagolylepkék is 
keringenek a lámpák körül, vagy éppen nedvességet szívo-
gatnak. Tehát táplálkoznak, később pedig elvonulnak telelni, 
aktív életciklusuk majd a tél elmúltával folytatódik. Nem így 
a téliaraszolók, melyek imágói a párosodás és a peték lera-
kása után elpusztulnak. A fák tövében vagy a bokrok alatt, a 
talajban nyugvó bábokból október végén, novemberben, de 
sokszor csak decemberben kelnek ki a lepkék, leginkább az 
esti órákban. Sebesen igyekeznek a fatörzsön és az ágakon 
felfelé, majd megnyugszanak, mígnem az apró csövekből 

(Alsophila aescularia), a tavaszi kökényaraszoló (Theria rupi
capraria) vagy a zöldes tavasziaraszoló (Apocheima pilosa
ria). Utóbbinak – az említett fajokkal ellentétben – erőteljes 
és sűrűn szőrös a teste, s a hímek szárnya sem olyan vékony, 
sérülékeny. Több ilyen, inkább bagoly- vagy szövőlepkéhez 
hasonlító, szárnyatlan nőstényű lepkefajt is ismerünk, s a 
teljes képhez hozzátartozik, hogy néhány nyáron repülő lep-
ke nőstényének sincs „normális” szárnya.

FONÁLON REPÜLVE
A téliaraszolók hernyóinak – mint az araszolólepkék (Geo
metridae) nagy családjára ez általánosan jellemző – hiá-
nyoznak a haslábai, ezért haladnak szakaszosan, araszol-
va. Viszont tudnak repülni: a kicsi hernyók vékony fonalat 
eresztenek, amelyet felkap a szél, s így több kilométeres tá-
volságokra is eljuthatnak. E módszerre szükségük is van, 
hisz a szárnyatlan nőstény leginkább egy helyben üldögél. 
Lombos fák és bokrok levelein élnek, s kevéssé válogató-
sak. Még amelyik nevében benne is van, hogy egy bizonyos 
tápnövényt kedvel, az is elfogad másféle levelet. Az élőhely 
már jobban megkülönbözteti őket. Példának okáért az észa-

majd a fakadó leveleknek, sőt a virágoknak is nekilátnak, 
végül a kifejlett leveleket „karéjozzák”; rágásnyomuk jelleg-
zetesen ívelt. Kártevésük ellen biológiai módszerrel, szex-
csapdával lehet védekezni. A csapdába mesterségesen előál-
lított csalogató anyagot, feromont helyeznek, így vonják ki a 
forgalomból a hímeket, következésképp a nőstények szüzek 
maradnak, s nem raknak petéket. A feromonok nem mindig 
fajspecifikusak: ugyanaz az anyag hat csáberővel az arany-
sárga téliaraszolóra, mint a tölgy-tavasziaraszolóra (Agriopis 
leucophaearia). Mezaliansztól mégsem kell tartani, hiszen 
nem egy időben kötnek házasságot.

VOjNiTS ANdRÁS

illik, legyenek hímek vagy nőstények, nem táplálkoznak. 
Már csak azért sem, mert táplálkozószervük, a pödörnyelv 
visszafejlődött, csökevényes.
A lepkefajokon belül az ivarok számaránya nem egyforma, 
ám a hímek jobbára többen vannak, mint a nőstények. Az 
eltérés abban az esetben, ha a hímek és a nőstények egyaránt 
jól repülnek, legtöbbször csekély. Ezt tapasztalhatjuk például 
a szenderek és a nappali lepkék zöménél, bár a „szebbik nem” 
hátránya – legalábbis létszámát tekintve – náluk is egyér-
telmű. Más a helyzet, ha a hím és a nőstény nem repül egy-
formán jól: minél nehézkesebb mozgású, repülésre kevésbé 
alkalmas az utóbbi, annál több hím jut egyetlen nőstényre.  
A röpképtelen, elcsökevényesedett szárnyú nőstények ese-
tében aránytalanul magas a hímek száma. A magyarázat 
egyszerű: ha rosszul repül a nőstény – vagy szinte nem is 
mozog –, elvben csekély eshetőség van az ivarok randevú-
jára. E hátrányt egyenlíti ki az „urak” magas száma, hisz így 
megnő annak az esélye, hogy – a „hölgy” mozgásképtelen-
sége ellenére – létrejöjjön a faj fennmaradása érdekében oly 
fontos találka. Persze a nőstény is igyekszik megtenni a ma-
gáét: illatanyagot, feromont bocsát ki, amely messze földről 
odacsalogatja a hímeket. Mind a hím, mind a nőstény általá-
ban fejjel fölfelé üldögél, de a hím párosodáskor megfordul, 
mintegy fejjel lefelé csüng. A nőstény nem sokkal az aktus 

álló szárnyerezetbe testfolyadékot pumpálnak, ami a szárny-
lemezt kifeszíti, s mikor a folyadék megszilárdul, stabilizálja 
is. Mindez azonban csak a hímekre érvényes, a szárnyatlan 
nőstényeknek nem kell vele bajlódniuk. A szárnyatlanság 
persze nem totális: fajtól függően alig látható vagy akár több 
milliméteres szárnycsökevényük azért a nőstényeknek is 
van. Ezzel együtt az állatkákat mindenféle rovarnak hihet-
nénk, csak épp lepkének nem. A hímek szárnya viszont a 
testhez képest nagy, de lágy. Rossz repülők, egy szélroham 
könnyen elragadja őket. Éjszaka aktívak, tehát úgynevezett 
éjszakai lepkék. Az aktivitás a szaporodásra korlátozódik 
(igaz, ez életük legfontosabb momentuma): a lepkék tudni-

után lerakja petéit, melyek áttelelnek. Az imágók hamar el-
pusztulnak. Amennyi anyag, energia rövid életükhöz szük-
séges volt, azt a hernyó felhalmozta, s a bábon keresztül to-
vábbadta, de matuzsálemi életkorra ebből a tartalékból nem 
telik. Már csak azért sem, mert a szaporodás önmagában is 
épp eléggé kimerítő aktus.

TÖMEGESEK ÉS RiTKÁK
Legnagyobb tömegben a kis téliaraszoló (Operophtera  
brumata) lép fel. Magasabb hegyeinkben a vele könnyen 
összetéveszthető északi vagy bükk-téliaraszoló (O. fagata) is 
megjelenik, ám utóbbi faj nőstényének rövidebb a szárny-
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A nagy téliaraszoló roppant változatos faj, 
nincsen két egyforma példány

A nagy téliaraszoló szárnyatlan 
nősténye bogárnak tűnik.

Tökéletes rejtőzködés:  
aranysárga téliaraszoló késő őszi levélen 

Bükk téliaraszolók nászéjszakája

Sárgás téliaraszoló pár  
légi akrobatikája

A kis téliaraszoló nőstényének 
szárnycsonkjai aránylag  

hosszúak



A 
speciális étrendű, főleg lombokkal és virágokkal táp-
lálkozó zászlósfarkú gerezáknak (Colobus guereza) 
közel hat hónapnyi vemhesség után, július 25-én 

kölykük született. A fekete-fehér bundájú szülők újszülöttje 
(keze, lába, arca és füle kivételével) hófehér volt. Bundája már 
szürkül, s három hónapos kora után fog a szülőkhöz hason-
lóvá válni. A kicsit anyja nagyon óvja, így nemét e sorok írá-
sakor még nem lehet tudni. 
A Hartmann-hegyizebra (Equus hartmannae) közel egyéves 
vemhesség után, augusztus 23-án hozta világra csikóját. A 
kis kanca születése után néhány perccel azonnal lábra is állt.
Anyja nem mozdul mellőle; a kifutó többi lakóját – strucco-
kat, jávorantilopokat – elkergeti pihenő vagy épp szaladgáló 
csikója mellől.
A gyűrűsfarkú makik (Lemur catta) csapata ismét gyarapo-
dott, július 9-én és 11-én is iker kölykök születtek. A négy kis 
katta szülei is Debrecenben jöttek világra, így már három ge-
neráció él együtt állatkertünkben. A kicsik kezdetben anyjuk 
hasán kapaszkodtak, most pedig már egyre többet lovagol-
nak a hátán. Öt hónapos korukig szopnak, s két hónapos ko-
ruktól fogva fogyasztanak szilárd táplálékot is. A „Katta-sé-
tány” programunkon részt vevők számára nagy élmény 
találkozni az apróságokkal, a kandi természetű nőstények 
kicsinyeikkel együtt karnyújtásnyi távolságból vizsgálgatják 
az érkezőket.
A június végi nászt követően a koronás galamboknál (Goura 
coronata) ágakból és gallyakból elkészült a fészek, s beleke-
rült egyetlen tojásuk, melyet 28 napig felváltva melengettek. 
Július 30-án halk sipogás adta hírül, hogy új lakója érkezett 
a kertnek. A szülők erős csőrcsapásokkal védelmezték fióká-
jukat a türelmetlen kíváncsiskodóktól. A fióka gyors növe-
kedésének köszönhetően csakhamar távolabbról is nyomon 

Maki, zebra, galamb
zoodebrecen.hu

Bébiboom Debrecenben

lehetett követni a fejlődését. Három hét elteltével pedig el-
érkezett a pillanat, amikor el is hagyta a fészket. Szülei még 
további egy hónapig fogják etetni. Ez a galambfaj a galambok 
között matuzsáleminek számító kort, 50 évet is megérhet.  
A koronás galamb élőhelye folyamatosan csökken, húsáért, 
valamint gyönyörű tolláért vadásszák e több mint két kilós, 
pompás madarat.

Az utóbbi hónapokban számos apróság született a debreceni állatkertben. Közülük mutatunk be néhányat.
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Nyitva tartás
Nyári időszámítás idején: 9.00–18.00 • Téli időszámítás idején: 9.00–16.00

A vidámpark május 1-jétől szeptember 30-ig, hétköznap 10-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9-től 18 óráig tart nyitva.
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Kevés olyan állat van, melyhez annyi máig élő hiedelem fűződik, mint a hiénákhoz – azon belül 

is a foltos hiéna (Crocuta crocuta) pályázhatna jó eséllyel a legfélreismertebb teremtmény címére. 

A tévhitek a negatív tulajdonságok túlhangsúlyozását jelentik, mintha az állatvilág csőcselékét 

jelenítenék meg a hiénák. Pedig aki csak közelebbi ismeretségbe kerül e rossz hírű állatokkal, hamar 

rájön az előítéletek félrevezető voltára, s csodálni fogja őket a ravaszságukért és testi erejükért.

L
ássuk hát a hiedelmeket és a valóságot! Kezdjük a meg-
jelenésükkel: a hiénák nem kutyafélék, hanem önálló 
családot (Hyaenidae) alkotnak a ragadozók rendjén be-

lül (Carnivora) – inkább a cibetmacskafélékkel állnak köze-
lebbi rokonságban. Hajdan a jelenleginél is nagyobb terüle-
ten fordultak elő, így a jégkorszak idején Európában és Szi-
bériában is éltek barlangi hiénák (Crocuta crocuta spelaea). 
Állatkertben gyakorta tapasztalom, ahogy látogatók őszin-
tén elcsodálkoznak, mekkora állat is valójában a foltos hié-
na. Nem csoda, hisz a közhiedelem szerint a hiénák torzak, 
gyenge lábuk miatt lejtős a hátuk, s emiatt kevésbé erőtelje-
sek és rosszul futnak. Következésképp nem úgy gondolunk 
rájuk, mint termetes nagyragadozókra. Mi mást tehetnének 
ezek a „korcsok”, mint hogy a fenséges ragadozók által ott-
hagyott dögöt eszik, vagy éppen hullagyalázásba fognak 
a falvak menti temetőkben? Annyi igaz, hogy hátsó lábaik 
rövidebbek, a hátuk lejtős, ennek ellenére azonban gyors és 
kitartó futók, akár 60 km/h-s sebességre is képesek. Vagyis 
nem a hiéna hátsó végtagjai gyengék, hanem a mellső részei 

erőteljesebbek. Úgy tűnik, mintha hatalmas izomzata szin-
te csak erős állkapcsát szolgálná, s valóban, a foltos hiéna – 
testméretéhez viszonyítva – az egyik legerősebb harapású 
szárazföldi emlős. Állkapcsai szorításának ereje akár 80 kg/
cm² is lehet, e képessége révén a nagy emlősök, így a zsiráf 
csontjait is szét tudja rágni.

NEM GYÁVA, SŐT!
„Gyáva dögevő… csak olyan állatokat támad meg, amelyek 
képtelenek a védekezésre” – mondják sokan. A valóság azon-
ban egészen más. Egy, a Kalahári-sivatagban végzett kuta-
tás megállapította, hogy a hiénák által elfogyasztott állatok 
70%-át maguk ejtették el. Persze, a dögöt sem vetik meg, 
ahogy a fenségesként ismert oroszlánok és sok más ragado-
zó sem. Egyes feltételezések szerint az emberelődök egyik 
fő fehérje forrása a döghús lehetett, s az érte folytatott harc a 
ragadozókkal szemben jelentős mértékben hozzájárult kom-
munikációnk és szociális készségeink fejlődéséhez. Egy-egy 
ilyen küzdelem lefolyására jó példát adnak az oroszlánok és a 

Szerethető-e a

hiéna?
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Vadon kb. 20 évig, állatkertben akár 41 évig is élhetnek fol-
tos hiénák. A klánok nagysága akár 80 fős is lehet, de a nap 
folyamán többnyire kisebb csoportokban vagy egyedül mo-
zognak, s csak közös vadászatra vagy a terület védelmére 
gyűlnek össze. A fiatal hímek elválasztásuk után rövidesen 
otthagyják szülőcsapatukat, új közösséget keresve maguk-
nak, a nőstények pedig a rangjuknak megfelelően – anyjuk 
aktív támogatásával – betagozódnak a csoportba. A hímek-
nek is megvan a saját ranglistájuk, ahol a magasabb rangú 
egyedek halála után léphetnek eggyel magasabb pozícióba. 
Nagyon fontos a nőstényekkel ápolt jó kapcsolat, erre a hí-
mek sok időt és energiát áldoznak.

foltos hiénák összecsapásai a tetemek körül, hiszen sokszor 
vérre menő küzdelmet vívnak a zsákmányért. Bár kétségkí-
vül az oroszlán az erősebb, nem ritka, hogy a rámenős hi-
énák kerülnek ki győztesen az összecsapásból, ha nagyobb 
létszámot tudnak hadrendbe állítani.
A foltos hiénák tehát elsősorban vadásznak, ráadásul na-
gyon hatékonyan. Rendkívül kitartók a zsákmány üldözésé-
ben. Egy megfigyelt esetben a jávorantilopot 24 kilométeren 
keresztül üldözte a hiénacsapat, míg végül le is gyűrték. Nem 
válogatósak, igazi csúcsragadozóként szinte minden általuk 
leküzdhető állatot megtámadnak, a flamingótól a zsiráfbor-
júig. A sülök éppúgy nem érezhetik magukat biztonságban 
tőlük, mint a nagymacskák kölykei. Sőt, arra is van példa, 
hogy emberre támadtak; főleg a pusztító járványok, éhínség 
és háború idején rabolják el legyengült, sebesült áldozatai-
kat – mindez aligha teszi rokonszenvessé őket a helybéliek 
szemében. Az emberi települések – még nagyobb városok 
– környékén is feltűnnek. Az etiópiai Hararban a hagyomá-
nyok szerint már több mint száz éve etetik a hiénákat azért, 
hogy ne tegyenek kárt a jószágokban, és ne támadják meg az 

A foltos hiénák az oroszlánok tökéletes ellentétei: míg azok 
csapatait a hímek, a hiénákét a termetes, erős nőstények ve-
zetik. A nőuralom alatt a hímek sorsa az alávetettség, tüstént 
menekülőre fogják, ha a nőstények rájuk mordulnak. A hímek 
marja sokszor sebes, rendszerint ott kapják a fegyelmező ha-
rapdálásokat. A nőstények között is szigorú hierarchia áll fenn, 
a magasabb rangúak jóval agresszívebbek az alacsonyabb ran-
gúaknál. Nemcsak az ő hím nemi hormonszintjük magasabb, 
hanem utódaik is valóságos androgénfürdőben részesülnek 
magzati fejlődésük során, növelve esélyeiket a magasabb po-
zíció elnyerésére az alacsonyabb rangúak kölykeivel szemben. 
A rang tehát a foltos hiénáknál anyai ágon öröklődik.

embereket. A vad hiénák kézből való etetése igazi turistalát-
ványossággá vált a városban. 

NÁLUK A NŐSTÉNY AZ ÚR
Ám nem csupán félreismert jellegeik vannak a foltos hiénák-
nak. Már a régiek is észrevették a nőstények és hímek közötti 
nagyfokú külső hasonlóságot, tekintve a nemi szerveket is. 
Magyarán a nőstények csiklója úgy néz ki külsőleg, mint a hí-
mek pénisze; nem csoda, hogy a genetika korszaka előtt kizá-
rólag szaporodási viselkedésük szemtanúsága volt az egyetlen 
biztos pont nemük meghatározásában. A hasonlóság annak 
köszönhető, hogy a hím nemi hormon szintje rendkívül ma-
gas a nőstények esetében. Ennek nemcsak a „férfias” megjele-
nés a következménye, hanem agresszív viselkedésük is.
Tekintve a nemi szervek egyformaságát, mind a párzás, 
mind az utódok világra hozatala kifejezetten nagy kihívás 
számukra. Előbbit a hímeknek kell gyakorolniuk már fiatal-
koruktól, hogy sikeresek legyenek, az utóbbi pedig az először 
ellő nőstényeknél jelent problémát, ami magas arányban 
akár elpusztulásukhoz is vezethet.

Négy hónapos vemhesség után 1–4 (legtöbbször 2) kölykük 
születik. A kicsik 1–1,6 kg súlyúak, viszonylag fejlettek, nyi-
tott szemmel jönnek világra. A megfigyelések szerint az azo-
nos nemű kölykök sokszor nem kímélik egymást, ami akár 
egyikük pusztulását is eredményezheti. A búvóhelyüket 2–6 
hetesen hagyják el anyjukkal, majd csatlakoznak a csapat-
hoz. A hiénakölyköket rendkívül hosszú ideig, 14-18 hónapos 
korukig szoptatja anyjuk. Azzal együtt, hogy a tejük energia-
tartalma is magas, elmondhatjuk, hogy kevés olyan állat van, 
mely akkora szülői ráfordítást mutat, mint a foltos hiéna.

A foltos hiénák szociális élete rendkívül aktív, sokszor jönnek 
létre valóságos koalíciók a hatalom megragadására, amely 
során a magasabb rangú egyedek segítői utóbb bízhatnak 
a viszonzásban. Mindez intelligenciát és tartós memóriát 
feltételez, mellyel csakugyan rendelkeznek a foltos hiénák, 
ahogy azt az állatkerti tapasztalatok is mutatják.

KACAGÓ HIÉNÁK
Sok útleírás említi a foltos hiénák vérfagyasztó kacaját, ami 
valóban nyugtalanító lehet egy szavannán álló, magányos 
sátorban hallgatva. Természetesen ez nem kacaj és nem is 
a hiénák ördögi viselkedésének bizonyítéka. Izgatottá vál-
va, egymással kommunikálva hallatják e kacajszerű hangot, 
nem a zsákmányuk megrémisztésére, kiváltképp nem kár-
örvendésük kifejezésére.
Állatkertekben nem számítanak gyakori lakónak, jelenleg 
Európában a nemzetközi adatbázis (ZIMS) szerint 29 intéz-
ményben él 96 egyedük. Magyarországon az 1970-es évekig 
Budapesten, a Fővárosi Állat- és Növénykertben volt látha-
tó a faj. Jelen századunkban a Szegedi Vadaspark lépett be 
hazánkból elsőként a foltos hiénák nemzetközi törzskönyvi 
programjába (ESB), s mutat fel sikereket a tenyésztésükben. 
Ma a dél-magyarországi vadasparkon kívül még a jászberé-
nyi állatkertben él és szaporodik ez az érdekes ragadozó.
Végezetül választ is adok a címben feltett kérdésre, éspedig 
egy határozott igennel. Ahol csak tartják a hiénákat, az ott 
dolgozók kedvencei közé tartoznak, s látványetetésük során 
is rá tudjuk irányítani a figyelmet e különleges állatra. Ahogy 
elmondjuk az érdekességeket róluk, szemlátomást sokakban 
ébred rokonszenv az addig nem különösebben kedvelt faj 
iránt.

ENdRÉdI LAjoS

A kölykök csak később lesznek foltosak.

Gnú borjúra támadó hiéna.

Tele hassal.

Olykor a hiénának is menekülnie kell.

A legkeményebb csontot is szétroppantja.



C
ousin szigete a madarak mellett számos más kincset is 
rejteget. Munkánk jelentős részét a közönséges csere-
pesteknősökkel (Eretmochelys imbricata) végzett ku-

tatásban való részvétel tette ki. A közönséges cserepesteknős 
mára már, sajnos, közel sem annyira közönséges, a súlyo-
san veszélyeztetett kategóriába tartozik, a modern halászat, 
a megváltozott környezet és a környezetszennyezés komoly 
problémák elé állítja a fajt. Cousin szigete az egyik legfon-
tosabb tojásrakóhelyük az Indiai-óceán területén, továbbá 
azon ritka zugok egyike, ahol napközben is megfigyelhetjük 
őket. A fészekrakás novembertől márciusig tart, ilyenkor a 
nőstények kivonszolják magukat a homokos partokra, mély 
fészkeket ásnak, s lerakják tojásaikat, melyekből 40-től akár 
150-ig is lehet egy-egy fészekben. Tipikusan több fészket is 
raknak egy szezon alatt. Cousinon az elmúlt szezonban 219 
teknős rakott fészket, közülük négy nőstény 6-6 alkalommal 
is végigcsinálta a fészekásás „teknőspróbáló” feladatát. Mikor 
a nőstény teknősök tömegesen jelennek meg a partokon, a 

szigeten tartózkodó önkéntesek óránként járőröznek, hogy 
minden lehetséges példányt regisztráljanak, méretet vegye-
nek, felírják a megjelölt nőstények egyedi azonosítóját, vagy 
annak hiányában megjelöljék az adott állatot, valamint a fé-
szek helyét is. Ilyen alkalmakkor sokszor a perzselő napon, 
zuhogó esőben vagy épp a hemzsegő moszkitófel-
hőben kell órákig ülni, szinte mozdulatlanul, 
hogy meg ne zavarjuk az állatot termé-
szetes viselkedése közben. Csak ak-
kor lehet közel menni és elvégezni 
a méréseket, amikor a teknős 
elkezdi a tojásrakást. Ilyenkor 
egyfajta transzba esik, már 
nem érdekli a külvilág. A 
tojások két hónap el-
teltével kelnek ki, s 
mi után a kisteknő-
sök elhagyják fész-

Cousin betelepített ragadozóktól és rágcsálóktól mentes, az 
óriásteknősök itt – a lakott szigetek között egyedülálló mó-
don – természetes úton képesek biztosítani az utánpótlást. A 
frissen kikelt óriásteknősök igen parányiak, s mesterien tud-
nak elrejtőzni az aljnövényzetben, így mára már követhetet-
len számban fordulnak elő a szigeten. Annál látványosabbak 
a szüleik. A felnőtt óriásteknősök a turisták kedvencei, kö-
zülük a hímek szerfölött barátságosak, nem zavartatják ma-
gukat a tömeg miatt, s a szerencsésebb látogatók akár meg is 
simogathatják őket, ami nagy élmény, hisz egy ilyen gigász 
testtömege a 250 kilogrammot is elérheti.
Mi, önkéntesek még ennél is bensőségesebb kapcsolatba ke-
rülhettünk velük: néhányan a házunk közvetlen közelében 
töltötték napjaikat, és igencsak kíváncsi természetűnek bizo-
nyultak. Érdeklődve figyelték, mikor mit csinálunk, s elősze-
retettel foglalták el a reggeli tornához használt strandtörül-
közőt, gyümölcsöt kunyeráltak, vagy felborítottak minden 

Seychelle-szigetek – Egy más világ 2. rész

Az óriásteknősök 
hazájában

Mit csináltok majd egy víz- és áramellátás 

nélküli szigeten? Eleve, ha véget ér a napi 

munka, mit tudtok csinálni egy  

27 hektáros szigeten? Ezt kérdezték 

aggódva rokonok, barátok, ismerősök, 

amikor tudomást szereztek a tervünkről. 

Nos, egyetlen percet sem unatkoztunk! 

Hogy mit csináltunk? Aldabrai 

óriásteknősök lettek a háziállataink, a 

sűrű erdőt jártuk, vagy a part melletti 

védett vizekben búvárkodtunk, miközben 

megannyi csodával találkoztunk.

küket, a szigeten dolgozók kiássák a tojások maradványait, 
így pontos adatokkal szolgálhatnak a kikelések sikerességét 
és az utódok pontos számát illetően. A fészekhagyás és a 
hemzsegő kisteknősök látványa felejthetetlen élmény: bár 
legtöbbször az éj leple alatt történik, mégis volt szerencsénk 
néhányszor napközben is megfigyelni. Az élet egyik legfe-
ledhetetlenebb, semmihez sem fogható csodái közé tartozik, 
amikor több tucat, alig pár centis kisteknős együtt, aprócs-
ka vulkánhoz hasonló módon, előtör a föld alól, s megkezdi 
versenyfutását az óceán felé. Születésük pillanatától kezdve 
számtalan veszély leselkedik rájuk, a futórákok (Ocypodidae) 
sokszor leásnak magába a fészekbe is, de az óceán felé tartó 
kisteknősöket is könnyűszerrel levadásszák. Míg a kicsinyek 
a parton vannak, a helyi madárvilág meglepő módon alig 
zsákmányol belőlük, ám mihelyt elérik a vizet, tengeri és légi 
ragadozók garmada várja őket… Szakértők szerint átlagosan 
ezerből csak egy kisteknős éri meg a felnőttkort.

VISSZATELEPÍTETT PÁNCÉLOSOK
Cousin a Seychelle-szigetek gránit alapkő-

zetű szigetei közé tartozik, a nagy, lakott 
szigetek közvetlen tőszomszédságá-

ban helyezkedik el, de kívüle még 
sok távoli atoll és apró korallzá-

tonyokból kialakult sziget is az 
ország részét képezi. Hajdan 

szinte mindegyiket száraz-
földi óriásteknősök lakták. 
A hajózás és az emberek 
megjelenésével sajnos 
nehéz időszak köszön-
tött ezekre az ártalmat-

lan behemótokra, napja-
inkra már csupán a távoli 

Aldabra-szigetcsoporton 
lehet igazi őshonos óriás-

teknősökkel találkozni, ők 
az aldabrai óriásteknő-

sök (Geochelone gi-
gantea). Miután az őshonos teknősök a 

lakott szigetekről javarészt eltűntek, manapság itt főleg 
az Aldabráról betelepítettekkel lehet találkozni. Ez alól 
Cousin sem kivétel, mivel a vegetáció természetes álla-
potának fenntartásához az óriásteknősök nélkülözhe-
tetlenek: már évekkel korábban aldabrai óriásteknősö-
ket telepítettek a szigetre. Mára az eredeti, alig tucatnyi 

példányból közel 60 fősre duzzadt az állomány. Mivel 

felügyelet nélkül hagyott tárgyat, biztosítva, hogy véletlenül 
se unatkozzunk. Ha pedig megunták az emberek társaságát, 
bevették magukat az erdőbe, mely órákig zengett kísérteties 
és csöppet sem szemérmes nászéneküktől.
Egy régi helyi szokás szerint, ha egy családban leánygyer-
mek született, kisbaba korában óriásteknőst vettek neki, 
amelyet évekig tartottak háziállatként, egészen addig, míg a 
lány férjhez nem ment. Ekkor aztán a násznép jóízűen elfo-
gyasztotta szegény párát. Napjainkra a szóban forgó népszo-
kás már szerencsére kiment a divatból.
Az eddig taglalt „nagyvadakon” kívül Cousin otthont ad egy 
harmadik, kevésbé látványos, rejtőzködő életmódot folytató 

A cserepesteknősök 40-45 éves korukban  
raknak először tojást.

A felnőtt nőstények évekkel később ugyan arra a partszakaszra 
térnek vissza fészkelni, ahol kikeltek a tojásból.

Az újszülött kisteknősökre ezernyi veszély leselkedik, itt egy 
futórák zsákmányolt közülük egyet.

Ezerből átlagosan csak egy kisteknős éri meg a felnőttkort.Az aldabrai óriásteknősök akár 170 évig is élhetnek.
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teknősnek is: a sötét sisakteknős (Pelusios subniger) egy he-
lyi alfaja lakja a központi részen elterülő kis mocsarat. A tek-
nősökön kívül még jó pár egyedülálló, őshonos hüllő talál-
ható a szigeten. A környező szigetekre jellemző, nagy szám-
ban előforduló Seychelle-szigeteki szkinkek (Trachylepis 
seychellensis) Cousinon már-már háziállatszámba mennek, 
s rendszeresen dézsmálják a konyhai maradékot. A hason-
ló, de jóval nagyobb termetű Wright-szkinkek (Trachylepis 
wrightii) már jóval visszahúzódóbb természetűek; ők csak a 
tengeri madarak által sűrűn látogatott szigetekre jellemzőek, 
főleg tojásokkal, fiókákkal, elhullott madarakkal vagy a ma-
darak által elejtett hallal táplálkoznak. E nagy méretű, több 
mint 30 cm-es gyíkok a Cousinhoz hasonló, ragadozóktól 
mentes szigeteken a hektáronkénti 1300 egyedet számláló 

sűrűséget is elérhetik. Sokat kutattunk egy harmadik, rejtőz-
ködő életmódú, avarlakó vakondgyík után (Pamelaescincus 
gardineri). Nem túl ritka, de oly nehezen föllelhető élőlényről 
van szó, hogy ott-tartózkodásunk két hónapja alatt csupán 
kétszer került a szemünk elé, s akkor is csak egy-egy másod-
percig. A Cousinon található hüllők mindegyike Seychelle-
szigeteki endemizmus. A trópusokon gyakori gekkók közül 
is két, csak a környező szigeteken honos faj képviselteti ma-
gát: egy zöld nappaligekkó (Phelsuma astriata) és egy jellem-
zően éjszakai, bronzszínű gekkó (Ailuronyx seychellensis).

CSODAVILÁG A VÍZ ALATT 
A Cousin menti vizek természetvédelmi oltalom alatt állnak a 
parttól mért 400 méteres sávban. Tilos a halászat és a tengeri 
élővilág bármilyen nemű károsítása. Jóllehet az orvhalászat 
manapság egyre kevésbé jelent problémát, a múltban súlyos 

gondokat okozott, amit a szigeten emelt épületek elhelyezke-
dése is bizonyít. Cousinon hét kisebb épület található, melyet 
a helyi alkalmazottak és az önkéntesek használnak. A házak 
egymástól távol, a part mentén elszórva állnak, mind az óce-
án felé néznek, hogy a sziget közelébe merészkedő halászo-
kat könnyen észre lehessen venni.
Amikor csak tehettük, a víz alatti élővilágban gyönyörköd-
tünk kezdetleges felszerelésünk segítségével. Mivel Cousin 
egy víz alatti platón helyezkedik el, a környező vizek jellem-
zően sekélyek, átlagosan 20-30 méter mélyek, partközelben 
pedig még ennél is sekélyebbek, jó látási viszonyok mellett 
mindenhol lelátni a tengerfenékig. A globális felmelegedés 
itt is érezteti hatását: a hajdanvolt káprázatos szépségű ko-
rallzátonyok helyén gyakran csupán a korallok kifehéredett, 
halott vázai hevernek rendezetlen halmokban. Mikor 1998-
ban, egy különösen meleg évet követően a világ koralljai-
nak 16%-a elpusztult, a Seychelle-szigetek gránit alapkőzetű 
szigetei körül a pusztítás 90%-os volt. Mindezt a Cousinért 
is felelős alapítvány egy úttörő kezdeményezéssel próbál-
ja visszájára fordítani. Korallnevelő „iskolákat” hoztak létre, 
ahol elősegítik a megtelepedésüket, s addig nevelik a kis 
korallokat, míg azok elérik a néhány centiméteres méretet; 
ekkor valamennyit elszállítják az életben maradásért küzdő 
zátonyokhoz, és ott egyenként „elültetik” őket. Mindazonáltal 
még napjainkban is lehet egészséges korallokkal találkozni a 
környező vizekben, s ahol zá-
tonyszerűen nagy csoportokat 
alkotnak, a tengeri élővilág hi-
hetetlen sokasága tárul elénk.
Megszámlálhatatlanul sok kü-
lönböző színű és méretű hal 

mellett, lehetőségünk nyílt a jól ismert cserepestek-
nősöket is megfigyelni a víz alatt. A legemlékezete-
sebb élményt azonban itt is a megtermett, karizma-
tikus élőlények jelentik. A környéken legnagyobb számban 
élő nagy testű hal a púposfejű papagájhal (Bolbometopon 
muricatum). A faj egyedeinek méretei egy felnőtt férfi mérete-
ivel vetekszenek, s csoportosan keresgélnek a tengerfenéken, 
kísértetiesen hasonlítva egy bölénycsordára. A hatalmas ha-
lakat a fejükön található púp teszi igazán látványossá, párvá-
lasztás idején e dudorokkal vívnak hangos víz alatti csatákat.
Hasonlóképp lenyűgözőek a nagy termetű ráják; többméte-
res példányaik szigorú alakzatban úszva földöntúli látványt 
nyújtottak; leggyakrabban foltos sasrájákkal (Aetobatus nari-
nari) sikerült összefutnunk.

TALÁLKOZTUNK CÁPÁKKAL IS
Mindamellett a legnagyobb élménynek a ráják rokonaival, a 
cápákkal való találkozások számítottak. A halászati tilalom-
nak hála, a Cousin körüli vizek a helyi csúcsragadozóknak 
is biztonságos életteret nyújtanak. Kicsit nehéz a közhiedel-
mek által belénk vésődött előítéleteket félretéve cápák által 
lakott vizekben lubickolni, de ha ezt sikerül levetkőzni, rit-
ka élményekben lehet részünk, melyekhez hasonlókat talán 

csak a palackkal merülő búvárok élhetnek át. Leggyakrabban 
szürke szirtcápával (Carcharhinus amblyrhynchos), illetve 
fehérfoltos szirtcápával (Triaenodon obesus) találkoztunk, 
méltóságteljesen úsztak alattunk, néha kíváncsian köröz-
tek körülöttünk, de legtöbbször el iszkoltak a nagy kékségbe. 
Ritkábban láttunk citromcápát is (Negaprion brevirostris). A 
cápák rendszerint félénkek és szégyenlősek voltak, így igazi 
kincsnek számított egy-egy víz alatti fotót készíteni róluk. A 
velük kapcsolatos általános nézet természetesen, mint a vi-
lág megannyi táján, itt is az, hogy a cápa veszélyes. A helyi 
iskoláscsoport tagjai, akiket a szigeten körbevezettünk, szin-
tén azt kérdezgették, láttunk-e már cápát, s ha igen, mekkora 
volt, és az meg tud-e enni minket. Kis pedagógiai célzattal el-

meséltük nekik, hogy a sekély, part men-
ti vizekben élő cápák jobbára nem 
veszélyesek az emberre, többnyi-

re fiatal, alig 1-2 méteres egyedek, 
a nagyobbak, valamint a termetesebb 

fajok a mélyebb vizekben élnek…
A környező tengerben viszont tigriscápák 

(Galeocerdo cuvier) és bikacápák (Carcharhinus leucas) is 
előfordulnak, ezek közel sem mondhatók veszélytelennek, 
ők azonban csak sötétedéskor kezdenek vadászni. A meg-
felelő tanácsokat betartva (naplemente idején és utána már 
nem tanácsos megmártózni, ahogy kora hajnalban sem) tel-
jes biztonságban és nyugodt szívvel úsz hattunk. No persze, 
minden alól vannak kivételek. 2014 decemberében Cousintól 
alig pár kilométerre egy haldokló ámbráscet (Physeter mac-
rocephalus) bukkant fel az őt marcangoló három tigriscápa 
és tucatnyi nagy testű bikacápa kíséretében, fényes nappal. A 
környező szigeteken néhány napig úszási tilalmat vezettek be.

APRÓ DENEVÉREK, ÓRIÁS REPÜLŐKUTYÁK
A Seychelle-szigetek emlősfaunája jellemzően szegényes, 
a betelepített kártevőket leszámítva csupán két őshonos 

szárazföldi emlős fordul elő. Egy apró kis rovarevő denevér 
(Coleura seychellensis), valamint a magyar szemmel hatal-
mas, Seychelle-szigeteki repülőkutya (Pteropus seychel-
lensis). Bár a repülőkutyák Cousinon nincsenek folyamato-
san jelen, a közeli Praslin szigetéről alkonyattájt rendszere-
sen láthattunk átrepülő példányokat. Szárnyfesztávolságuk 
meghaladhatja az 1 métert, hatalmas sziluettjük emblema-
tikusan rajzolódik ki a türkizkék égen. A helyiek között nagy 
hagyománya volt e denevérek fogyasztásának, fák közé ki-
feszített csapdákkal vadásztak rájuk. Napjainkra az említett a 
tradíció is kezd háttérbe szorulni, de a kisebb-nagyobb ren-
dezvényeken még ma is találunk a menüben denevér-cur-
ryt. Cousinra a szigeten érő gyümölcsök vonzzák a repülő-
kutyákat, kivált a nagy számban termő ochrosia-fa (Ochrosia 
oppositifolia) gyümölcse…
Általánosságban elmondható, hogy akár a madarak eseté-
ben, az egyéb élővilág szempontjából is szembeötlő a védett, 
illetve nem védett területek közti különbség. Az óriásteknő-
sök a behurcolt rágcsálóktól hemzsegő szigeteken képtele-
nek természetes úton szaporodni, mert a patkányok minden 
fészket megtalálnak, minden kikelt kisteknőst levadásznak. 
A közeli Curieuse szigete szintén természetvédelmi terület, 
ám patkányok és egerek is tanyáznak rajta. Minden erőfe-
szítés ellenére az óriásteknősöknek itt esélyük sincs a ter-
mészetes szaporodásra, a kisteknősöket rágcsálóbiztos ket-
recekben nevelik évekig, mire biztonságosan kihelyezhetik 
őket az erdőbe. A tengeri teknősök fészkeiben is hatalmas 
károkat okoznak a rágcsálók, de a lakott szigeteken a kutyák 

A foltos sasrája gyakori látvány Cousin partjainál.

A Seychelle-szigeteki repülőkutya  
kolóniákban él, alkonyatkor  

és pirkadatkor a legaktívabb.

Cousinon lépten-nyomon  
endemikus hüllőkbe botlik az ember  
(Ailuronyx seychellensis).

A Seychelle-szigeteki szkink igen gyakori,  
mindenfelé fellelhető a szigeteken.

is. Hasonlóan nagy a kontraszt a víz alatt is: hacsak nem 
természetvédelmi területről beszélünk, aligha akadhatunk 
össze cápákkal vagy más nagy testű hallal. A cserepestek-
nősök viszonylag szerencsés helyzetben vannak, mivel hú-
suk – táplálkozásukból kifolyólag – az emberre nézve akár 
mérgező is lehet. Ám a térségben előforduló másik tengeri 
teknősfaj, a közönséges levesteknős (Chelonia mydas) már 
nem ilyen szerencsés. Mivel ezt a fajt még a közelmúltban, de 
akár napjainkban is vadásszák emberi fogyasztás céljából, a 
lakott szigetek környékén alig akad belőlük. Cousinon éven-
te alig néhány nőstény fészkel. A faj egyik utolsó mentsvára 
a már említett Aldabra-atoll, mely lakatlan, a világörökség ré-
sze, s 1100 km-re található a lakott szigetektől.
Mindezzel csupán azt szeretnénk érzékeltetni, hogy a je-
lenlegi komoly természetvédelmi munka és erőfeszítések 
mellett még bőven van mit tenni. S azt se felejtsük el, hogy 
a Seychelle-szigetek természetvédelmi szempontból kiemel-
kedően jól szerepel a régió többi országához képest.
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A 
fenti anekdota akár igaz is lehet, hisz Linnének csak-
ugyan volt egy Pompe nevű kutyája. 
Carl von Linné Småland tartományban, Råshult tele-

pülésen jött világra. Apja lutheránus pap volt Stenbrohultban, 
s szívesen botanizált. Fiát, noha istenfélő volt, nem ragadta 
meg a vallás, viszont módfelett szeretett kertészkedni. Carl 
Linné – vagy ahogyan tudós körökben inkább nevezik, 
Carolus Linnaeus – a lundi, majd az uppsalai egyetem orvo-
si karán tanult. Szabad idejében botanizált, de érdekelte a 
zoológia is. 
1732-ben Lappföldre vezetett egy szerény expedíciót, majd 
Közép-Svédországban gyűjtött. Úgy vélte, cseppet sem árt-
hat, ha tovább tanul, no meg a szeretett lány kezét is csak e 
feltétellel kaphatta meg. Ezért elutazott Hollandiába, s a lei-
deni egyetemen bővítette tudását. 1735-ben avatták orvos-
doktorrá, Harderwijkben. Ehhez a számára mozgalmas év-
hez köthető fő munkájának egyelőre csak füzet terjedelmű 
kiadása, melyet az akkori művelt világ kultúrnyelvén, latinul 

ÁLLATOK A NÖVÉNYKERTBEN
Linné „állatkertjét” részint az otthonában, részint a rábízott 
arborétumban tartotta. Az is előfordult, hogy egyik-másik 
kedvence néha itt, néha ott lakott. 
Feljegyezték, hogy már az alapító Olof Rudbeck idején is vol-
tak egzotikus állatok a botanikus kertben, ám istenigazából 
Linné szaporította fel őket. Részben az uralkodópártól kapott 
érdekességekkel, de barátai is meglepték olykor egy-egy ele-
ven ajándékkal. Persze vásárolt is, noha az egzotikus állatok 
akkoriban fölöttébb drágák voltak, s Linnét eléggé fukar ter-
mészettel áldotta meg a sors. Például amikor 1753-ban elébe 
került egy jó nevű holland állatkereskedő katalógusa, így 
szörnyülködött: „Feláll a fejemen a haj, a tetvek rágják a gyö-
kereit, amikor belepillantok a katalógusba. 300, 100, 50 gul-
den: akkora summa, mint egy pár hintó elé fogott paripáé, 
hajtó nélkül. Minden állat gyönyörű, de a pénz gyönyörűbb.”
Ám senkit se tévesszen meg e kifakadás, mert Linné – még 
ha morogva is – szép pénzt fizetett az állatokért, melyek javát 
a botanikus kertben helyezte el. Az arborétumától – fontos 
utazásait leszámítva – sosem volt távol, annyira szeretett ott 
lenni, tevékenykedni. S büszkén mutogatta a néhány hazai 
faj – pl. barnamedve, kanalas gém – mellett kakaduval, pá-
vával, kazuárral (!), struccal, gyöngytyúkkal, négyféle papa-
gájjal, tengerimalaccal és más érdekes állattal is benépesített 
kertjét. Az aranyhalakat és az orangutánt 1759-ben Angliából 
kapta tanítványától, Pehr Bjerchéntől.
Korábban, 1746-ban vagy 1747-ben az akkori trónörökös egy 
amerikai mosómedvét ajándékozott neki. Termé sze tesen 
Linné a rá jellemző alapossággal tanulmányozta új szerze-
ménye küllemét, viselkedését, milyen eleséget szeret, mit 

nem, s e szerint hosszú, a mai napig szórakoztató, csöppet 
sem unalmas értekezést írt róla, amely tudományos ér-
tesítőként látott napvilágot. A látogatók gyermekeinek külö-
nösen tetszett e teljesen szelíd, némileg elkényeztetett állat, 
szívesen játszottak vele.
A szenvedélyes tudós kezdetben saját zsebéből fizetett az álla-
tok ellátásáért, de később a növekvő költségeket az egyetem-
nek kellett állnia. Linné fő kedvencei a majmok és a papagájok 
voltak. Egyik kedves papagája étkezésnél a vállán üldögélt, s 
gazdája persze apró falatkákkal kényeztette, duruzsolt hozzá. 
Mikor Linné tovább aludt a megszokottnál – következésképp 
késett a reggeli –, madara méltatlankodva rikácsolni kezdett: 
„Klockan är tolv, herr Carl! (Tizenkét óra van, Carl úr!)” Egész 
addig be nem állt a csőre, míg végre meg nem jelent az ajtó-
ban, nagy álmosan, a hálósapkás professzor. Megtanulta a 
„Stig in! (Lépjen be!)” kifejezést is. Amikor kopogtattak, mindig 
büszkén kiáltotta ezt, gazdája hangját utánozva.

Carl von Linné, az állatkertész
Amikor a nagy rendszerező, Carl von Linné (1707–1778) Hammarbyben lakott, egy órát áldozott  

a vasárnapi istentiszteletre. A hosszú oda- és visszaút a Danmarks kyrkához, azaz a dán templomhoz, 

egészségügyi sétának is beillett. Az utat Pompe nevű hűséges kutyájával tette meg, „akit”  

a templompadban maga mellé ültetett. Megesett, hogy Linnének el kellett utaznia.  

Nos, a derék eb akkor is kötelességtudóan elfutott a szokásos vasárnapi istentiszteletre.  

Majd egy óra letelte után felpattant, és hazakocogott. Ez persze a tisztelendő úrnak is feltűnt,  

s a mise után, a hívekkel közösen megtartott kedélyes kávézás során szóba hozta Pompe gazdája 

nélküli templomlátogatását. Különösen azt furcsállta, hogy az eb akkor is pont egy óra hosszat maradt, 

amikor nem volt vele Linné. Mire az egyik híve találóan megjegyezte: még a lelketlen állatok sem 

bírnak ki egy óránál többet, ha túl hosszú a prédikáció!

fogalmazott meg, Systema 
Naturae, vagyis A termé-
szet rendszere címmel.

A FEHÉRNEMŰK 
RENDSZERTANA
Linné 1739-ben vette fe-
leségül Sara Elisabeth 
Moraeát. Érdekes legen-

da fűződik a végtelenül lelkes 
humanista tudóshoz, aki házaséletében is próbált olyan 
rendszereket felállítani, mint világhíres munkájában. 
Saját és felesége ingeit, alsóruháit összeköltöztette a szek-
rényben, mivelhogy azok egyféle ruhadarabok, azaz mind-
egy, melyiküké. Ugyanilyen alapon tett rendet az asztali és 
egyéb lakásfelszerelések között, amit persze a friss feleség 
határozottan ellenzett. Így aztán otthonában engednie kel-
lett szigorúan tudományos szempontjaiból.
Visszatérve Linné rendszertanához: ő faj, nem és osztály 
szerint sorolta külön az élővilág általa ismert tagjait. Szisz te-
matikájában az akkori svéd hadsereg felépítését vette alapul.
Ez ugyan nem volt teljesen új, hisz az ókorban pl. Arisztotelész, 
Linné kortársaként pedig a francia Georges-Louis Leclerc de 
Buffon szintén kidolgozott és használt valami hasonlót, ám 
azok kevésbé voltak logikusak és egyszerűek. A svéd tudós 
oly alaposan kidolgozta saját rendszerét, hogy – igaz, módo-
sí tásokkal – lassan már háromszáz esztendeje azt használjuk.
Linné kezdetben orvosi hivatásából élt, majd 1741-ben a hí-
res uppsalai egyetem professzora lett. Kiváló pedagógus volt, 
óráit gyakran kinn a természetben, szabad ég alatt tartotta. 
Tanítványai szerették, s később is tartották vele a kapcsolatot. 
Őket nevezik Linné apostolainak. Szétrajzottak a világban, s 
mindenféle növényt, preparátumot, olykor élő állatokat is 
küldtek számára. Linné munkájához tartozott az uppsalai 
egyetem botanikus kertjének vezetése, melyet az idősebb 
Olof Rudbeck hozott létre az 1650-es években. Ám 1702-ben, 
mikor tűz pusztította Uppsalát, az arborétum is leégett. Linné 
volt az, aki később újjávarázsolta. 

Carl von Linné,  
a már beérkezett természettudós

Házi kedvencként tartott pettyes pakája kipreparálva  
Malmö technikai múzeumában látható

Grinnről, a Liszt-majmocskáról készült festmény  
(G. Hesselius alkotása)Fő művében, a Systema 

Naturae-ben fektette le a némi 
módosításokkal mindmáig 
használatos állatrendszertant

Így nézett ki a Linné által vezetett, gondozott uppsalai botanikus 
kert 1773-ban Fredrik Akrel rézkarcán. Előtérben az állványokra 
erősített majomházak láthatók

Linné állatainak java része az ún. orangerietben, a növény-
házban kapott helyet. Majmai pedig az épület előtt, cölöpök 
tetejére feltett, kisebb kutyaólakra emlékeztető házacskák-
ban laktak (kivéve tán az orangutánt). Vékony, erős, hosszú 
lánccal kötötték őket oda. Följegyezték, hogy a majmok egyik 
fő szórakozása a látogatók kalapjának elcsenése, megkapa-
rintása volt. Legkedvesebb majmának egy Liszt-majmocska 
bizonyult, aki a tudóstól a Grinn nevet kapta. Linné kérésére 
Gustavus Hesselius festményt készített róla, mely a nagy 
rendszerező hálószobáját díszítette. Ma is ott tekinthető meg: 
ugyanazon a falon, ugyanazon a szögön lóg.
A híres professzor másik kedvence az eredetileg dél-ameri-
kai pettyes paka volt. Mikor elpusztult, a tudomány számára 
kitömette (ez a preparátum ma a malmői technikai múze-
umban látható). Egyik levelében így emlékezett meg róla:  
„A szép kis állat, az aguti elpusztult. Jómagam és feleségem is 
oly nagyon szerettük, mint soha semmi más állatot a világon, 
azok közül, miket valaha is birtokoltam. Gyermekeim után kö-
vetkezve semmi sem ért közelebb a szívemhez.”
Az egyre nevesebb természettudós később a királyi család 
orvosa lett. 1753-ban emelték nemesi rangra, akkortól illeszt-
hette kereszt- és családneve közé az előkelőségre utaló von 
szócskát. A sors nem volt kifejezetten kegyes hozzá: öreg 
napjaiban gyakorta betegeskedett, emiatt alkotókedve is 
megcsappant. Mindennek ellenére kiterjedt levelezést foly-
tatott volt tanítványaival, akik messzi földek élővilágáról tá-
jékoztatták. S persze szőrös és tollas kedvencei is derűsebbé 
tették élete alkonyát.

KOVÁcS LÁSZLó
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állattartási mód nem megengedett. Emellett a hazánkban 
honos fürj természetvédelem alatt áll, így csupán külhoni fa-
jokat tarthatunk.
Kellő kreativitással mi magunk is készíthetünk olyan fürjtar-
tó kalitokat, ketreceket, voliereket, amelyekben az állatok jól 
érzik magukat, könnyen szaporodásra bírhatóak. Irányelvnek 
tekinthető, hogy legalább 1 m x 1 m x 0,5 m-es férőhely szük-
séges a legapróbb fürjpár számára.
Aranyszabály a fürjtenyésztés során is a fokozatosság. 
Legjobb, ha az olcsó, könnyen szaporítható fajokkal kezdjük, 
s csak fokról fokra, kellő tapasztalattal a birtokunkban vállal-
kozunk ritkább, kényesebb fajok tartására. Hasznos, ha japán 
fürjből vásárolunk először: egy kakast és három tyúkot. Bár 
ma már kaphatók kifejezetten e faj igényeire gyártott tápok, 
jobb, ha a nálunk vadon élő fürj étrendjét vesszük alapul, s 
ennek megfelelően természetközeli módon tápláljuk állata-
inkat. A szabadban élő fürjek gyomrában legnagyobbrészt 
fakó és zöld muhar, tarlóvirág, disznóparéj, libatop, madár-
keserűfű és vadrezeda magvait mutatták ki. Ezeket magunk 
is begyűjthetjük természetjárásaink során. Ám egyszerűbb, 
ha köles, fénymag, muhar és kendermag keverékéből állí-
tunk elő alaptakarmányt, melyet az épp gyűjthető gyomnö-
vényekkel egészítünk ki. Mivel a fürjek apróbb ízeltlábúakat 
is szívesen fogyasztanak, tojásos lágyeledelt, élő vagy szárí-
tott rovarokat adhatunk ezek pótlására, de apróra tört fácán-

A természetben öt-hat éves fürjek nemigen fordulnak elő, 
hisz a vadonban ezek a madarak zsákmányállatok, melyeket 
rövid élettartam, de magas szaporodási ráta jellemez. A nyílt 
térségi fajoknál mindössze egynegyedük él egy évnél to-
vább, s általánosnak számítanak a 6–12-es fészekaljak. Ha a 
táplálékbőség megengedi, évente kétszer, sőt háromszor is 
nevelnek csibéket.
A fürjekre jellemző a tartós párkapcsolat létesítése, ám ki-
mondható, hogy sok más madárcsoporttal ellentétben, itt a 
hímek a hűségesebbek. Rendszerint a nőstény kotlik, s egyes 
copfosfürjeknél a tyúk szerepét – ha azt egy másik kakas el-
csábítja, vagy történetesen ragadozó áldozata lesz – az erede-
ti kakas veszi át, ő melengeti tovább a tojásokat. De ha a világ 
legkisebb fácánféléje, a kínai törpefürj (Excalfactoria chi-
nensis) tenyésztésére vállalkozunk, mi magunk is megfigyel-
hetjük a hím önfeláldozó viselkedését. Amikor lisztkukaccal 
kényeztetjük őket, a kakas nem falja fel önző módon a táplá-
lékot, hanem csőrében tartva, cserregve hívja párját, mely 
akár az összes kukacot befalhatja „férje” csőréből. A poligá-
mia a fürjeknél egyedül a háziasított japán fürjre jellemző, ám 
ez is csak az ember természetátalakító tevékenységének 
eredménye. Bizonyíték rá, hogy a kikelt csibék ivararánya 1:1.
Míg az Óvilágban élő fajok meglehetősen közeli rokonságot 
mutatnak egymással, addig az Újvilágban élőkről, a fogas-
fürjekről ez nem mondható el. Megjelenésükben, tollazatuk-

Tartsunk fürjet!
Évről évre több egzotikus fürjfaj érkezik hazánkba, miközben a régebb óta tartott fajok  

szín- és rajzolattenyésztése is nagy lendületet vett. 

A 
fürjek bolygónk északi féltekéje legészakibb területei-
nek és Dél-Amerika legdélibb vidékeinek kivételével 
szinte mindenütt előfordulnak. Hatalmas elterjedési 

területüket hihetetlen alkalmazkodóképességüknek köszön-
hetik, s e tulajdonságuk a fogságban tartásukat is nagymér-
tékben megkönnyíti. 
A fürjeket élőhelyük alapján is két nagy csoportra oszthat-
juk: nyílt térségi, illetve erdei fajokra. A nyílt térségiek jellem-
zően – mint például a mi fürjünk is – költési időn kívül oly-
kor nagy csapatokba verődnek, s hosszú vándorlásba kezde-
nek. Ilyenkor könnyen csapdázhatóak, vadászhatóak is, 
ezért nem egy nép nemzeti konyhájának tradicionális alap-
anyaga a fürjhús. Mindez leginkább Indiában és a Földközi-
tenger partvidékén jellemző. Ezzel szemben Japánban a 
fürjtojás gyűjtésének van évezredes hagyománya. A felkelő 
nap országában már a XII. században oly nagy igény mutat-
kozott a fürjtojásra, hogy megkezdődhetett a fürj zárttéri tar-
tása, amely egyúttal a faj háziasításához is vezetett.
A japán – vagy más néven gazdasági – fürj (Coturnix japoni-
ca) őse a Japánban őshonos fürj, mely megtévesztésig ha-
sonlít a nálunk is előforduló fajhoz, s a szakértők a mai na-
pig sem egységesek abban, hogy az európai fürj al-
fajának tekintsék-e, vagy pedig önálló fajnak. Az 

igazán lényeges különbség a kettő közt az, hogy míg a mi 
madarunk csak költési időszakban hallatja kellemes pitypa-
latty-hangját, addig a japán fürj az év minden szakában 
meglehetősen fülsértő, rekedtes hívó hangot ad.

GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ TOJÁSOK
A fürjek testtömegükhöz képest jóval nagyobb tojást raknak, 
mint példának okáért a fácánok vagy akár a házityúk. Egy 
tyúktojás öt japánfürj-tojásnak felel meg. Mivel a fürj testtö-
mege mindössze 1/12 része a tyúkénak, gazdaságosabban 
tartható amannál. Ezért több olyan madárbarát, aki szeretné 
hobbiját pénztárcabarát módon űzni, tart röpdéiben japán 
fürjet is. Meg kell azonban jegyezni, hogy a japán fürj tojásá-
nak héja viszonylag vastag, időmilliomosnak kell lennie an-
nak, aki például egy kiadós rántottát szeretne a családi asz-
talra varázsolni fürjtojásból. 
Még ma is elevenen élnek tévhitek a fürjtojással kapcsolatban, 
hogy kizárólag szépítőszerként, illetve férfierő-növelőként, 
afrodiziákumként használható. Bár e tulajdonságai is kiemel-
kedőek, fontos, hogy az egészségmegőrzés területén is nagy 

hasznát vehetjük. Ugyanis ötször annyi foszfort, 
hét és félszer annyi vasat, hatszor annyi B1 vi-

tamint és tizenötször annyi B12 vitamint 
tartalmaz, mint a tyúktojás. Minderre 

nem napjaink európai tudósai jöttek rá 
először: a kínai orvosok már évezredek 
óta ajánlják a fürjtojást a szervezet el-
lenálló képességének növelésére, a 
szív- és érrendszeri betegségek meg-
előzésére, valamint az emésztő- és 

kiválasztószervek működésének jó-
tékony befolyásolására. 
Következésképp megéri az apró 
tojásokkal való bíbelődés, mi-
közben a madarakban is sok-
sok örömöt lelhetünk!

TERMÉSZETKÖZELI 
TAKARMÁNYOZÁS
A fürj tartása nálunk is hosz-
szú, több évszázados hagyo-
mányra tekint vissza, hiszen 
eleinknél nemcsak a füttyka-

litkák voltak hajdanán pótolha-
tatlan tartozékai a madarászpor-

tának, hanem az úgynevezett fürj-
kalitok is. Ezek viszonylag nagyobb 

alapterületű ketrecek voltak, tetejük tö-
mör fából készült, melyeket puha anyaggal 

borítottak, hogy a fel-felröppenő madarak 
feje ne sérüljön. Termé szetesen ma már az ilyen 

HAsznoT HAJTÓ DíszMADARAK

táp etetésével is helyettesíthetjük. Fontos azonban, hogy a 
fürjek jobbára csak fiókakorban fogyasztanak jelentősebb 
mennyiségű állati fehérjét; ügyeljünk hát rá, hogy ezt a kifej-
lett egyedeknél ne vigyük túlzásba.

A KAKASOK HŰSÉGESEBBEK
A háziasított japán fürj szinte sohasem kotlik el. nekünk kell 
keltetőgéppel, illetve kis testű kotlóssal gondoskodnunk a kelte-
tésről, melynek során igen fontos, hogy az első két és az utolsó 
két napban a tojásokat ne forgassuk meg. Ám a közbülső napo-
kon ezt kétszer mindenképp muszáj megtennünk. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a szóban forgó módszerrel jobb kelési 
arányt érnek el. A ház körül tartott japán fürjeink – amelyeket 
télen is kint tartunk – csak 80-100 tojással hálálják meg a gon-
doskodást, az intenzív körülmények között tartottaknál e szám 
meghaladja a 300-at is. Mindamellett megvan az az előnye a 
természetközeli tartásnak, hogy állataink akár 5-6 évig is képe-
sek visszafizetni a madárbarát gondoskodását.

ban lényegesen nagyobb különbségek vannak. Közülük 
leggyakrabban a virginiai fogasfürjet (Colinus virginianus), 
valamint a kaliforniai copfosfürjet (Callipepla californica) 
tartják hazánkban. Elhelyezésüknél alapvető, hogy kellően 
magas férőhely álljon rendelkezésükre, tudniillik ezek az ál-
latok – ellentétben óvilági rokonaikkal – éjszakára felgallyaz-
nak, s a tapasztalatok szerint minél magasabban van az ülő-
rúd, a madár annál nagyobb biztonságban érzi magát. 
Mindez a tenyésztési eredményekben is megmutatkozik. Az 
említett két fajt Amerikában széles körben vadásszák, ezért 
farmokon tenyésztik is, így lényegesen többet tudunk róluk, 
mint az erdőlakó, nehezen megfigyelhető fajokról. Utóbbiak 
állománynagyságát, viselkedését alig ismerjük, s könnyen 
előfordulhat, hogy az ember természetrombolása miatt úgy 
tűnnek el a Föld színéről, hogy szinte észre sem vesszük. 
sajnálatos módon az új-zélandi fürj már a kipusztult fajok 
listájára került.

DR. TÓTH ZSIGMOND
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A copfos fürj Amerikából került  
a hazai tenyésztőkhöz.A kínai törpefürj a világ legkisebb tyúkféléje. 



Több éves hagyománnyá vált az év vé-
gén megrendezésre kerülő NATUR ART 
– Az év természetfotósa kiállítás. Látoga-
tóinknak most sem kell csalódniuk, no-
vember 4-én nyílik a 2015-ös év legjobb 
magyar természetfotóit felsorakoztató 
kiállítás. (Árva Anita)

Hírcsokor a  
Magyar Természettudományi 
Múzeumból

Összeállította: Dr. Dulai alfréD

Magyarország
ősmaradványai 7.

A 
Magyarországon előforduló ősmaradványok között a le-
gismertebbek közé tartoznak a mamutok. Őseink szem-
pontjából is kiemelkedő szerepe és jelentősége volt az 

ormányosok (Proboscidea) rendjébe tartozó mamutoknak, hi-
szen a gyapjas mamutok az egyik legfontosabb vadászzsákmá-
nyuk közé tartoztak. A mamutokról többnyire mindenkinek a 
gyapjas mamutok (Mamuthus primigenius) jutnak eszébe, de 
ezek mellett egyéb fajok is jelen voltak a Kárpát-medencében, 
mint például a sztyeppei mamutok (M. trogonterii). Területi el-
terjedésük ettől persze jóval nagyobb volt, hiszen a Brit-szige-
tektől Japánig ismertek a maradványaik. A füves pusztákon le-
gelésző állatok a legnagyobb ormányosok közé tartoztak 4-4,5 
méteres marmagasságukkal és 10-14 tonnás tömegükkel. Az 
erősen begörbülő agyaruk is tekintélyes hosszúságot (5 méter) 
ért el. Szőrtakarójuk még nem volt olyan dús, mint a gyapjas 
mamuté. Körülbelül 750 ezer évvel ezelőtt alakult ki a déli ma-
mutból (M. meridionalis), a sztyeppei mamutból pedig később 
a gyapjas mamut fejlődött ki, mintegy 400 ezer évvel ezelőtt. 
Magyarországon M. trogonterii maradványok ismertek többek 
között a Budapest határában lévő Üröm-hegy, Bugyi, Cinko-
ta, Mogyoród, Csepel, Balassagyarmat, Sződliget és Visonta 
lelőhelyekről. A képen látható jobb alsó utolsó zápfog a Bugyi 
melletti kavicsbányában került elő. A Magyar Természettudo-
mányi Múzeum őslénytani gyűjteménye nagyon gazdag jég-
korszaki anyaggal és számos mamutmaradvánnyal rendelke-
zik, de ezek között a sztyeppei mamutoknál jóval gyakoribbak 
a gyapjas mamutok. (Fotó: Gasparik Mihály)

Mammuthus trogontherii 
(Pohlig, 1885)

(Bugyi; középső-pleisztocén;  
Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
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A Conodontákról sokáig nem lehetett tudni, hogy 
milyen állatok maradványai. Ma már tudjuk, hogy 
korai gerinchúros állatokról van szó, de a pontos 
rendszertani helyük még ma is vitatott. A nagyon 
változatos, lemez-, fog- vagy fogsorszerű, kalci-
umfoszfát anyagú maradványok jól fosszilizá-
lódnak, és többnyire nagyon kisméretűek (0,2–6 
mm). Azt már a pontosabb azonosításuk előtt is 
észrevették a paleontológusok, hogy rétegről ré-
tegre változik a Conodonta fauna összetétele, így 
kiválóan felhasználhatók a rétegek relatív korának 
magállapítására és az egyes rétegsorok párhuza-
mosítására. Ezért a gyakorlati hasznosításuk már 
az előtt bekövetkezett, hogy a rendszertani azo-
nosításuk megtörtént volna. Különösen gyakori-
ak voltak a földtörténeti ókorban, a paleozoikum-
ban, de még a mezozoikum elején, a triász idő-
szakban is előfordultak a tengeri környezetekben. 
Magyarországon Kovács Sándor nevéhez fűződik 
a Conodonta-kutatás elindítása. Korai halála után 
a sok ezer mintából álló értékes gyűjteménye az 
ELTE Őslénytani Tanszékére került, ahol Karádi 
Viktor geológushallgató, jelenleg PhD hallgató 
évekig tartó munkával rendezte a mintákat. A Ma-
gyarországon egyedülálló gyűjtemény mostantól 
a Magyar Természettudományi Múzeum Őslény-
tárának anyagát gazdagítja.

ÉrtÉkes Conodonta gyűjtemÉnnyel  
gazdagodott az ŐslÉnytár

színes Őszi forgatag a múzeumban

A Magyar Természettudományi Múzeum az őszi hónapokban rengeteg programmal, 

kiállításmegnyitóval, tudományos forgataggal várja látogatóit. Kedvcsinálónak néhányat kiragadtunk 

kínálatunkból. Részletes programajánlatainkért keresse fel honlapunkat! (www.mttm.hu)

Október 19-től november 15-ig az 
ARANYNÉGYSZÖG rejtélyét fejthetik 
meg a múzeumba betérő középiskolá-
sok és fiatal felnőttek. A TITKOK A FÖLD 
ALATT című kiállítás kincseit fedezhetik 
fel és fejthetik meg a hozzájuk kapcso-
lódó feladványokat a nagy és a még 
nagyobb kamaszok. A játék végére az is 
kiderül, hogy hány karátos rejtvényfejtő 
válik belőlük.

November 7-én és 8-án in-
teraktív geokiállítással, geo-
játszóházzal, ismeretterjesz-
tő filmekkel, előadásokkal 
várjuk a föld mélye iránt ér-
deklődőket. Kézközelben és 
megfoghatóan az évmilliók 
története, ősmaradványok, 
ásványok, kőzetek formájá-
ban. A FÖLDTUDOMÁNYOS 
FORGATAGON a földtudo-
mányi kutatással foglalkozó 
hazai állami és akadémiai kutatóintézetek, természettudományi gyűjtemé-
nyek, felsőoktatási intézmények és vállalatok mutatják be a földtudományok 
jelentőségét mindennapjainkban. Megismerkedhetünk az ásványkincseink-
kel, az energiahordozók szerepével a változó világunkban, a klímaváltozás 
nyomaival a kőzetekben, a földtani veszélyforrásokkal. Elhozzuk a Föld mé-
lyét vizsgáló geofizikusok különleges eszközeit, modellezünk vulkánkitörést, 
és bemutatjuk, hogyan működnek az olajfúrótornyok.

Szeptemberben nyílt, és november 16-ig látható a LEVÉLTITKOK – Történetek 
a fényről és az erdőről című időszaki kiállítás. A Fény Nemzetközi Éve alkalmából 
rendezett kiállítás a fényből élő növények, különösen az erdők évszakos, fénnyel 
összefüggő változásait követi nyomon. Játszva ismertetjük meg a látogatókat azzal, 
hogy a fény miként határozza meg az erdők életét. Ehhez színes technikával készült 
képeket, gyűjteményi tárgyakat és múzeumi preparátumokat is segítségül hívunk. 
A gyerekek a kiállításban egy külön, csak nekik szóló szinten Lidércke és Böhönc 

apó történetén és meséin keresztül ismerhetik meg az évszakváltásokhoz kapcsolódó természetes folyamatokat és azok tu-
dományos magyarázatát. A kiállításban először mutatjuk be Vajda Ernő és Vajda László 1930-as években készült fekete-fehér 
képeit a Kárpát-medence növényvilágáról.

A Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső 
Programjával közösen november 14-én és 15-én 
ÜRGEFÜTTYÖK címmel természetvédelmi ka-
valkádot rendezünk az év emlőse, az ürge tiszte-
letére. A családi hétvége ideje alatt a tíz nemzeti 
park igazgatóság, a Vadonleső Program, a Rap-
torsprey LIFE Program várja a látogatókat. Zenés 
költő-olvasó találkozók, fotó- és filmvetítések, 
bábelőadások és népzenés játszóházak színesítik 
a kínálatot egész nap. 
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T
ekintélyes méretük és masszív testfelépítésük alapján 
első ránézésre a takinok tulokszerű állatnak tűnnek. 
De ez csak annyiban igaz, hogy a párosujjú patások 

rendjébe (Artiodactyla), azon belül pedig a tülkösszarvúak 
családjába (Bovidae) tartoznak. A tülkösszarvúak közül vi-
szont nem a tulkokkal – bölényekkel, bivalyokkal, szarvas-
marhákkal – állnak közelebbi rokonságban. Korábban a 
pézsmatulkot gondolták a takin legközelebbi rokonának, a 
mitokondriális genetika legújabb eredményei szerint azon-

Újabb érdekes állattal gyarapodott a Fővárosi Állat- és Növénykert: szeptember eleje óta a szecsuani 

takint is bemutatjuk a nagyközönségnek. Bár e különleges patásokat az európai természettudósok már 

a XIX. század közepén felfedezték, a széles nyilvánosság körében egyáltalán nem közismertek. Ennek 

az is oka, hogy csak kevés állatkertben mutatják be őket.

A mismi takin (Budorcas taxicolor) az indiai Arunácsal 
Prades államban, Mianmar északi részén, illetve Tibet délke-
leti részén és Jünnan tartomány északnyugati területein ős-
honos. Az aranyszőrű takin (B. bedfordi) a kínai Senhszi tar-
tomány déli felében fordul elő. A bhutáni takin (B. whitei) 
Észak-Bhután, Tibet, valamint az indiai Szikkim és Arunácsal 
Prades állam lakója, míg a szecsuani takinnal (B. tibetana) 
Szecsuan tartomány nyugati, illetve Kanszu tartomány déli 
vidékein lehet találkozni. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 

SzecSuáni takin a nagySziklán legelőkig, 3300 méteres tengerszint feletti magasságig.
Kisebb, 10–40 egyedből álló nyájakban járnak, de alkalmilag 
előfordul, hogy egy-egy élőhelyen száznál is több állat verő-
dik össze. Táplálékuk különféle növényekből áll, a kutatók 
130 különféle növényfajt azonosítottak a szecsuani takin ét-
lapján. A fás szárú növények magasabban lévő hajtásait két 
lábra ágaskodva érik el. A hideg ellen vastag bundájuk védi 
meg őket, különleges orruk pedig előmelegíti a belélegzett 
levegőt. A takinok hároméves koruk után lesznek ivarérettek. 
A nőstények nagyjából 210 napig vemhesek, s ellésenként 
rendszerint egyetlen borjat hoznak világra.
Az összes többi takinhoz hasonlóan a szecsuani takinok po-
pulációja is csökkenőben van. Megritkulásuk fő oka, hogy az 
állatot ősidők óta vadásszák ínyencségnek számító húsa, il-
letve bundája, szarva, trófeája miatt. Noha egyes területeken 
ma már tilos a takinok vadászata, máshol pedig engedély 
alapján, előzetesen megállapított kvóta szerint lehetséges a 
kilövésük, az orvvadászat és néhány másodlagos veszélyez-
tető tényező (pl. a természetes életterek átalakítása) miatt az 
állomány fogyatkozását nem sikerült megállítani. Követ-
kezés képp a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) a 
takinok mind a négy faját, illetőleg alfaját sebezhetőnek te-
kinti, s az Európai Állatkertek Szövetsége (EAZA) is egységes 
törzskönyvezési rendszerben (ESB) tartja nyilván az állatker-
ti egyedek adatait.

DUNCAN, A HEGYLAKÓ
A takinok európai szaporításához a Fővárosi Állat- és 
Növény kert új tenyészállomásként csatlakozott. Első lépés-
ként egy hím szecsuani takin érkezett a franciaországi 
Montpellier állatkertjéből. A 2003. március 7-én, Rotter dam-
ban született hím a Duncan nevet viseli, s bár fiatalnak ép-
penséggel nem mondható, rendkívül értékes tenyészállat.  
A későbbiekben egy nőstény érkezése is várható. Az azonban 
még nem dőlt el végleg, hogy állatkertünk hosszabb távon a 
szecsuani vagy esetleg a mismi takinokkal foglalkozik-e 
majd. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint Duncan 
Budapesten marad, s a közeljövőben egy nőstény szecsuani 
takin is társul mellé. A másik lehetőség pedig az, hogy 
Duncan továbbutazik az Egyesült Államokba, s a helyére 
mismi takinok érkeznek. A végleges döntést az Európai 
Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a budapesti állatkert-
tel, illetve az érintett amerikai felekkel, mindenekelőtt a San 
Diegó-i Állatkerttel közösen fogja meghozni.

HANGA ZoLtáN

ban a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a juhokhoz 
és a kecskékhez állnak legközelebb. Csupán életmódjuk kö-
vetkeztében növekedtek több mázsásra.

AZ ÓRIáSPANDáK „SZoMSZÉDJAI”
A takinok a Himalája keleti vidékén, India, Mianmar, Kína és 
Bhután területén élnek. Mivel a szóban forgó élőhely igen 
változatos, a helyi viszonyokhoz való alkalmazkodás jegyé-
ben – a törzsfejlődés során – a takinok több típusa alakult ki. 
A természettudósok négy ilyen típust különböztetnek meg, 
amelyeket hagyományosan alfajokként különítettek el; ám 
újabban egyre több kutató véli úgy, hogy négy önálló fajról 
van szó. Elsősorban a szőrzet színe, illetve genetikai vizsgá-
latok alapján lehet megkülönböztetni őket egymástól. 

a négyféle takin közül a szecsuani alfaj látható. Budapesten 
még sosem volt takin, szecsuani pedig más magyarországi 
állatkertben sem élt korábban.

MáZSáS áLLAtoK VÉGVESZÉLYBEN
A szecsuani takinok súlya általában 250–350 kg között mo-
zog, de a nagyobb termetű bikák 400 kg-ot vagy ennél is töb-
bet nyomhatnak. Marmagasságuk 107–140 cm közötti. Nagy 
fej és erőteljes testfelépítés jellemzi őket, különösen a nyak, a 
mar és a váll tájékán, viszont az állatok fara kifejezetten 
izomszegény. Különösen jellemző a kissé ívelt orrhát („kos-
orr”). A bikák és a tehenek egyaránt szarvat viselnek. A ter-
mészetben a hegyvidéki élőhelyeket kedvelik, az erdős völ-
gyek aljától és a bambuszligetektől egészen a sziklás, havasi 

A madarak  
művésze volt

WILLIAM t. CooPER (1934–2015)

S
ir David Attenborough szerint William T. Cooper 
nemcsak Ausztrália, hanem az egész világ leg-
nagyobb ornitológiai festője volt. Newcastle-ban 

született, ahol egy helybéli neves festőművész tanácsát 
követve nem iratkozott be képzőművészeti iskolába: au-
todidakta módon képezte magát. Mivel kizárólag a mű-
vészetből nehéz volt megélni a második háború utáni 
Ausztráliában, volt kirakatrendező, bolti eladó, sőt a ma-
dárpreparálást is kitanulta. Néhány állatokkal foglalkozó 
könyvet is illusztrált – ám ezeknek legföljebb a fedőlapja 
lehetett színes, a belső képek fekete-fehér rajzok voltak. 
A tollrajz művészi határait hamarosan túllépve egyre 
több színes művet alkotott, s a 60-as években már úgy 
ismerték, mint Ausztrália legkiválóbb madárfestőjét. 
Munkájának egyik jellemzője volt, hogy számtalan órát 
töltött a természetben, megfigyelve az állatokat. Egy ne-
ves ornitológussal, Joseph Forshaw-val együtt több or-
nitológiai mesterművet alkotott, például a Parrots of the 
Worldöt (A világ papagájai), valamint a Birds of Paradise 
and Bowerbirdsöt (A paradicsom- és lugasépítő madarak). 
A szubtropikus Queensland Atherton-fennsíkján lévő 
birtokán berendezett műtermében, szeretett esőerdeinek 
tőszomszédságában dolgozott. A könyveken kívül egy sor 
festményt is készített, amelyeken nemcsak a madárvilá-
got, hanem (az ausztrál faunára szorítkozva) emlősöket is 
ábrázol. Bill életében mindössze három önálló kiállításon 
mutatta be festményeit. A képek az utolsó szálig elkeltek, 
mégpedig rekordidő alatt. Harmadik kiállításán a meg-
nyitó után alig 11 perc kelt el az utolsó festmény!
Bill mindig nagyvonalú volt, e sorok írójának is megen-
gedte, hogy műveinek másolatait felhasználhassa saját 
írásainak illusztrálására. 

DR. HANGAY GYöRGY

A Budapesti Állatkert egyik legnagyobb ritkasága, a szecsuáni takin.

A mismi takin állatkertekben viszonylag  
gyakran látható.
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 hírek a budapesti állatkertből Írta: hanga Zoltán Fotó: bagosi Zoltán 

KritiKusan veszélyeztetett disznóság anthony sheridan volt a vendégünK
A cebui disznót (Sus cebifrons) egy francia születésű, sokáig 
nem önálló fajnak, hanem a celebeszi disznó, a Fülöp-szi-
geteki disznó vagy a szakállas disznó egyik alfajának te-
kintették. Az 1990-es évek elején végzett kutatások alapján 
azonban a legtöbb zoológus ma már egyetért abban, hogy 
önálló fajról van szó, mi több, a fajon belül két alfajt is meg-
különböztetnek. Ezek közül a névadó Cebu szigeti alfaj (Sus 
cebifrons cebifrons) sajnos időközben kipusztult. Az ugyan-
csak a Fülöp-szigetekhez tartozó Negros, illetve Panay szige-
tén viszont még ma is előfordul, sőt egyes vélemények sze-
rint Masbate szigetén is él egy kisebb állomány. E populációk 
azonban mind az eredeti törzsalaktól némileg különböző 
alfajhoz (Sus cebifrons negrinus) tartoznak.
A cebui disznó a hazai vaddisznókhoz képest viszonylag kis 
termetű. Bár néha előfordulnak 80 kilós egyedek is, a ka-
nok testtömege 35–40 kg, a kocáké pedig 20–35 kg között 

Anthony Sheridan ugyan nem klasszikus állatkerti szakem-
ber, neve mégis jól ismert állatkerti berkekben. Eredetileg az 
elektronikai iparban volt sikeres üzletember, ám 2007-ben, 
amikor visszavonult az üzlettől, elhatározta, hogy bejárja 
Európa minden jelentős állatkertjét, hogy alaposan tanul-
mányozhassa őket. Mi több, kidolgozott egy szempontrend-
szert is az egyes állatkertek értékelésére, mely alapján az ál-
tala felkeresett intézmények rangsorát is felállította. Listája 
– a módszertan részletes leírásával, illetve egyéb állatkerti 
tapasztalatainak összegzésével együtt – először 2011-ben 
látott napvilágot What Zoos Can Do című könyvében, majd 
egy frissített listát tett közzé 2013-ban, s 2015-ben, néhány 
héttel ezelőtt is.

Guimaras és Ticao szigetén sincs már belőlük, holott koráb-
ban itt is előfordultak. Megritkulásuk egyik fő oka a mező-
gazdasági művelésbe vont területek terjedése. Sajnos a szó-
ban forgó vidéken sokfelé dívik a kaingin nevű gazdálkodási 
forma. Ez a gyakorlatban az erdők tarvágását és felégetését, 
majd az így nyert termőterület talajának viszonylag gyors 
kimerülése után újabb területek művelésbe vonását jelenti. 
Emellett a vadászat és az egyes állományok felaprózódása is 
jelentős veszélyeztető tényező, nem is szólva az elvadult házi 
sertésekről, melyek kereszteződhetnek a vadon élő cebui 
disznókkal. A fenti okok miatt a Nemzetközi Természetvé-
delmi Unió (IUCN) 1996-ban kritikusan veszélyeztetettnek 
minősítette a fajt.
A cebui disznók nemcsak a természetben számítanak ritka-
ságnak: állatkertekben is csak nagyon kevés helyen mutatják 
be őket. A világ állatkertjeiben élő állomány pár száz egyedre 

van. Marmagasságuk is ritkán haladja meg a 60 centimétert. 
Mindkét nem jellegzetes sörényt visel, noha ez a kanoknál 
sokkal kifejezettebb, hosszabb sörtékből áll.
Az emberi tevékenység által zavart élőhelyeken a cebui disz-
nók éjjel aktívak, de az ilyen hatásnak kevésbé kitett helye-
ken elképzelhető, hogy a nappali órákban is sokat mozog-
nak. Főleg erdős területeken élnek, a tengerszinttől egészen 
1600 méteres magasságig. Általában kisebb kondákban jár-
nak táplálék után. Étlapjukon állati és növényi eredetű táplá-
lékok egyaránt szerepelnek. Nem ritka, hogy a cebui disznók 
mezőgazdasági művelés alatt álló területekre is bemerész-
kednek. Kedvenc csemegéik közé tartozik például a tárógyö-
kér is.
A cebui disznók természetvédelmi helyzete aligha mond-
ható rózsásnak. Ceburól az 1960-as években pusztultak ki, s 

tehető. Az európai intézményekben tartott példányok ösz-
szehangolt, természetvédelmi célú szaporítása érdekében az 
Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) 2007-
ben indította el a cebui disznóval foglalkozó tenyészprog-
ramot (EEP). E programhoz csatlakozott a Fővárosi Állat- és 
Növénykert is.
A Budapestre telepített cebui disznók közül a koca a Rotter-
dami Királyi Állatkertből érkezett ajándék gyanánt. A 2012. 
október 7-én született állat hivatalosan a Buana nevet viseli, 
bár a gondozók Pitypangnak becézik. A kan a Skót Királyi Ál-
lattani Társaság Edinburgh városában működő állatkertjéből 
került a magyar fővárosba, kihelyezett egyedként. A kocá-
val azonos évben, de július 11-én született. A hivatalos do-
kumentumokban szereplő neve Bulan, amúgy pedig a Füge 
becenevet kapta. 

Természetesen az egyes állatkerteket saját kategóriájukban 
kell rangsorolni. A félmilliónál kevesebb látogatót fogadó ál-
latkertek körében a Nyíregyházi Állatpark pontszámával az 
igen figyelemreméltó első helyezést érte el, holtversenyben 
két dán állatkerttel, s megelőzve például Plzeň, Belfast, Athén 
vagy Dortmund állatkertjét. A Szegedi Vadaspark ebben a 
csoportban a huszonhetedik, a Veszprémi Állatkert pedig a 
harmincharmadik helyen szerepel. 
A Fővárosi Állat- és Növénykert pontszáma az egymillió fő-
nyi látogatószám feletti állatkertek mezőnyében a tizenne-
gyedik helyre volt elegendő. Budapest helyezése így elmarad 
például a kölni, a stuttgarti, a rotterdami, a chesteri, a mün-
cheni, a zürichi, a lipcsei vagy az e csoportban első helyre ke-
rült schönbrunni (bécsi) kertétől, tehát a legjobb német, oszt-
rák, holland, svájci és brit állatkertek helyezésétől. Megelőzi 
viszont Amszterdam, Hamburg, Koppenhága, London, Ant-
werpen, Duisburg, Barcelona, Párizs és Madrid állatkertjét.
Szakmai alapon nyilván el lehet vitatkozni azon, s alighanem 
érdemes is, hogy ki mennyire ért egyet Anthony Sheridan 
értékelési módszerével. Mindenképpen figyelemre méltó 
azonban az állatkertek rangsorolásának egyik lehetséges 
megközelítéseként. Egyúttal ez a lista is megerősíti, hogy a 
hazai állatkertek kiállják a nálunk szerencsésebb történelmi 
fejlődésű és gazdasági helyzetben lévő európai országok ál-
latkertjeivel való összehasonlítás próbáját.

Sziklaugró pingvin az előadó szerint Európa 
legjobbjának tartott Scönbrunni Állatkertben.
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Részben erről az aktualizált rangsorról, részben pedig az eu-
rópai állatkertekben tapasztalható fejlődési trendekről tartott 
előadást szeptember 29-én a Fővárosi Állat- és Növénykert 
szakmai fórumán, amelyre a kert dolgozóin kívül a teljes ha-
zai állatkerti szakma is meghívást kapott. 
Legutóbbi listáján összesen 113 vezető európai állatkertet 
hasonlított össze. Minden egyes intézmény esetében 40 fő 
szempontot vizsgált meg, amelyek közül 11 az adott kert által 
kínált látogatói élménnyel, 8 az ott zajló oktatás és természet-
védelmi munka színvonalával, 21 pedig a kereskedelmi és 
marketingtevékenységgel kapcsolatos. A pontokat összesítve 
minden állatkert megkapta a maga pontszámát, s ez alapján 
alakul ki a végleges sorrend. A dolog persze ennél bonyolul-
tabb, mert az értékelési rendszer próbálja kezelni az állatker-
tek közötti különbözőségeket is. A méltányos összehasonlítás 
érdekében a szerző 3 + 2 csoportot, „ligát” állított fel.
Az olvasó számára talán az a legizgalmasabb, hogy a rang-
sorolásban vajon hányadik helyen szerepelnek a hazai állat-
kertek. Mint ismeretes, Magyarországon másfél tucat állat-
kert-jellegű intézmény működik, amelyek közül 13 tartozik a 
Magyar Állatkertek Szövetsége tagságába. Az Anthony Sheri-
dan által vizsgált 113 intézmény között összesen 4 magyaror-
szági állatkert van, közülük a budapesti 186, a nyíregyházi 148, 
a szegedi 109, a veszprémi pedig 86 pontot kapott a szerzőtől. 
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enzo borjai
Ismét „gyermekáldás” volt az indiai antilopoknál (Antilope 
cervicapra). Ilyesmire ugyan az elmúlt esztendőkben több-
ször is akadt példa, most azonban nem egy borjú, hanem 
mindjárt kettő jött a világra. Természetesen két különböző 
anyától, hiszen – a legtöbb antilopfajhoz hasonlóan – a nős-
tények ellésenként szinte mindig csak egyetlen utódot hoz-
nak világra. A két anyaállat közül Bodza július 10-én, Bambi 
pedig 15-én adott életet a maga borjának.
Amikor állatkertünk több évtizedes szünet után 2009-ben 
ismét belevágott az indiai antilopok tartásába, egy tenyész-
párral indult az állomány. Bambi és Bambino frigyéből az 
évek során összesen nyolc borjú született. Jóllehet kettő 
közülük sajnos életképtelennek bizonyult, ötöt az anyaállat 
sikeresen fölnevelt, egyről pedig az állatgondozók gondos-
kodtak, mesterséges neveléssel és cumisüveges táplálással. 
A felcseperedő antilopok egy része más állatkertbe került, ám 
két itt született nőstény, Bodza és Babona továbbra is Buda-
pesten látható. Időközben Bambinót, az apaállatot ki kellett 
cserélni egy másik tenyészhímre, még azelőtt, hogy leányai 
elérnék a szaporodóképes kort.
Tehát – a rokontenyésztés elkerülése érdekében – Bambino 
tavaly szeptemberben a miskolci állatkertbe került, s onnan 
helyette egy Enzo nevű új hím érkezett hozzánk. Enzo érke-
zésekor Bambi már vemhes volt az előző „apától”, ám a ja-
nuárra megszülető apróságot az új hím nem fogadta kitörő 
örömmel. Ezért kellett végül mesterségesen fölnevelni.
A most született két borjúnak viszont már Enzo az apjuk, így 
elmondható, hogy tenyészállatként beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Ráadásul immár nem egy párunk van: a csa-
pat vezérhímje egész háremet birtokol, amelyben Bambin és 

Mentett állatoK szabadon engedése
Az állatkert által életre hívott Magyar Madármentők Alapítvány 
égisze alatt az elmúlt hónapokban is több száz olyan hazai vé-
dett vagy fokozottan védett állatról gondoskodtak munkatár-
saink, melyek valamilyen okból emberi segítségre szorultak. 
Azon állatok közül pedig, amelyeket már sikerült meggyógyí-
tani, megfelelő kondícióra felerősíteni, illetve mesterségesen 
fölnevelni, többet szabadon is engedtünk alkalmas élőhelye-
ken, a helybéli szakemberekkel együttműködve. Somogy me-
gyében, a Lábodi-Rinya-patak mentén található Petesmalom 
térségében – a Somogy Természetvédelmi Szervezettel kö-
zösen – harmincnégy mentett állatot, köztük tizenhat vörös 
vércsét, kilenc erdei fülesbaglyot, egy kuvikot, négy sünt és 

híreK dióhéjban
• Július végén több napon át állatkertünk lakóit fényképezte 

Joel Sartore, a National Geographic világhírű természet-
fotósa. A felvételek a PhotoArk, azaz „Fotóbárka” nevű kez-
deményezés részeként készültek, melynek célja egy olyan 
fényképes adatbázis létrehozása, amely kiváló minőségű 
fotókon dokumentálja bolygónk veszélyeztetett állatfajait.

• Augusztus 9-én volt 149 éves a Fővárosi Állat- és Növény-
kert, vagyis jövő ilyenkor lesz az 1866-ban alapított intéz-
mény másfél százados jubileuma. A 2016-ban esedékes 
jeles évfordulóra már most megkezdődött a felkészülés.

• Kétmillió fő látogatta meg – a létesítmény 2012. május 24-i 
megnyitása óta – a Nagyszikla belsejében kialakított Va-
rázshegyet. Egymilliomodik látogatóként a győri Szarvas 
család érkezett augusztus 21-én.

• Augusztus 28-án, a nyár utolsó péntekén tartottuk meg az 
állatkertek éjszakáját. E kezdeményezésben idén tizenkét 

helyszínen voltak programok országszerte. A mi állatker-
tünk programjaira ezen az éjszakán tizenötezer fő volt kí-
váncsi.

• Szeptember elején az állatkertben is megkezdődött a tanév. 
Pedagógiai programkínálatunkat ez alkalommal is eljut-
tattuk az összes fővárosi közoktatási intézménynek, óvo-
dáktól kezdve egészen a középiskolákig.

• Steve Martin, a világszerte ismert állattréner volt a vendé-
günk szeptember 8-án. Bár előadására intézményünk szo-
kásos szakmai fóruma keretében került sor, az eseményre 
a teljes hazai állatkerti szakma meghívást kapott.

• Szeptember 14-én tartottuk meg az élményekben bővel-
kedő XIV. Sérült Gyermekek Napját. A nagy hagyományú 
rendezvényen, amelyet 1992 óta évről évre az ÉFOÉSZ-szel 
közösen szervezünk, csaknem hatezer fogyatékkal élő em-
ber – főként gyermek és fiatal – vett részt.

KölyKöK Minden Mennyiségben
Az indiai antilopok mellett több más állatunknál is volt gyermekáldás a közelmúltban. Július 5-én a jávai languroknál (Trachy-
pithecus auratus) a Negro nevű nőstény hozott világra egy kölyköt. Július 19-én a mókusmajmoknál (Saimiri sciureus) történt 
ellés, a nagy maráknál (Dolichotis patagonum) pedig július 10-e óta cseperedik két apróság. Augusztusban a Mhorr-gazellák 
(Gazella dama mhorr) örvendeztettek meg bennünket újabb utóddal, azok után, hogy náluk már tavasszal is volt szaporulat.

Bodzán kívül a Babona nevű harmadik nőstény is megta-
lálható. Utóbbi azonban még nem érte el az ivarérettséget. 
Következésképp a jövőben könnyen előfordulhat, hogy nem 
egy vagy két, hanem három közel egyidős borjú cseperedik 
majd az indiai antilopoknál.
A júliusban született két borjú közül az idősebbik hím, nála 
öt nappal fiatalabb féltestvére pedig nőstény. Előbbi az Eg-
res, kishúga pedig az Eperke nevet kapta a gondozóktól. A 
hagyomány ugyan azt diktálná, hogy B kezdőbetűs neveket 
kapjanak, hisz mindkét anyaállat neve is B-vel kezdődik. Ez 
azonban semmifajta megkülönböztetésre nem lenne alkal-
mas, mivel az eredeti tenyészpár mindkét állata és a koráb-
ban itt született fiatalok is mind B betűs nevet kaptak. Cél-
szerűbbnek látszott inkább E betűs neveket adni, hogy már 
az állatok nevéből is tudni lehessen: nekik a tenyészetbe új 
vérvonalat behozó Enzo az apjuk.

négy mocsári teknőst engedtek szabadon munkatársaink. 
Az állatok természetvédelmi oltalom alatt álló eszmei értéke 
együttesen 1 millió 650 ezer forint. Néhány héttel később a 
hortobágyi pusztán is volt egy szabadon engedés Kócsújfalu 
közelében, a Hortobágyi Nemzeti Park górési állomásánál. Itt 
tizennégy mentett madarat, köztük két fehér gólyát, két ege-
részölyvet, egy vörös gémet, egy kuvikot, négy füsti fecskét, 
egy szürke légykapót és három feketerigót juttattunk vissza 
a szabad természetbe. Az említett fajok egy része védett, más 
részük – a fehér gólya, a vörös gém és a kuvik – fokozottan vé-
dett fajnak számít. A Hortobágyon szabadon engedett állatok 
eszmei értéke mindösszesen 925 ezer forint.
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T
ársaimmal, dr. Tóth Alberttel és dr. 
Ilosvay Györggyel a pislákoló tá-
bortűz mellett csendesen boroz-

gatva igyekeztünk kipihenni az egész 
napos terepjárás fáradalmait. Egyszerre 
csak jellegzetes papagájcsiripelés ütöt-
te meg fülünket, s a következő másod-
percben egy három-négy főből álló 
madárcsapat suhant el a fejünk fölött. 
– Éjszakai papagájok! – mondtam gépi-
esen. No persze, ez csupán egy vágy-
vezérelt kijelentlés volt, hisz tudhattuk, 

A sivatagi éjszakák mindig csöndesek. Mintegy másfél évtizeddel ezelőtt is csak a néma csend  

és a sziporkázó csillagfény borult ránk amint Délnyugat-Queensland ember nem járta,  

csontszárazra aszott félsivatagában táboroztunk.

„Holtából támadt fel”
Az ÉjszAkAI pApAGáj

hogy eleven éjszakai papagájt már vagy 
két és fél évtizede senki sem látott. De 
hát ezúttal olyan vidéken jártunk, ahol 
valaha előfordult e mindig is ritkaság-
számba menő madár. Ráadásul éjszaka 
volt, amikor a papagájfajok legtöbbje 
szép csöndben felgallyazva alszik vala-
melyik fa vagy cserje ágain. Az éjszakai 
papagáj viszont ilyenkor aktív. sőt egy 
múzeumi kollégám, dr. Walter Boles és 
két társa 1990-ben talált is egy palacsin-
tává préselt példányt a tájat átszelő or-
szágúton. Be is zsebelték – az Australian 
Museum nevében – a 25 ezer dolláros 
jutalmat, melyet egy jómódú üzletem-
ber, Dick smith kínált annak, aki meg-
leli az éjszakai papagáj egy élő vagy holt 
példányát. Megvolt hát egy frissiben el-
ütött madár, ám élő egyeddel senki sem 
találkozott a következő esztendők során. 
sajnos a fejünk felett elsuhanó mada-
rak sem éjszakai papagájok voltak, mert 

azok legszívesebben csak rövid távon és 
igen-igen alacsonyan repülnek. pedig 
milyen szép lett volna!

UGRÁL ÉS SURRAN
E roppant ritka, különös madár ugyan-
csak foglalkoztatta és foglalkoztatja ma 
is a madarászok fantáziáját. Az első 
múzeumi példány 1845-ből szárma-
zik, de ezt nem sok követte, mert a rá-
következő fél évszázad során is csupán 
alig húsz egyedet sikerült begyűjteni. 

jellemzően az akkori korszellemre, a fő 
cél a kitömésre szánt példányok gyűj-
tése volt, s nem a ritkán látott papagáj 
életmódjának tanulmányozása. Így az-
tán nem is sikerült sokat megtudni a 
rejtelmes madárról. A XX. század elején 
az ornitológusok egyre inkább hitték, 
hogy kipusztult. Az utolsó példányt 
1912-ben gyűjtötték be.
Mert bizony az éjszakai papagáj való-
ban rejtelmes életet él, s nemcsak azért, 
mert a nappalokat a belső, száraz terü-
letekre jellemző „sündisznófű” (Triodia 
spp.) sűrű csomóiba készített fészkében 
tölti, hanem azért is, mert a sötétség 
leple alatt is leginkább a földön mozog. 
Úgy surran fedezékből fedezékbe, mint 
egy fogoly vagy apró emlős. A világ 
hozzávetőleg 372 papagájfajából mind-
össze öt az, amelyik a talajon jobban 
érzi magát, mint a növényzeten. Az 
éjszakai papagáj, tudományos nevén 

Pezoporus occidentalis, egyike ezek-
nek. A papagájokra korántsem jellem-
zően nem lépeget, hanem úgy ugrál, 
mint egy veréb, s táplálékának jó része 
nem növényi eredetű, így előszeretet-
tel vadászik a talajszinten előforduló 
ízeltlábúakra. Ezenkívül alig valamit 
tudunk róla.
Váratlan, szerencsés fordulatot jelen-
tett, hogy 1979-ben a south Australian 
Museum munkatársai rábukkantak pár 
élő példányra. Tüzetes megfigyelésről 
ekkor sem lehetett szó, mert a nomád 
életet élő madarak ahogy megjelentek, 
úgy el is tűntek. Húsz esztendőn ke-
resztül még hírmondójukat sem lelték 
meg újra. Egészen addig, míg a fönt 
említett elgázolt példány kézre nem 
került. De még ez is több volt, mint a 
semmi, hisz mégiscsak bizonyítékul 
szolgált arra, hogy a faj nem pusztult ki, 
csupán rendkívül ritka és nehezen le-
het rábukkanni.

KÖSZÖNI, JÓL VAN
ám egy fanatikus madarász nem adta fel 
a reményt. A queenslandi john Young 
– állítása szerint – másfél évtized során  
17 ezer órát töltött terepen, szenvedé-
lyesen kutatva a „csodapapagáj” után. 
sikerült is a közelébe kerülnie, mégpe-
dig olyannyira, hogy megtanulhatta 
a madár hangját fütyülni (!), s így kö-
zelebb csalogathatta a félénk jószágot. 
2013-ban hangfelvételeket is rögzített, 
melyekkel a későbbiek folyamán kame-
raközelbe csábíthatta. sikerült is vagy 
600 fényképfelvételt és egy pár perces 
videót készítenie a titokzatos szárnyas-
ról. A képeket eleinte némi gyanakvás-
sal fogadta az ornitológus közösség, 
mert john Youngnak nem volt éppen-
séggel szeplőtelen a múltja. állítólag egy 
előzőleg kattintott fotója, amelyet egy 
eladdig ismeretlen fügepapagájfajról 
készített, nem bizonyult hitelesnek. Az 
éjszakai papagáj felvételei azonban va-
lósághűek: a faj tehát nem pusztult ki! 
Young ez ideig még nem árulta el a pon-
tos helyet, ahol megfigyeléseit végezte, 
mert nem akarja, hogy a tájat ellepjék a 
madarászok, s tönkretegyék a papagáj 
élőhelyét.

DR. HANGAy GyÖRGy
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