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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

OLASZ MÓDRA
November derekán két olasz orvvadászt 
csíptek nyakon az illetékesek a Tisza-tó 
tükrén, amint valóságos mészárlást ren-
deztek a tó récéi között. A feltehetően ille-
gális, hangszórós módszerrel, csónakból 
pu� ogtató orvvadászok a természetvé-
delmi őr megérkezéséig 187 madarat ej-
tettek el. Zömében tőkés récét, de akadt a 
zsákmányban időszakos tilalom alá eső 
nyári lúd, és ami különösen szomorú, vé-
dett fajok: kerceréce, csörgőréce, barátré-
ce is. A lelőtt madarak természetvédelmi 
értéke 2 000 000 Ft fölött van.

ÚJABB HÍVATLAN 
VENDÉG
Észak-Amerikából származik 
az a kabócafaj, amely miatt a 
NÉBIH a teljes Badacsony-hegy 
zárlatát elrendelte. Az amerikai 
szőlőkabócára (Scaphoideus tita-
nus) kontinensünkön 1958-ban, 
Bordeaux környékén fi gyeltek föl, 
míg hazánkban csak 2006-ban je-
lentkezett. Ez a kabócafaj Európában 
kizárólag szőlőn táplálkozik, 
s bár nem okoz említésre ér-
demes kárt, az aranyszínű 
sárgaságnak nevezett, 
pusztító szőlőbetegség ter-
jesztője. Maga a betegség 
egyébként csak 2013-ban 
ütötte fel a fejét a hazai tőké-
ken, de a táplálékspecifi kus ka-
bócafaj gyorsan terjeszti. Utóbbi 
egyébként csak egy az olyan in-
vazív mezőgazdasági kártevők so-
rában, mint az amerikai lepkekabóca, 
amerikai keleti cseresznyelégy, nyuga-
ti dióburok-fúrólégy, amerikai darázs-
cincér, szelídgesztenye gubacsdarázs, 
mandula-magdarázs. (forrás: agroinform.hu)

GÓLYASÁGOK
A Januárnak elkeresztelt fehér gólya a negyedik 
telet tölti önszántából hazánkban, közelebbről az 
Ipoly völgyében, Szécsénynél. Táplálékát a közeli 
marhakarám körül felzavart kisrágcsálók adják, 
de a sorsát követő madarászok szükség esetén 
kisegítik a vonulni rest – vagy inkább nagyon is 
vállalkozó szellemű – madarat.  Útra kelő társai 
sem jutottak még el eredeti céljukig, ugyanis a 
vonuló gólyák Csád és Szudán határvidékén 
megszakították útjukat az egyiptomi vándor-
sáska katasztrofális elszaporodása nyomán be-
következett táplálékbőség miatt. Több jeladóval 
szerelt gólyánk is ezen a vidéken kóborolt a késő 
őszi időszakban. (forrás: MTI, MME)
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A mellékelt postai csekken kedvező áron fi zethet elő 
kedvenc magazinjára, és mi kéthavonta otthonába visszük 

az ÁLLATVILÁG színes híreit.
6 lapszám előfi zetési díja 2.490 Ft (415 Ft/lap), 

ingyenes postai kiszállítással.
Lapunk online is megrendelhető: www.allatvilagmagazin.hu

+4 OLDAL VÁLTOZATLAN ÁRON!

KEDVEZMÉNYES 
ÉVES ELŐFIZETÉS!
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A 
félreértés abból eredt, hogy a panda szó két állat nevé-
ben is szerepel. Merthogy van a fekete-fehér bundájú 
óriáspanda, egyéb nevein nagy panda, illetve bam-

buszmedve, és van a kis panda, amely vörös panda, illetve 
vörös macskamedve néven is ismert.
Maga a panda szó eredetileg a kis panda neve volt. Jobban 
mondva az a helyzet, hogy a kis pandák elterjedési területén 
élő különféle népek különböző, a pandára vonatkozó elne-
vezései közül a nepáli serpák által használt nyaja-pongából 
ered. A név első szava bambuszra és macskára is utal, a má-
sodik pedig az állat mancsára, illetve karmaira. E nepáli elne-
vezést, pontosabban annak második felét ferdítette pandára 

az a Simpson nevű utazó, aki az első eleven kis pandát 1869-
ben a Londoni Állatkertbe hozta. 
Ugyanebben az évben fedezte föl a francia Armand David 
atya a fekete-fehér bambuszmedvét, melyről a Párizsi Ter-
mészetrajzi Múzeum kiváló tudósa, Henri Milne Edwards azt 
is megállapította, hogy mancsa és fogazata sokban emlékez-
tet a Londoni Állatkertben látható, vörös színű pandáéra. Kö-
vetkezésképp feltételezte a két faj közeli rokonságát is. Mivel 
a kis panda Frédéric Cuvier jóvoltából ekkor már több mint 
negyven éve viselte az Ailurus fulgens tudományos nevet, 
az óriáspandáé Ailuropoda melanoleuca lett. A latinosított, 
de végeredményben mégiscsak ógörög szavakból alkotott 

1990 decemberében szenzációs hír járta be a hazai írott sajtót: kis panda, vagy másik nevén vörös 

macskamedve érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Az elkövetkező napokban 

– a télies időjárás ellenére – kisebbfajta népvándorlás indult meg a pandák megtekintésére. 

Legtöbben azonban egy termetes, fekete-fehér állatot vártak, s bizony elcsodálkoztak rajta, 

hogy a pandák kifutójában egy pár lángvörös bundájú állattal találkozhattak. 
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elnevezés első tagja, az Ailuropoda „Ailurus-lábúnak”, azaz 
„pandalábúnak” fordítható, a melanoleuca pedig egyszerűen 
annyit jelent, hogy fekete-fehér állatról 
van szó.
Ami a köznapi neveket 
illeti, a panda szót még 
ezután is inkább a kis 
pandára használták. 
Mindezt jól mutatja, 
hogy a „Nagy Brehm” 
1930-as években megje-
lent magyar nyelvű kiadá-
sa az óriáspandát egyáltalán 
nem pandának, hanem bam-
buszmedvének, illetve feketevál-
lú medvének nevezi. A panda szót 
pedig kizárólag a kis pandával kap-
csolatban használja, ez utóbbit jelző 
nélkül, „simán” pandának, avagy vö-
rös macskamedvének nevezve.
A bambuszmedvével kapcsolatban a 
panda szó alighanem a híres ameri-
kai elnök két fi a, Theodore és Kermit 
Roosevelt nyomán terjedt el, akik az 
1928–29-es, elsősorban vadászati 
célú expedíciójukról szóló úti be-
számolót Trailing the Giant Panda 
címmel jelentették meg.
Telt-múlt az idő. A természettu-
dósok felismerték, hogy az óriás-
pandának inkább a valódi med-
vékhez van köze, a kis pandának 
pedig a mosómedvefélékhez. 
Ennek ellenére továbbra is kis 
pandának, illetve óriáspandának 
hívták őket. Utóbbi állat azonban 
már nemcsak a szakembereket, 
hanem a széles közvéleményt is 
érdekelni kezdte. S mivel ugyanez 
a kis pandával nem történt meg, a 
nyilvánosság a panda szót egyre in-
kább csupán az óriáspandával kötötte 
össze. Ehhez a londoni és a moszkvai 
óriáspandák párosításával kapcsolatos, 
az 1960-as években történt próbálkozá-
sok óriási sajtóvisszhangja, valamint az a 
tény is hozzájárult, hogy az 1961-ben lét-
rejött Természetvédelmi Világalap, a WWF 
épp az óriáspandát választotta jelképének.
Mikor tehát 1990-ben az első kis pandák 
megérkeztek Budapestre, hiába beszélt az Ál-
latkert és a sajtó is hangsúlyozottan kis pan-
dákról, azaz vörös macskamedvékről, azok, akik 
csak a panda szót hallották meg a híradásokból, 
másnap már óriáspandákat kerestek. Sőt, akadt 
olyan látogató is, aki koalát! 

BAMBUSZ-ÍNYENCEK
A kis pandák Ázsiában, a Himalája vidékén őshonosak. 
Elterjedési területük elsősorban Nepálra, Bhutánra, Kí-
nában pedig Szecsuan és Jünnan tartományokra, illetve 
Tibet egyes részeire terjed ki. De átnyúlik India északkeleti, 
valamint Mianmar (Burma) északi szegletébe is. Mivel e vi-
dékeken nem mindenütt egyforma a környezet, az alkalmaz-
kodás jegyében a kis pandáknak a fajon belül egy-egy adott 

vidékre jellemző alfajaik alakultak ki. A zoológusok két ilyen 
alfajt különböztetnek meg. A nyugati alfaj (Ailurus fulgens 

fulgens) az elterjedési te-
rület nyugati felében, 

Nepáltól egészen a 
kínai Jünnan tar-
tomány északnyu-
gati részéig fordul 
elő. A keleti alfaj (A. 

f. styani) az elterje-
dési terület keleti felé-

ben, Szecsuan nyugati, 
valamint Jünnan északi 

részén él.
A két alfajt egyébként kis 

gyakorlattal ránézésre is meg 
lehet különböztetni. A keleti al-
faj vörös bundája ugyanis söté-
tebb árnyalatú, ami különösen 
a fejen látszik jól. Emellett vas-
tagabb téli szőrzet jellemzi, sőt, 
a koponya és a fogazat alapján 
is különbséget lehet tenni az 
alfajok között.
A vörös macskamedvék a 
hegyvidéki erdőségeket ré-
szesítik előnyben, ezért is ér-
zik jól magukat a Himalája 
mentén. Jobbára a magas-
hegyi erdőket kedvelik, 
1500 és 4800 méter kö-
zötti tengerszint feletti 
magasságban, habár 
India egyes vidékein, 
például Meghálaja ál-
lamban ennél alacso-
nyabban fekvő, kö-
zéphegységi, trópusi 
éghajlatú erdőkben is 
előfordulnak.
A legfontosabb szem-
pont, hogy lehetőleg 
elegendő mennyi-
ségű bambusz álljon 
rendelkezésre. Ezek a 
perjefélék közé tarto-

zó, örökzöld növények, 
amelyeknek mintegy ezer 
faja ismert, a kis pandák 
legfőbb táplálékát jelen-

tik. Leginkább a bambusz 
leveleit és zsenge hajtásait 
fogyasztják, de gyökerek és 
zuzmók, illetve kisebb állatok 

is szerepelnek az étlapjukon, 
sőt, időnként madárfi ókákat, 
tojásokat is elfogyaszthatnak. 
Táplálkozásukra nézve tehát 
mindenevők, ám a növényi 
eredetű táplálék határozott el-

sőbbségével; ez már csak azért 
is fi gyelemre méltó, mert rend-

szertani hovatartozását tekintve 
a vörös macskamedve a ragadozók 

rendjébe (Carnivora) tartozik.

VESZÉLYEZTETETT, SEBEZHETŐ
A kis pandák vadonbeli életére vonatkozó kutatások szerint 
ezek az állatok többnyire magányosan élnek, s csak a párzási 
időben töltenek hosszabb időt egymás társaságában. Ugyan-
akkor vannak megfi gyelések kisebb létszámú, három-öt 
egyedből álló családi csoportokról is. A kutatók úgy gondol-
ják, a rendelkezésre álló táplálék bősége vagy épp szűkössége 
is befolyásolhatja, hogy az állatok magányosan, avagy inkább 
kisebb csoportokba verődve próbálnak-e boldogulni.
A párzási idő rendszerint januártól márciusig tart. A nősté-
nyek átlagosan 135 napig vemhesek, de a tényleges vemhes-
ségi idő ennél akár két-három héttel hosszabb vagy rövidebb 
is lehet. Az ellések jellemző szezonja a június és a július, s 
egy-egy ellés alkalmával többnyire 1–4 kölyök jön a világ-
ra. Az újszülöttek az első hónapokban egy nagyobb odúban 
vagy sziklahasadékban fejlődnek. A kölykök szeme 18 napos 
korukban nyílik ki, három hónaposan pedig már kisebb ki-
rándulásokat is tehetnek az odún kívülre. Kifejlett méretüket 
egyéves korukban, az ivarérettséget pedig életük 18-20. hó-
napjában érik el.
A vörös macskamedvék a vadonban ritkán élnek tovább ki-
lenc esztendőnél. Állatkerti körülmények közt azonban a ti-
zenéves példányok sem számítanak rendkívülinek. A rekor-
dot egy olyan egyed tartja, aki a Rotterdami Állatkertben élt, 
s 21 éves és 7 hónapos korában pusztult el...
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A sűrű bunda 
védelmet nyújt 
a magashegyi telek 
hidege ellen.

A faj elterjedési területe végighúzódik a Himaláján 
és az attól keletre eső hegyvidékeken.

A zsenge bambusz a macskamedvék 
kedvenc tápláléka.
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kedvenc tápláléka.
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A faj természetvédelmi helyzete sajnos nem mondható túl 
rózsásnak. Vadonbeli állománya folyamatosan csökken; 
egyedszámát jelenleg 16 és 20 ezer közé teszik. Fenyegetett-
ségét elsősorban a természetes élőhelyek zsugorodása és fel-
darabolódása, az orvvadászat és az illegális kereskedelem, az 
élőhelyét érintő útépítések, illetve más, emberi eredetű hatá-
sok okozzák. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) 
1994-ben sebezhetőnek (vulnerable), 1996-ban pedig már 
veszélyeztetettnek (endangered) minősítette a faj helyzetét. 
A kilátások átmeneti javulása nyomán 2008-ban a kis pan-
dákat újból a mérsékeltebb fenyegetettségre utaló sebezhető 
kategóriába tették át. Ám 2015-ben a szakemberek ismét úgy 
találták, hogy a helyzet rosszabbodásával újfent indokolt a faj 
veszélyeztetett kategóriába való besorolása.

ÁLLATKERTI KIS PANDÁK
A kis pandák állatkerti tartásának története – mint arról 
már korábban szó esett – Londonban kezdődött 
meg 1869-ben. A szóban forgó időszakban 
Abraham Bartlett volt az angol főváros ál-
latkertjének vezetője. Mivel az Európában 
elevenen még sose látott jószág szem-
látomást a ragadozókkal mutatott ro-
konságot, „Bartlett papa” (így nevezte 
őt a korabeli London) tyúkot és ga-
lambot írt elő számára takarmány-
ként. A vörös bundás állat azonban 
fi gyelemre sem méltatta e szárnya-
sokat, így csak némi édesített teát si-
került belediktálni, valamint megette 
azt a pár szem borsót is, amelyhez vé-
letlenül jutott hozzá. Bartlett nem győ-
zött csodálkozni ezen a fejleményen, de 
azért eszébe jutott a kis pandát Londonba 
hozó Simpson megjegyzése, miszerint a vö-
rös jószág voltaképp növényekkel táplálkozik. Így 
aztán az állatkerti „szuperintendáns” növényi eredetű fi -
nomságokból varázsolt terülj-terülj asztalkámat a messziről 
jött állat számára, aki aztán – csodák csodája – jóízűen elfo-
gyasztotta a vegetáriánus menüt. Habár bambuszt nem tud-
tak neki biztosítani, a rózsabimbó, az alma és néhány bogyós 
gyümölcs is megfelelőnek bizonyult.

A magyarországi állatkerti szakemberek azonban az említett 
eredményeket sokáig csak távolról fi gyelhették. A kor viszo-
nyai közt sajnos nem kínálkozott lehetőség arra, hogy hoz-
zánk is eljussanak vörös macskamedvék. Így volt ez egészen 
1990-ig, az első budapesti kis pandák megérkezéséig.

MACSKAMEDVÉK A MAGYAR FŐVÁROSBAN
1989-ben az Állatkert akkori tudományos főmunkatársa, az 
ismeretterjesztő írásairól, továbbá az általa létrehozott ma-
dárhang-gyűjteményről is méltán híres dr. Országh Mihály a 
Kínai Népköztársaságban járt tanulmányúton. Ott tárgyalá-
sokat kezdett a Sanghaji Állatkert igazgatójával egy pár vörös 
macskamedve beszerzéséről. A fejlett bürokrácia útvesztőin 
való átvergődés, vagyis a „papírmunka” elintézése több mint 
egy évig tartott, ám végül 1990. december 2-án, két aligáto-
rért és két jaguárért cserébe, a kis pandák sikeresen megér-
keztek Budapestre.
A Magyarországon első ízben bemutatott állatoknak a Nagy-
szikla oldalában új, üvegfalú kifutó létesült, s hogy legyen 
hová behúzódniuk, egy nyugdíjas építész mutatós házikót is 
tervezett számukra. A sokszögletű építmény belsejébe több, 
méretre szabott ajtón keresztül mehettek be az állatok. Csu-
pán azzal akadt némi probléma, hogy a gondozók szerfölött 

Az elkövetkező évtizedekben más állatkertekben is megpró-
bálkoztak a vörös macskamedvék tartásával. S mivel a londoni 
tapasztalatokat már ismerték, ráadásul a faj vadonbeli életéről 
is egyre több részletet derítettek ki a terepen járt kutatók, az 
állat tartása, takarmányozása sem okozott többé nehézséget. 
Igaz, a fogságban való szaporítás csak nagy nehezen indult el. 
Az indiai Dardzsiling kis állatkertjében 1908-ban volt ugyan 
egy ellés, de az ottani anyaállatot már vemhesen fogták be. 
Londonban 1919 és 1921 között három alkalommal is sikerült 
a kis pandák szaporítása, majd az Egyesült Államokban, San 
Diegóban is volt szaporulat az 1940-es és 1950-es években. 

KIS 
PANDÁK 

ORSZÁGSZERTE
Mikor az első kis pandák 1990-ben 

megérkeztek Budapestre, más magyar-

országi állatkertben még nem lehetett 

látni e fajt. Azóta viszont több vidéki 

állatkertben is foglalkoznak a tartásukkal. 

A fővároson kívül jelenleg Jászberényben, 

Veszprémben, Szegeden, Debrecenben 

és Nyíregyházán lehet vörös macs-

kamedvékkel találkozni, sőt, 

Nyíregyházán idén nyáron 

szaporodtak is.

A nyugati alfajt rendszerint világosabb szőrzet, 
több fehér szőrszál jellemzi, különösen az arc tájékán.
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nehezen fértek hozzá takarításkor a ház belső részéhez. Az 
egyik gondozó, Gyányi Bálint, aki az Állatkert múltjának le-
gendás alakjai közé tartozik, nem keveset dohogott amiatt, 
hogy neki is a kis pandákra méretezett ajtón kellett bekúsznia.
A két vörös panda, Vivi és Viktor, hamar megkedvelte új ott-
honát, mi több, nemsokára két kölyökkel örvendeztették meg 
a budapesti közönséget. Az 1992. június 8-án világra jövő 
apróságok voltak az első, Magyarországon született vörös 
macskamedvék. A kis jövevények közül a hím sajnos csak 
három hónapig élt, ám a nőstény, aki a Vanda nevet kapta, 
sikeresen fölcseperedett. 

A szünet oka, hogy a 2000-től 2011-ig Budapesten élő Tör-
papának sem a 2006-tól 2012-ig nálunk tartott Tündével, sem 
előző párjával, az 1999–2004 közt itt élt korábbi nősténnyel 
nem sikerült utódot nemzenie. Miután Törpapa elpusztult, 
Tünde pedig a Szegedi Vadasparkba került, intézményünk 
két fi atal tenyészállatot szerzett be a már említett európai te-
nyészprogram keretében. Aurora, a nőstény 2012. április 27-
én, egyéves korában érkezett a hollandiai Hilvarenbeekben 
működő Beekse Bergen Szafariparkból. Ambrus, a hím a Zág-
rábi Állatkert szülötte, s szintén egyévesen, 2012. november 
9-én került Budapestre. Tehát az ő nászukból született meg a 
legutóbbi nyáron világra jött kölyök, aki hímnek bizonyult, s 
gondozóitól az Albert nevet kapta.
Albert egész pontosan június 24-én született, de az első hó-
napokban a nagyközönség szinte semmit sem láthatott be-
lőle. A jövevény tudniillik a kis pandák kifutójában álló egyik 
fatörzs odvában cseperedett, s már szeptember volt, amikorra 
elkezdte az odún kívüli világ felfedezését is. Mivel az odúból 
kijövet mindjárt egy függőleges fatörzsön megkapaszkodva 
kellett közlekednie, jól jött a szülői segítség. Amikor a kapasz-
kodás bizonytalanná vált, mindig ott volt az anyaállat, s úgy 
helyezkedett el, hogy a kölyök számára biztonságot és tá-
maszt nyújthasson.
Az aranyos pandakölyök persze azonnal a publikum kedven-
cévé vált. A látogatók nagy érdeklődéssel fi gyelték a kifutójával 
ismerkedő Albertet, s az Állatkert honlapjára, Facebook-oldalá-
ra feltöltött fényképek, kisfi lmek is pozitív visszajelzésre talál-
tak. Ez tulajdonképp nem meglepő, hiszen a kis pandák eleve 
megdobogtatják a nagyközönség szívét. Egy pandakölyökre 
pedig hatványozottan igaz ugyanez.

HANGA ZOLTÁN

A biztató kezdetet azonban kissé beárnyékolta egy nehézség. 
A Sanghajból kapott állatok ugyanis a keleti alfajhoz tartoz-
tak, s természetesen utódaikkal is ez volt a helyzet. Az eu-
rópai állatkertekben viszont már ekkortájt is főleg a nyugati 
alfaj egyedeit tartották. Következésképp nem lehetett hatéko-
nyan bekapcsolódni az európai tenyészprogramba, mert a 
budapesti kis pandáknak csak a keleti alfajt tartó állatkertek-
ben, mindenekelőtt az Egyesült Államokban vagy egyenesen 
Kínában lehetett volna párt találni. Szerencsés véletlen, hogy 
1995-ben csupán a németországi Duisburgig kellett elmenni 
egy megfelelő alfajba tartozó új tenyészhímért (aki Budapes-
ten az Árpi nevet kapta). Ám ez is csak azért volt lehetséges, 
mert a szóban forgó állat eredetileg az amerikai San Diegóból 
érkezett Duisburgba.
Azért, hogy a vörös macskamedvék szaporítását az európai 
tenyészprogram keretében folytathassuk, teljes cserét kellett 
végrehajtani az állományban. E folyamat 1999 és 2003 között 
zajlott le, s azóta a Fővárosi Állat- és Növénykert kizárólag a 
nyugati alfajjal foglalkozik.

A MI PANDAKÖLYKÜNK
Cikkünk aktualitását az adja, hogy a legutóbbi nyáron – hosz-
szabb kihagyás után – újra kis panda született az Állatkertben. 
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 A kis panda mancsán a hüvelykujj nem szembefordítható, 
de az ujjakat a csuklón található „bütyökre” hajtva kiválóan 

meg tudja fogni táplálékát.

Albert nagyon hamar beletanult abba, hogyan kell a karmaival 
megkapaszkodva, biztonságosan közlekedni a fák törzsén.



Az Állatvilág korábbi számaiban olvashattunk 

a Kárpát-medence egykor végtelenbe nyúló 

füves pusztáinak mára eltűnt emlősfajairól; 

arról, hogy az ember hatására milyen 

drasztikus mértékben alakult át a nyílt füves 

élőhelyek világa. Ám az emberi hatások 

nemcsak a füves térségeket érintették, 

hanem az erdők világát is. A Kárpát-medence 

legnagyobb testű állatai pedig a földtörténeti 

jelenkor során az erdőket lakták. Az 

európai bölény, az őstulok és a jávorszarvas 

szinte egy időben veszett ki; e békés 

óriások eltűnésének máig ható ökológiai 

következményei vannak.

A
z európai bölény (Bison bonasus) hajdanán széles 
körben – Franciaországtól az Urálig, Skandináviá-
tól a Kaukázusig – elterjedt növényevő volt az euró-

pai kontinensen. Sőt a legfrissebb kutatások igazolják, hogy 
Dél-Európában is jelen volt, s a mai Törökország európai te-
rületein is előfordult. Ázsiában pedig kelet felé egészen az 
Altaj hegységig élt. A fajnak két széles körben ismert alfaját 
különítik el a kutatók. Európa északi síkságain a síkföldi bö-
lény (B. bonasus bonasus) volt honos, míg a Kaukázus régi-
ójában a kaukázusi bölény (B. bonasus caucasicus) élt egy-
koron. Ezek mellett a tudomány számon tart egy harmadik, 
kevésbé közismert, de napjainkra tudományos körökben 
egyre elfogadottabb alfajt is, a kárpáti bölényt (B. bonasus 
hungarorum), mely kizárólag a Kárpát-medence tájait lakta. 
Utóbbi alfaj maradványait a Kárpát-medence Ausztria, Ma-
gyarország, Szlovákia és Románia területén fekvő részeiről 
ismerjük. A csontmaradványok mellett, elsősorban a közép-
korból, számos írott forrás is beszámol a Kárpát-medence te-
rületén élt bölényekről. Tudjuk, hogy hajdan szinte minden 
táján előfordult régiónknak; a síkságoktól a dombvidékeken 
át az erdős hegyvidékekig.
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A 20. században csaknem teljesen kipusztult 
európai bölény a földtörténeti jelenkor során 

széles körben elterjedt volt Európában.

8



Legkorábbi csontmaradványait a Kárpát-medencéből a kö-
zépső kőkor kései időszakából ismerjük. További maradvá-
nyokról tudunk az újkőkorból, a bronzkorból, a vaskorból, a 
római időkből, valamint a középkorból és az újkorból.

A MÚLT HOMÁLYÁBA VESZŐ EREDET
Az európai bölény eredete a legutóbbi időkig igazi rejtély volt 
a kutatók számára. A faj első csontmaradványait ugyanis 
csak a 11 ezer 700 éve kezdődő holocén, azaz a földtörténe-
ti jelenkor elejéről ismerjük. Mai tudásunk szerint azonban 
nyilvánvaló, hogy még néhány tízezer év sem elegendő egy 
új patás faj kialakulásához. De akkor mégis hol lehettek ko-
rábban az európai bölények? 
A rejtélyt tovább mélyíti, hogy bizonyos, a legutóbbi eljege-
sedési maximum idején készült barlangi ábrázolásokon az 

európai bölényhez kísértetiesen hasonlító állatokat je-
lenítenek meg az őskori művészek. Ugyanakkor más, 

azonos korú ábrázolásokon a mára kihalt sztyeppei 

lyenként a még jelen lévő sztyeppei bölénnyel ábrázolták is 
az őskor művészei. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy 
a folyamat valójában nem a legutolsó eljegesedés idején kez-
dődött, hanem egy korábbi meleg időszakban, de igazán az 
elmúlt 50 ezer év során gyorsult fel. Az eredménye pedig 
egy mintegy 10%-ban őstulokgéneket hordozó bölényalak 
lett, melyet ma európai bölényként ismerünk. A történethez 
az is hozzátartozik, hogy a visszaszoruló sztyeppei bölény 
az amerikai kontinensig hátrált, ahol nem kihalt, hanem a 
bekövetkező klimatikus és ökológiai változások hatására – 
megjelenését tekintve – kissé átalakult. Ez az átalakult forma 
pedig az, amit ma amerikai bölényként ismerünk. Tehát az 
utóbbi faj nem más, mint a jégkorszak hideg periódusában 
Eurázsia-szerte elterjedt sztyeppei bölény egyenes ági le-
származottja.

A SZARVASMARHA VAD ŐSE
Az őstulok kiemelt érdeklődésre tart számot a régészeti állat-
tan művelőinek körében. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, 
hogy e fajban tisztelhetjük a történelem során igen jelentős 
szerepet játszó háziállatunk, a szarvasmarha vadon élő ősét. 
Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy a legszéle-
sebb körben és legintenzívebben vadászott állatok egyike volt 
az emberiség európai történelme során. Holocén kori csontjai 
a Kárpát-medence minden régiójából előkerültek, maradvá-
nyai a középső kőkortól a középkor végéig ismertek. A kora 
holocén időszak régészeti leleteiben a leggyakoribb vadászott 
faj. A neolitikus és a rézkori lelőhelyek állatcsontanyagát az 
őstulokcsontok magas aránya jellemzi. A bronzkorban ez az 
arány 5% alá esik, s őstulokmaradványok a vaskori, a római, 
valamint a népvándorlás kori lelőhelyeken már csak jelenték-
telen arányban fordulnak elő. A középkortól kezdve pe-
dig csupán néhány kivételes helyen kerültek napvilágra 
ilyen leletek.

bölény (Bison priscus) alakja ismerhető fel. Bár 
mintegy tíz évvel ezelőtt megjelent már egy tanul-
mány, mely előrevetítette a probléma lehetséges meg-
oldását, a rejtélyt minden részletében tisztázó tudomá-
nyos közlemény csupán 2016-ban látott napvilágot az egyik 
legrangosabb tudományos folyóiratban. Az eredmény pedig 
meglehetősen sokkoló. Az európai bölény ugyanis egy hib-
rid: két önálló állatfaj természetes úton bekövetkező keresz-
teződése.
A jégkori sztyeppeken Eurázsia-szerte elterjedt sztyeppei 
bölény a klíma melegedésével mindinkább visszaszorult. Az 
erdők előretörésével párhuzamosan pedig az őstulok (Bos 
primigenius) kezdett dél-európai menedékhelyeiről kimoz-
dulni. Az erdők által felszabdalt sztyeppzárványokban rekedt, 
megfogyatkozott számú bölények nem mindig találtak ma-
guknak párt fajtársaik között, így esetenként az őstulkokkal 
párosodtak. A végeredmény az európai bölény lett. Az ese-
ményeket a már megjelenő európai bölény alakjával, de he-

SZARVASMARHÁBÓL ŐSTULOK?
A Kárpát-medence eltűnt erdei óriásai közül az őstulok 

az egyetlen, mely nemcsak térségünkből pusztult ki, de 
valamivel később – vagy talán Kárpát-medencei kihalá-

sával épp egy időben – végképp eltűnt bolygónkról. 
Mint szó esett róla, az őstulok a szarvasmarha vad elődje, 
amelyből háziasítása történt. Ez pedig elméletileg azt jelenti, 
hogy az őstulok génjei, illetve azok egy része (melyek a há-
ziasítás során nem vesztek el végleg) megtalálhatók a ma is 
élő szarvasmarhákban. Vagyis elvileg lehetséges olyan szar-
vasmarhafajtát kitenyészteni, melyben a lehető legjobban 
koncentráljuk a különböző ma is élő fajtákban megtalálható 
„tulokgéneket”, pontosabban „tulok-allélokat”; ily módon az 
őstulokhoz genetikailag és megjelenésében is nagyon ha-
sonló állatot alkothatunk. Ezt először a német Heck testvérek 
próbálták meg az 1920-as években. Munkájuk eredménye az 
úgynevezett Heck-marha, egy robusztus testfelépítésű, a ter-
mészet viszontagságait jól tűrő szarvasmarhafajta lett. Amit 

A kárpáti bölény egyetlen hiteles ábrázolása. 
Salamon Kleiner rajza (1732)

A jégkori sztyeppeken Eurázsia-szerte 
elerjedt sztyeppei bölény koponyája
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délyből; ezek a rézkorból, a bronzkorból és a római időkből 
származnak. További tizenhat, nagy valószínűséggel holocén 
kori lelete ismeretes még Magyarország, Szlovákia és Erdély 
különböző területeiről. 
Ugyanakkor a régészeti állattan hazai művelői általában nem 
tekintik a honi fauna állandó tagjának, s maradványait idősza-
kos megtelepüléssel vagy kóborló példányok jelenlétével ma-
gyarázzák. Mindez azon az elgondoláson alapul, mely szerint 
a faj elterjedésének déli határa a holocénben Magyarországnál 
jóval északabbra húzódott. Ám az európai leleteket megvizs-
gálva látható, hogy holocénbeli elterjedése a Pireneusoktól 
és Nagy-Britanniától Skandináviáig és Kelet-Európáig nyúlt. 
A faj elterjedésének déli határa pedig a Balkánon az északi 
45. szélességi fokig húzódott, így valószínűsíthető, hogy lo-
kális kihalásáig a Kárpát-medence állandó vadja volt. Bár a 
középkorból nincs ismert csontmaradványa, az írott források 
gyakran említik mint a térség királyi vadját.

– természetesen – óriási tévedés lenne őstuloknak tekinteni. 
Bár küllemében nagyon hasonlít arra, ahogyan mai tudásunk 
szerint az őstulok kinézhetett, testméretében elmarad, szarv-
alakban pedig eltér tőle. Sőt, ami a legnagyobb probléma, az 
őstulokra jellemző külső jegyeket nem sikerült kellően „rög-
zíteni”, vagyis rendre születnek nem a szüleikre, hanem kü-
lönböző szarvasmarhafajtákra jellemző, az őstulokétól eltérő 
bélyegeket hordozó borjak. 
Jóllehet a Heck testvérek próbálkozása óta számos más projekt 
is indult a „visszakeresztezésre”, az eddigi tapasztalatok sajnos 
azt mutatják, hogy e módszerrel nem lehetséges a már kipusz-
tult őstulok feltámasztása.

A LEGTERMETESEBB SZARVAS
A jávorszarvas (Alces alces) jelenleg a legnagyobb testű 
szarvas féle a Földön. A jégkorszak több szakaszában is nagy 
tömegben élt a Kárpát-medencében. A holocénből legalább 
hat biztos előfordulási adata ismert Magyarországról és Er-
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A primitív szarvasmarhafajták 
keresztezésével létrehozott Heck-marha 

megjelenése a mára kipusztult őstulkot idézi.
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MENEDÉK AZ ERDŐKBEN
Noha mindhárom tárgyalt emlősfaj utolsó ismert élőhelyei a 
zárt erdők voltak, a kutatók egy része kétségbe vonja, hogy ez 
mindig így lett volna. Egyre több adat támasztja alá, hogy az 
őstulok és az európai bölény számára a nyíltabb, füves terüle-
tek is meghatározó fontosságúak lehettek. Az őstuloknál izo-
tóp- és fogkopásvizsgálatok igazolták a fűfélék magas arányát 
a táplálékban. A bölénynél pedig leszármazási és viselkedés-
beli jellemzők, tartásbiológiai tapasztalatok, valamint izotóp-
vizsgálatok adatai szolgálnak bizonyítékul arra, hogy a nyílt, 
füves élőhelyek egykor fontosak voltak a faj számára. Úgy tű-
nik tehát, hogy mindkét patásnak az erdőfoltok és füves terü-
letek mozaikjából álló táj jelenthette a természetes élőhelyet. 
Bizonyára az emberi hatások szorították be egyedeiket a zárt 
erdőségekbe.
Itt érdemes kitérni egy, az európai erdők természetes működé-
sével kapcsolatos teóriára is. A „fás legelő” hipotézise tudniillik 
azt feltételezi, hogy az olyan nagy testű növényevők, mint az 
őstulok vagy a bölény, legelésükkel és taposásukkal megbon-
tották a zárt erdőket, s kiterjedt, nyílt füves ligeteket hoztak lét-
re. E ligetek idővel becserjésedtek, majd beerdősültek, ami egy 
összetett táji dinamikát teremtett az erdős vidékeken, táji lép-
tékben változatos foltok (füves ligetek, cserjések, fi atal és öreg 
erdők) egyidejű jelenlétét biztosítva. Ez pedig hihetetlen bioló-
giai sokféleséget tartott fenn. Vagyis a nagy testű növény evők 
nemcsak igényelték, de fönn is tartották a számukra fontos 
füves ligeteket az erdőfoltok között. 
A jávorszarvasnál szintén ismert, hogy folyó menti árterülete-
ket követve akár a teljesen nyílt, fátlan tájba is mélyen behatol. 
Így okkal feltételezhetjük, hogy egykoron az alföldi mocsarak 
világában is otthon érezte magát.

VÁLTOZÓ TÁRSADALMI KÖRNYEZET, 
ELTŰNŐ ÓRIÁSOK
A tárgyalt emlősfajok tehát eredendően erdők és füves terü-
letek komplex mozaikjában éltek. Ám az emberi tevékenység 
erősödő hatására mindinkább a hegyvidékek zárt erdeibe 
szorultak vissza a hajdan alföldi élőhelyeket is magába fog-
laló elterjedési területükről. Tudjuk, hogy a rézkor-bronzkor 
átmenetének idején zajló, a sztyeppéket teljesen átformáló 
emberi hatások e fajokat is érintették, számuk visszaesett, ál-
lományaik fogyásnak indultak. De a tipikus sztyeppei fajok-
kal szemben túlélték a krízist. Az Alföldről először a dombvi-
dékekre húzódtak: az őstulok a 9–11. századra, a bölény a 14. 
századra eltűnt a síkságokról. Az erdei növényevők a mindig 
is fejlettebb nyugati részekről hamarabb eltűntek, utolsó me-

nedéküket az Erdélyi-medence erdős hegyvidékei jelentették. 
A jávorszarvasról tudjuk, hogy a 16. században még előfordult 
Erdély hegyvidékein. Ugyanott a 13. században az őstulok is 
megélt, a bölény pedig még a 17–18. században is megtalál-
ható volt a szóban forgó tájakon. Ám ekkorra már e pompás 
vadak utolsó menedékeit szinte kizárólag a királyi vadászte-
rületek jelentették, ahol az év nagy részében szigorú védelmet 
élveztek, így fennmaradásuk biztosított volt. De a középkori 
rend felbomlása, a sorozatos háborúk, valamint a velük járó 
éhínségek megpecsételték sorsukat. A változó gazdasági-tár-
sadalmi környezetben erdeik mélyén már nem élveztek többé 
védelmet, s ez a kihalásukhoz vezetett. Az őstulok vélhetőleg a 
16–17. században, a jávorszarvas a 17. században, a bölény pe-
dig a 18. század végén örökre eltűnt a Kárpát-medence tájairól. 
Röpke kétszáz esztendő alatt az utolsó igazán nagy testű em-
lősfajok is kivesztek a régióból. Ezzel lezárult egy hosszú kor-
szak: a földtörténeti jelenkor azon – több ezer éves – időszaka, 
mikor a nagyemlősök uralták a Kárpát-medencét.

DR. NÉMETH ATTILA
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A Földön jelenleg élő legnagyobb szarvas, 
a jávorszarvas egykor hazánk erdeit is lakta.

 Kárpát-medencei őstulokleletek megtalálási 
helyei

 a Kárpát-medence közvetlen közelében talált 
leletek

 Kárpát-medencei jávorszarvasleletek megtalálási helyei
 a Kárpát-medence közvetlen közelében talált leletek

 a faj írott emlékekből ismert előfordulási helyei 

 Kárpát-medencei 
európaibölény-leletek 

megtalálási helyei
 a Kárpát-medence 

közvetlen közelében 
talált leletek

 a faj írott emlékek-
ből ismert előfordulási 

helyei 
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VISSZATÉRÉS A

Sorozatunk előző részeiben az állatkertek színfalai mögé pillantottunk be, megismerve az 

élő gyűjtemények működésének, működtetésének kulisszatitkait. Most a modern állatkertek 

természetvédelmi küldetésének egy fontos elemét, a fogságban megőrzött fajok szabad 

természetbe való visszatelepítését vesszük górcső alá.

TERMÉSZETBE

A
z állatkertek természetvédelmi törekvéseiről megle-
hetősen sok információ jelenik meg a szaksajtóban 
és a digitális médiában. Egy-egy ritka faj sikeres sza-

porításának híre könnyen meghódítja a címlapokat, illetve 
fellendíti az adományozói kedvet, így az állatkertekben gon-
dozott nagy pandák, gorillák vagy tigrisek fajuk nagykövetei-
nek tekinthetők a túlélésért folyó küzdelemben. Az állatker-
tek nemzetközi szervezetei hamar felismerték, hogy a fajok 
(különösen a nagy testűek) megmentésének egyetlen mód-
ja, ha azt megfelelő létszámmal dolgozó, koordinált progra-
mokban teszik, gondosan ügyelve a folyamatos tenyészál-
latcserékre. Ma már minden, magára valamit is adó állatkert 
igyekszik a lehetőségeihez képest minél több ilyen fajmentő 
tenyészprogramban (Európában EEP, Amerikában SSP) részt 
venni. Jelenleg Európában több mint 150 EEP működik, s 
többségük egyre javuló eredménnyel dolgozik. Sőt, egyes 
fajoknál olyan sikeres ez a munka, hogy az intézmények tar-
tó kapacitásának felső határához közeledvén, korlátozni kell 
az állománynövekedést, vagy akár évekre le kell állítani a te-
nyésztést. Bátran kijelenthetjük hát, hogy mára az állatkertek 
nagy biztonsággal képesek bizonyos fa-
jok genetikai megőrzését garantálni. Sajnos 
e fajok listája nem reprezentatív, mert 

bizonyos állatcsoportok képviselőivel egyáltalán nem, vagy 
csak nagyon korlátozottan foglalkoznak. Általánosságban 
azt mondhatjuk, hogy leginkább a viszonylag feltűnő, ko-
moly látványértékű, ugyanakkor jól tartható fajok tartoznak 
ebbe a körbe. Tehát a majmok, nagymacskák, patások vezetik 
a listát, de ide sorolhatók a vízi-, a ragadozó és az énekes-
madarak képviselői is. A méltatlanul elfeledett, kis létszámú, 
jobbára távoli szigeteken élő fajok problémájára a legendás 
Gerald Durrell hívta fel a fi gyelmet, aki ilyen állatok szaporí-
tására rendezte be Jersey szigetén épült híres állatkertjét. A 
kísérlet olyan jól sikerült, hogy mára nemcsak a ritka fajok te-
nyésztése, hanem az eredeti élőhelyükön végzett természet-
védelmi munka, oktatás, ismeretterjesztés is az intézmény 
védjegyévé vált.

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK
A ritka fajok fogságban tenyésztése és visszatelepítése nem 

új keletű dolog; már a múlt század elején akadtak sike-
res kezdeményezések. Gondoljunk csak az euró-
pai bölény, a Dávid-szarvas vagy a Przewalski-ló 

megmentésének iskolapéldáira. Őket mind az állat-
kertek mentették meg a végső kipusztulástól, hisz 
az utolsó vadon élő példányok eltűnése után év-
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Dávid-szarvas: ennek a fajnak az eredeti elterjedési 
területe ismeretlen. Hová telepítsük vissza?



tizedekig csupán a fogságban élő pár tucat egyed képvisel-
te e fajokat. Mikor a tenyésztői munka hatására állományaik 
létszáma elérte azt a szintet, hogy felvetődött az eredeti élő-
helyre való visszatelepítés gondolata, néhány lelkes állatbarát 
tüstént belevágott a „visszatelepítési projektekbe”.
Persze jöttek azonnal a szkeptikusok is. Sok szakértő aggályát 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a szigorú fogságban felnőtt 
nemzedékek vajon alkalmasak-e egyáltalán a szabad életre. 
És különben is, hogyan lehet eldönteni, mely egyedek alkal-
masabbak a többieknél, hogyan kell megoldani a szabadon 
eresztést stb.? Ma már persze tudjuk, hogy ebből a szempont-
ból is akadnak könnyebb, illetve nehezebb esetek. Bizonyos 
fajokat receptszerűen megírt forgatókönyv alapján, jó hatás-
fokkal lehet visszatelepíteni, míg másokkal még jelenleg is 
alapvető problémák vannak.

SIKERES EURÓPAI PÉLDÁK EGYKOR ÉS MA
A Nemzetközi Bölényvédelmi Társaságot tizenhat ország 
képviselői 1923-ban hozták létre. Az európai bölény akkori 
állományának nagyjából a fele élt állatkertekben. A kezdeti 
sikerek után a második világháború erősen visszavetette a 
tenyésztést, így a megfelelő létszám elérése után csak 1952-
ben történt meg az első szabadon eresztési kísérlet. Ennek 
során végül 1957-ben született meg az első borjú a vadonban. 
Az Alpokban a szakállas saskeselyű, illetve a francia Céven-
nes-hegységben a barátkeselyű mindmáig zajló visszatelepí-
tési akcióiban is főszerepet játszottak az EEP-koordinációban 
tenyésztett madarak. A középkori Dél-Európában általáno-
san elterjedt, mára viszont a kipusztulás közvetlen közelébe 

sodródó tarvarjú fogságban tenyésztett egyedeit jelenleg is 
folyamatosan juttatják vissza az utolsó törökországi fész-
kelőhelyre, illetve az újonnan kijelölt dél-spanyolországi és 
osztrák visszatelepítési helyszínekre. Ezek a tények világosan 
mutatják, hogy a szakszerűen felépített és koordinált vissza-
telepítési akciók sikeresek lehetnek, s az állatkerteknek igenis 
van jól defi niálható fajmegőrző szerepük.

GYAKORLATI VÉGREHAJTÁS
Az már az első próbálkozásoknál kiderült, hogy a teátrálisan 
kinyitott szállítóládákból kiugró, máskor félénken előbújó 
egyedek legföljebb a szenzációra éhes sajtó képviselőinek 
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Az állatkertekben tenyésztett saskeselyűk közül ma már 
több is szabadon szárnyal az Alpokban.

Szabadon engedés előtt: arab oryxok 
a szoktató karámban (Oman, Jiddat al Harassis)
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produkálnak megfelelő eredményeket. Ilyen események 
után többször előfordult, hogy a kiengedett példányokat 
vissza kellett fogni, s mint ahogy az előre sejthető volt, hosz-
szú hónapokig tartó szoktatási fázis után lehetett csak tény-
legesen szabadon ereszteni őket. Az állatkertekben született 
és felnőtt állatok tudniillik, bizonyos értelemben, burokban 
nevelkednek föl. Születésük pillanatától állatorvosi felügyelet 
alatt állnak, mindig bőséges takarmányozásban részesülnek, 
az időjárás viszontagságaitól védett, jól megépített környe-
zetben élnek. Viszonylag keveset mozognak, így izomzatuk, 
általános testi fejlettségük sok esetben elmarad állandóan 
mozogni kényszerülő, szabadon élő fajtársaikéhoz képest.
Az eredeti élőhelyüktől távol fekvő állatkertekben egészen 
más klímához szokott állatoknak több komoly kihívással 
kell szembenézniük a visszatelepítés alkalmával. Első ilyen a 
szállítás okozta megterhelés, ami nem elsősorban a szűk-
re szabott férőhely miatt okoz gondot, hisz ehhez már 

születésük óta hozzászoktak, hanem a kívülről folyamatosan 
érkező riasztó ingerek (zajok, szagok, szállítójármű mozgása) 
miatt. Leendő új hazájukba érkezvén, először az eltérő klímá-
hoz, majd a természetes takarmányhoz kell hozzászokniuk.
A világméretű akciók során volt már olyan paradox helyzet, 
mikor a déli féltekén született állatokat kellett volna „átállítani” 
az évszakok fordított váltakozásához. Azok ugyanis a tél köze-
ledtével öltötték fel nyári szőrzetüket és fordítva. A kísérlet nem 
sikerült. A visszatelepítési akciók egyik leglényegesebb moz-
zanata, egyúttal legnehezebben kivitelezhető része a mester-
séges környezetben, rendszerint szűk családi körben felnőtt 
állatok egymáshoz szoktatása, a természeteshez hasonló tár-
sas struktúrák kialakítása. Ez sokszor csak hosszú hónapokon 
át tartó összeszoktatási procedúrákkal oldható meg.

A fenti műveletek végrehajtásához természe-
tesen kell egy, a faj igényeihez igazított 

méretű és berendezésű szoktató tér, 
egy kvázi fordított karantén. E hely 

tehát az elkülönítésre szolgáló 
klasszikus karantén ellenpél-
dája, hiszen arra való, hogy az 
állatokról levegyük a gondos-
kodó emberi kezet. Bizonyos 
fajoknál mindez magától ér-
tetődő teendőket jelent, de 
akadnak különleges esetek, 
amikor nem várt vagy kifeje-

zetten veszélyes helyzetekre is 
fel kell készülni. Tipikusan ilye-

nek a nagyragadozókkal végzett 
visszatelepítési akciók. Gondoljuk 

csak el, mekkora különbség van egy 
ritka szarvasfaj vagy (mondjuk) a 

szibériai tigris egyedeinek szaba-
don bocsátása között.
Jelenleg a nagy pandával, ibé-
riai hiúzzal, perzsa leopárd-
dal folynak hasonló akciók. A 
szóban forgó fajokkal több-
nyire két lépcsőben zajlanak 
a visszatelepítések. Először a 
helyszínen kialakított spe-
ciális telepeken egy szinte 
„embermentesen” tenyész-
tett (tehát már helyben szü-
letett és anyjuk által gondo-
zott) generációt nevelnek föl. 
Utána e nemzedék példá-
nyait készítik fel és engedik 
szabadon. Nagyon fontos a 
folyamatos információgyűj-
tés, hisz a visszatelepítés ál-
talában drága mulatság, így 
a leghatékonyabb módszer 
kidolgozása közös érdeke em-
bernek, állatnak egyaránt.
Mára a visszatelepítési akciók 
a színvonalasan vezetett állat-
kertek szakmai munkájának 
szerves részévé váltak, a gya-
korlatban igazolva az intézmé-
nyek aktív természetvédelmi 
szerepét.
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I
lyen a nálunk ritkaságszámba menő pártás daru, a világ 
állatkertjei közül is csak néhányban látható óriás rétisas, 
vagy épp a krétai kecske, melyet sokáig a bezoárkecske 

egyik alfajának tekintettek, ám mára kiderült, hogy egy ősi, 
visszavadult házikecskefajtáról van szó.
Másfelől a területe 288 hektár, így a földkerekség egyik legna-
gyobb ilyen jellegű intézménye. Területének egésze azonban 
még nincs beépítve, sőt, voltaképp a negyede sem látogat-
ható. De bőven van lehetőség a terjeszkedésre. Legutóbb 
például a szibériai kőszáli kecskék kaptak akkora kifu-
tót, hogy még az állatok megpillantása is esemény-
számba megy. A pompás természeti környezet 
pedig még vonzóbbá teszi a létesítményt. 
Egy része erdő, melyet kis mezők tarkí-
tanak, patak szeli ketté a területet, s a kör-
nyék sincs beépítve: úgy érezzük, mintha a 
kerítésen belül is a természetben járnánk.
Az állatok az elhelyezésre egyáltalán nem pa-
naszkodhatnak; többségüket hatalmas kifutóban 
mutatják be. A legimpozánsabb talán a medvék férőhelye, 
amely egy többhektáros mackóparadicsom. Kerítése igen 
egyszerű: a medvék felől két sor villanypásztor fut vé-
gig, míg a látogatók felől egy egyszerű drótháló hatá-
rolja a kifutót. Utóbbi nem a medvék kiszökését hivatott 
meggátolni, hanem azt, hogy a látogatók ne jussanak a 
villanypásztor és persze a mackók közvetlen közelébe.
Az európai bölények egyhektáros kifutót birtokolnak, s közel 
hasonló méretű karámban él a többi patás is (gímszarvasok, 
takinok, antilopok, zergék stb.). A természetes környezetben 
élő állatok remek fotótémát is adnak, nem zavarnak a rácsok 
és egyéb műtárgyak. Az itt készült felvételek kis túlzással 
olyanok, mintha a szabadban készültek volna. Szlovákiában 
csak Kassán láthatók pingvinek és fókák, de nem hiányoz-
hatnak a látogatócsalogató tigrisek, oroszlánok, zebrák, lá-
mák és társaik sem.

A Kassai Állatkert a magyar látogatóknak több okból is érdekes lehet. Például számos 

olyan faj él itt, amely hiányzik a hazai kollekciókból. 

A kisebb állatok lakhelyéül a bejárattól nem messze két épület 
szolgál. A Minivivárium a hüllők otthona, ahol természete-
sen berendezett terráriumokban kígyók, gyíkok és teknősök 
tanyáznak, míg az Exotáriumban egy jóval nagyobb gyűjte-

ményt gondoznak; itt az édesvízi és tengeri 
halak, hüllők mellett ritka madarak, félmaj-

mok, majmok is élnek.
A Kassai Állatkert felkeresésének egyik leg-
fontosabb kelléke a kényelmes cipő, amely 

nélkül bajosan lehet végigjárni a hegyek-völ-
gyek között kanyargó, jól kiépí-

tett sétautakat.

KOVÁCS ZSOLT

Krétai kecske Barna medve Óriás rétisas

Sisakos kaméleon

F
o

tó
k

: K
o

v
ács Z

so
lt

F
o

tó
: S

h
u

ttersto
ck



V
ezetőnk ismét Remo Engelbrecht, a német származá-
sú, dél-afrikai születésű tapasztalt szafarivezető, fotós 
és ornitológus volt, akinek jobbkezét, a fekete Leonar-

dot csak most ismertük meg. Róla el kell mondani, hogy nem 
csupán hallatlanul nyugodt, kiegyensúlyozott természeté-
vel és impozáns termetével sugall bizalmat, de – mint az út 
során kiderült – az afrikai fauna tökéletes ismeretén kívül a 
számunkra felfoghatatlan, csak intuíciónak nevezhető ké-
pességével is sokat adott nekünk. Olyan élményekre hívta 
fel fi gyelmünket, amelyek mellett nélküle mi bizony észre-
vétlenül elmentünk volna. A szafari további négy tagja Le-
onard embereiből állt, akik leendő táborhelyeinken sátrakat 
állítottak, illemhelyeket és zuhanyzókat készítettek, főztek 
(elképesztően jól!), gondoskodtak a világításról, tüzet raktak, 
és még ki tudja, mi mindent oldottak meg…

Napirendünk hajnali 5 órakor kezdődött, mikor egy gyors 
reggeli után azonnal indultunk a terepre. Délelőtt 11 óra felé 
tértünk vissza a táborba, s a lunch (ebéd) után nyugovó-
ra tértünk. (Ki így, ki úgy. Miután körülbelül 40 Celsius-fok 
hőség volt, egyesek a sátorban próbáltak izzadságtengerben 
fürödve pihenni, mások kifeküdtek a sátor elé, vagy kiültek 
a napvédő ponyva alá, ahol viszont a legyek ezreivel kellett 
megküzdeniük.)
Délután fél 4 tájban ismét útra keltünk, és sötétedésig jártuk a 
terepet. Aztán tábortűz, vacsora, whisky, az élmények meg-
beszélése, majd alvás következett. Persze csak akkor, ha az 
embert nem ébresztette fel a hiénák és az oroszlánok han-
goskodása.
Első táborhelyünk az Okavango-deltától északra fekvő Mo-
remi Vadrezervátum területén volt, ahol elképesztően sok 

BOTSWANAI 
BARANGOLÁS

Az elmúlt év szeptemberének derekán nyolcadmagammal indultam útnak Botswanába. 

A hírek szerint Becsuánaföldön száz éve nem volt olyan nagy szárazság, mint akkor; 

már 8 hónapja nem esett ezen a vidéken eső. Ám az Okavangón és a Chobe folyó menti részeken 

– épp a szárazság miatt – sok állat megjelenésére számíthattunk.

A leopárd napközben szívesen 
hűsöl egy fa ágai között.

16



V
ezetőnk ismét Remo Engelbrecht, a német származá-
sú, dél-afrikai születésű tapasztalt szafarivezető, fotós 
és ornitológus volt, akinek jobbkezét, a fekete Leonar-

dot csak most ismertük meg. Róla el kell mondani, hogy nem 
csupán hallatlanul nyugodt, kiegyensúlyozott természeté-
vel és impozáns termetével sugall bizalmat, de – mint az út 
során kiderült – az afrikai fauna tökéletes ismeretén kívül a 
számunkra felfoghatatlan, csak intuíciónak nevezhető ké-
pességével is sokat adott nekünk. Olyan élményekre hívta 
fel fi gyelmünket, amelyek mellett nélküle mi bizony észre-
vétlenül elmentünk volna. A szafari további négy tagja Le-
onard embereiből állt, akik leendő táborhelyeinken sátrakat 
állítottak, illemhelyeket és zuhanyzókat készítettek, főztek 
(elképesztően jól!), gondoskodtak a világításról, tüzet raktak, 
és még ki tudja, mi mindent oldottak meg…

Napirendünk hajnali 5 órakor kezdődött, mikor egy gyors 
reggeli után azonnal indultunk a terepre. Délelőtt 11 óra felé 
tértünk vissza a táborba, s a lunch (ebéd) után nyugovó-
ra tértünk. (Ki így, ki úgy. Miután körülbelül 40 Celsius-fok 
hőség volt, egyesek a sátorban próbáltak izzadságtengerben 
fürödve pihenni, mások kifeküdtek a sátor elé, vagy kiültek 
a napvédő ponyva alá, ahol viszont a legyek ezreivel kellett 
megküzdeniük.)
Délután fél 4 tájban ismét útra keltünk, és sötétedésig jártuk a 
terepet. Aztán tábortűz, vacsora, whisky, az élmények meg-
beszélése, majd alvás következett. Persze csak akkor, ha az 
embert nem ébresztette fel a hiénák és az oroszlánok han-
goskodása.
Első táborhelyünk az Okavango-deltától északra fekvő Mo-
remi Vadrezervátum területén volt, ahol elképesztően sok 

BOTSWANAI 
BARANGOLÁS

Az elmúlt év szeptemberének derekán nyolcadmagammal indultam útnak Botswanába. 

A hírek szerint Becsuánaföldön száz éve nem volt olyan nagy szárazság, mint akkor; 

már 8 hónapja nem esett ezen a vidéken eső. Ám az Okavangón és a Chobe folyó menti részeken 

– épp a szárazság miatt – sok állat megjelenésére számíthattunk.

A leopárd napközben szívesen 
hűsöl egy fa ágai között.

elefánttal találkoztunk. A vastagbőrűek láttán azonnal feltűnt 
két dolog. Az egyik az volt, hogy – például a kenyai East Tsavo 
vagy az Amboseli Nemzeti Park elefántjaihoz képest – egyet-
len igazán jó agyarú bika sem akadt köztük, a másik pedig az, 
hogy szembetűnően sok példánynak (számításaim szerint a 
látottak 30-40%-ának) törött volt egy vagy mindkét agyara. 
De itt láttunk egy körülbelül 1,5 méter magas, szerencsétlen 
kis borjút is, melynek az ormánya végéből körülbelül 40-50 
centiméter hiányzott. Remo szerint oroszlán vagy krokodil 
(szerintem utóbbi a valószínűbb) csonkíthatta meg. Ismerve 
az elefántormány csodálatos konstrukcióját, ez olyan cson-
kolás volt, mintha egy gyermek mindkét kezét könyökből 
amputálták volna. El sem tudtam képzelni, hogy a fi atal állat 
miképp tudott táplálkozni. Még az is megfordult a fejemben 
– ismerve az elefántok intelligenciáját –, hogy netán az anyja 
segít neki. Hozzá kell tennem, hogy a borjú egyáltalán nem 
tűnt alultápláltnak.

A LEOPÁRD IS TISZTELI A „KIRÁLYT”
A Moremiben eltöltött első napon – természetesen Leonard 
jóvoltából – felfedeztük egy facsoportban elrejtett impala te-
temét, ami a bokros aljnövényzetben hevert, s Leonard sze-
rint egy leopárd zsákmánya lehetett. Már alkonyodott, mikor 
hazafelé tartva megpillantottuk a tetem feltételezett tulajdo-
nosát is. Egy termeszvárral egybenőtt kis fán, körülbelül 3 
méter magasságban, az ég háttere előtt, szoborként rajzoló-
dott ki előttünk egy fi atal nőstény leopárd sziluettje. Először 
körülbelül 10 méterre álltunk meg tőle, majd egyre közelebb 
mentünk hozzá, míg végül már csak 3 méternyire voltunk, 
de ránk sem hederített. Valahová a távolba fi gyelt moccanat-

Elefánt nélkül elképzelhetetlen egy Afrika-szafari. 
Botswanában szerencsére sok van belőlük, bár nagy 

agyarú bikával nem találkoztunk.

A villásfarkú szalakóta (Coracias caudata) egy ágról 
fi gyeli a zsákmány felbukkanását, amely lehet ízelt-

lábú és kisebb gerinces egyaránt.

A nílusi krokodil (Crocodylus niloticus) általában 
5–6,5 méteresre nő meg.
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lanul, majd óvatos mozdulatokkal lemászott leshelyéről, s a 
magas fűben eltűnt a szemünk elől.
Másnap reggel valószínűleg ugyanezzel a példánnyal talál-
koztunk, amint kényelmesen sétált előttünk az úton. A nyo-
mába szegődtünk. Ám egyszerre csak történt valami, amit az 
autó magasából mi korábban észleltünk, mint ő. Három gyö-
nyörű, fekete-sárga sörényű, hatalmas hím oroszlán jött ve-
lünk szemben, libasorban haladva. Kíváncsiak voltunk, hogy 
mi történik, ha találkoznak egymással a különböző fajhoz 
tartozó nagymacskák. A leopárd vette észre először az orosz-

AFRIKA MÁSIK ARCA
A kenyai útikönyv bevezetőjében ezt írja Teveli Gábor:
„Megismerni Afrikát éppúgy lehetetlen, mint elfelejteni. Az első találkozás a fekete kontinenssel meghatározó élmény. Af-
rikában szokatlan, váratlan helyzetek és kalandok várnak ránk; itt sutba vághatjuk józan eszünket és pompás logikánkat, 
mellyel Európában olyan jól elboldogulunk.”
A szerző minden szavával egyetértek. Mert – teszem azt – ha fejébe veszi az ember, hogy a Kasanétól nem egészen há-
romórányi autóúton el akar jutni a Viktória-vízeséshez, a következőkre bizton számíthat: a mikrobusz félórás késéssel 
indul, mert mindig várni kell valakire; miután egy másik országba – Zimbabwébe – kell átlépni, ott a vízumkérelem 
mellé 45 dollárt kell letenni. Továbbá: belépődíj a vízesésnél 30 dollár; ha szeretne az ember részt venni egy negyedórás 
helikopterúton, az 162 dollár; s ha megveszi a róla készült videót is, az 50 dollár. Ez összesen, magyar pénzre átszámítva, 
csaknem 80 ezer forint.
Azokra a megaláztatásokra viszont nem számítottam, melyek ezért a Fekete-Afrikában igen tekintélyesnek számító 
summáért jártak. A zimbabwei határnál ugyanis legalább 150 ember állt sorban a tűző napon, egy kis bodega előtt, 
amelyben 2-3 ügyintézőféle pecsételgetett kényelmesen. Másfél órát kellett várakozni ahhoz („természetesen” se vá-
róterem, se napvédő tetőzet, se ülőhely nem volt), hogy alázatos kérelmezőként átnyújthassuk pénzünket Zimbabwe 
lakosainak, s amikor emiatt zúgolódni kezdtem, még útitársaim förmedtek rám, mondván: ez Afrika! (Jaj de utálom e 
vissza-visszatérő, „kalandvágyként” eladott önfeladást! Egyébként pedig mindig elképeszt, hogy az emberek többsége 
milyen gyorsan fogadja el a kiszolgáltatottság legmegalázóbb helyzeteit is.)
Más: hazafelé átszállás Johannesburgban, ahol erre a műveletre három óránk lett volna. „Remek! – gondoltam. – Lesz 
időm arra, hogy használjak végre egy kulturált mellékhelyiséget, egy kicsit körülnézhessek a repülőtér meglepően hi-
teles népművészeti boltjában, de talán még egy sört is megihatok a gép indulása előtt.” Ehhez képest a valóság: fém-
korlátok közé sorolt hatalmas embertömegbe kellett beolvadnunk (óhatatlanul a munka- vagy hadifogolytáborok, a 
kitelepítések, evakuálások és egyéb szörnyűségek jutottak róla az eszembe), ahol órák óta mindenki arra várt, hogy 
elintézhesse a beszálláshoz szükséges formaságokat. A legalább 5-600 ember ügyeit hol két, hol három ember intézte, 
ami azt jelentette, hogy egy percünk sem jutott semmire, s három óra elteltével, az utolsó pillanatban estünk be repü-
lőgépünkbe, miközben egyenruhások ordítozását kellett eltűrnünk. Azt, hogy csomagjaink nem érkeztek meg Buda-
pestre, már szinte természetesnek vettük.

lánokat, amitől szemlátomást pánikba esett, s villámgyorsan 
eltűnt a magas fűben. Az oroszlánok méltóságteljesen vonul-
tak tovább; lehet, hogy észre sem vették a konkurenciát.
Az előző napi impalatetem viszont nem volt ott, ahol koráb-
ban láttuk.
Még ugyanezen a napon akadt egy újabb leopárdos esetünk, 
melyet én eléggé nehezen tudtam értelmezni. Vélhetőleg a 
már kétszer is megfi gyelt fi atal nőstény lehetett az, amely bé-
késen megpihent egy hatalmas, vastag fa alatt, míg annak 
ágai közt egy másik leopárd tanyázott. Szokatlan, hogy ez a 
magányosan élő állatfaj minden konfl iktus nélkül megtűrjön 
egy másikat a maga területén. Remo szerint a fi atal nősté-
nyek egy alomból származó testvérek lehettek, s éppen békés 
rivalizálás folyt köztük a terület birtoklásáért.
Bármilyen különösnek is tűnhet, de e nap délutánján egy 
újabb leopárdba botlottunk, melyet épp fényképezgetett egy 
profi  fotós, akivel már korábban is találkoztunk. Ám őszintén 
szólva nem sok fényképeznivaló akadt ezen az állaton. Még a 
másik két nősténynél is kisebb termetű volt, s úgy tűnt, hogy 
nem is olyan jól táplált, mint azok.                

TETEMREHÍVÁS
Másnap reggel ismét a két napja látott impalatetem fölötti fa-
csoporthoz mentünk, s még 40 méterre sem voltunk a hely-
színtől, mikor Remo már izgatottan mutatott előre a magas 
fűbe.
„Kicsi! Kicsi!” – suttogta. Nekünk ugyan jó néhány percünk-
be telt, míg megláttuk a Remo izgalmát kiváltó kis lényt, egy 
körülbelül 7-8 hónapos, feltűnően sötét színezetű leopárd-
kölyköt, mely egy időre eltűnt ugyan, de később felfedez-
tük egy hatalmas, kiszáradt fa egyik, szinte vízszintes ágán. 
Mellesleg a fák alatti, fi atal suhángokkal és bokrokkal borított 
részen sok impala húzódott árnyékba, amelyek semmiféle 
vészreakciót nem mutattak, s eszerint fogalmuk sem lehetett 
a fejük fölül rájuk leselkedő veszélyről.

A leopárd meglepően gyakori ragadozó Botswanában, 
utunk során számos alkalommal találkoztunk vele.
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Másnapra aztán kirajzolódott előttünk a facsoportban lévő 
leopárdtanya élete. Reggel egyszerre láthattuk az egyik fán 
a fi atal, önállósulni vágyó kölyköt, a másikon pedig a fára 
hurcolt impala tetemét rágcsáló anyját. (A csontok ropogá-
sát még 20 méterről is hallottuk.) Egyébként rejtély, miként 
cipelhette fel a 4-5 méteres magasságba e 30-40 kilós raga-
dozó a vele körülbelül azonos súlyú zsákmányt, mikor még 
kapaszkodókat nyújtó elágazások sem voltak addig a fán.
További utunk során még három vagy négy leopárdot lát-
tunk, ám csak egyetlen hím példány akadt köztük. Remo 
elmondása szerint – néhány évtizedes szafaris múltja alatt 
– egyetlen úton még sohasem látott annyi leopárdot, mint 
most, velünk.
A legutolsóként megfi gyelt két leopárd története is érdekes. 
Ez már a Chobéban történt, amikor egy délutáni cserkelés so-
rán Leonard – akit időközben megajándékoztam a Leopard-
Leonard névvel – gyanakodva kezdett vizsgálgatni egy olyan 
bozótos bokrot, melyből mintegy kétszáz hasonló volt a kör-

nyéken. Örök rejtély marad számomra, miből jutott e követ-
keztetésre, de állította, hogy a bozótban leopárd tanyázik. El-
telt vagy húsz perc, s Leonard sejtése beigazolódott. Először 
egy kifejlett kölyök jött ki a bokor melletti tisztásra, majd a 
sűrűben megvillant egy másik állat is. Aztán megjelent egy 
álmatagnak tűnő foltos hiéna, amely úgy álldogált egy dara-
big a bokor mellett, mintha a puszta véletlen hozta volna oda, 
s csak kifújná magát. A fi atal párduc először eltűnt a levelek 
közt, aztán felmászott egy kissé magasabban fekvő száraz 
ágra. Onnan fél óráig fi gyelte a bokorban zajló eseményeket, 
ahol – nekünk úgy tűnt – semmi sem történt. Azt hittem, 
hogy a hiénának a fi atal párducra fájt a foga, de Remo más 
magyarázattal állt elő. Eszerint a bokorban rejtőző nőstény 
zsákmányt ejtett, s a dögevő arra ácsingózott, ám szemláto-
mást hiába pazarolta az idejét, mert a leopárd szigorúan őrizte 
tulajdonát. Valóban így eshetett a dolog, mivel a hiéna bő fél-
óra múlva elsompolygott. (Folytatjuk.)

SZEMADÁM GYÖRGY

Afrika egyik legnagyobb antilopja 
a nagy kudu. A képen két bika látható, 

a tehenek nem viselnek szarvat.

A ka� er szarvasvarjú (Bucorvus cafer) ideje nagy 
részét a talajon vadászgatva tölti. 

A foltos hiéna sátraink közé is bemerészkedett.
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M
ai tudásunk szerint a Würm eljegesedés előtt már 
voltak sakálok Európa déli területein. A lehűlés kö-
vetkeztében az Európa középső részén élő fajok egy 

része a kontinens déli területeire, illetve a Boszporusz föld-
hídján át Anatóliába húzódhatott vissza. A későbbi felme-
legedéssel a délre szorult fajok némelyike megindult, hogy 
visszafoglalja egykori európai elterjedési területét. A feltétele-
zések szerint az aranysakálok második hulláma is ekkor tért 
vissza Kis-Ázsiából Európába.

CSAK NÉHÁNY ORSZÁGBAN
Úgy tudjuk, hogy a 19-20. század fordulójáig a sakál Bulgá-
riában, Görögországban, Albániában, Montenegróban és 
Dél-Dalmáciában (beleértve a szigeteket is) fordult elő kon-
tinensünkön. Azonban a sakál dél-dalmáciai előfordulását a 

Vajon miképp történt az aranysakál (Canis aureus) európai és a kontinensen belüli regionális 

betelepedése, s hová esik eredeti elterjedésének határa? Az aranysakál európai térhódításával 

kapcsolatban úgy tűnik, hogy e területfoglalás legalább két hullámban következett be. Ám az is 

előfordult, hogy betelepítették – bosszúból.

A SAKÁL MINT A „BIOLÓGIAI HADVISELÉS” ESZKÖZE?

századfordulón még egyáltalán nem tekintették bizonyított-
nak. A helyzet tisztázására Coburg Fülöp, Szászország her-
cege 1905-ben expedíciót küldött a régióba. A mindössze 
háromhetes utazás során a négytagú társaságnak két sakált 
sikerült lőnie, amivel bizonyították e kutyaféle jelenlétét a 
térségben. Az expedíció vezetője 1906-ban könyvet is meg-
jelentetett élményeiről.
Ha azonban a sakál dél-dalmáciai megtelepedésének tör-
ténetét szeretnénk kinyomozni, a régi dokumentumok egy 
érdekes históriát tárnak elénk. A középkorig visszanyúló írá-
sokban számos bizonytalanságot találni, ahogy például elég 
hektikusan használják a szerzők a „sakál” és „farkas” neveket 
latin, olasz, dalmát és horvát nyelven. Az viszont bizonyos-
nak tekinthető, hogy a 15. században erős rivalizálás volt a 
Velencei Köztársaság és a Raguzai Köztársaság között, ami 

A 19. században megjelent Az emlősök természet-
rajza című könyv  illusztrációján egy “képzeletbeli” 

sakál szerepel, amely az aranysakál és a panyókás 
sakál jegyeit egyaránt viseli.

BOSSZÚBÓL 
BETELEPÍTVE
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a két állam polgárai közt is fennállt. A régi beszámolók emlí-
tést tesznek róla, hogy a sakálokat több hullámban is – vélhe-
tőleg 1491 táján, 1568-ban és 1644-ben – bosszúból telepítet-
ték be Korcula szigetére.
Az első ilyen telepítésnek még a 15. században az volt az oka, 
hogy egy alkalommal velencei hajósok (mások szerint gö-
rögök vagy törökök) érkeztek a szigetre, ahol épp egy tánc-
mulatság zajlott. Mint ilyenkor szokás, az olasz tengerészek is 
részt vettek a bálban, s összeverekedtek a dalmatákkal, ám a 
vendégek csúnyán alulmaradtak. A hagyomány szerint a ve-
lenceiek bosszúból sakálokat hoztak egyik észak-afrikai út-
jukról, majd elengedték őket Korculán. Mivel pedig még ma is 
az a gyakorlat, hogy a birkák és kecskék szabadon élnek az ad-
riai szigetvilágban, a sakálok komoly pusztítást vittek véghez 
a háziállatok között. A korculai lakosok ezért panaszt tettek 
a Raguzai Köztársaság tanácsánál, mely egy évekig húzódó 

diplomáciai levelezésbe kezdett a Velencei Köztársaság taná-
csával. A raguzai archívum egyik történésze a 30-as években 
még megerősítette, hogy a vonatkozó diplomáciai levelezés 
fennmaradt, míg mások szerint a korculai irattárban is akad-
nak feljegyzések a különböző betelepítési akciókról.

ÚJRA A SZIGETEN
Később, a híradások szerint 1491-ben, ötvenhárom sakált öl-
tek meg a helyiek Korculán. Ezt követően egy darabig nincs 
említés a ragadozó itteni előfordulásáról, mígnem Korcula 
kormányzója arról számolt be, hogy 1568 táján a közeli Lasto-
vo lakosai sakálokat hoztak a szigetre. A hatóságok 1576-ban 
vadászatot rendeltek el, ami előtt a háziállatokat biztonságos 
helyre szállították, majd a hajtóvadászat során két felnőtt és 
hét fi atal sakált sikerült elejteni. A vadászok a tetemeket elás-
ták, s egy követ fektettek föléjük ezzel a felirattal: „Itt nyugszik 

KÉRDÉS, EGYELŐRE VÁLASZ 
NÉLKÜL
Az elmúlt év egyik legnagyobb zoológiai szenzációja volt, 
hogy az addig arany sakálnak (Canis aureus)  tartott afri-
kai sakál külön fajhoz tartozik, amely a Canis anthus ne-
vet kapta. Ezek után felmerül a kérdés, hogy a Dalmáciába 
betelepített sakálok vajon melyik fajhoz tartoztak, hiszen 
valószínű az afrikai eredet. Sőt, a neves zoológus, a ber-
lini állatkert igazgatójaként ismert Ludwig Heck így ír az 
egyik könyvében a 19. század végén: „A képen látható sa-
kál Dalmácziából való, Curzola szigetéről, tehát európai, 
helyesebben dalmát sakál. Némelyek az európai, illetőleg 
dalmát sakált külön fajnak nézik (…), aminthogy a görög 
pelopponézusi  sakált is külön változatnak veszik. Annyi 
bizonyos, hogy a dalmát sakál nem sárga, se nem vöröses 
színű, hanem a feje és a lába halavány barna, egész teste meg a farka olyasféle szürke, mint a farkas szőrzete. A görög 
sakál már inkább vöröses, feje és lába pedig feketés.” (L. Heck: Az állatvilág pillanati fényképekben, é.n.) A dalmát sakál 
leírása akár a Canis anthusé is lehetne…

A múlt század harmincas éveiben megjelent Nagy Brehm 
aranysakálképe leginkább egy rókára emlékeztet.
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a farkas és nősténye”. (A feliratos követ 1790-ben találták meg.) 
A vadászatot még ugyanabban az évben megismételték, de 
eredménytelenül. 1579-ben is volt egy eredményes hajtóva-
dászat Korculán, majd 1644-ben ismeretlenek megint saká-
lokat hoztak a szigetre, melyekre a helyi kormányzóság újfent 
vadászatot rendezett, s a felmerülő költségek egyharmadát 
fi zette is.
Lehet, hogy napjainkban furcsán hangzik, hogy emberek 
bosszúból kutyaféléket engedjenek szabadon az ellenségeik 
által lakott szigeteken, de e szokás az Adrián még száz évvel 
ezelőtt is divatban volt. Így például 1880 táján Rab szigetén 
helyeztek ki a horvát halászok bosszúból egy Velebitekben 
fogott farkast, amely érzékeny károkat okozott a birkák közt. 
Hasonló eset történt 1929-ben Premuda szigetén is, ahol 
csempészek tettek partra egy hím sakált, mert a lakosok ki-
fosztották titkos raktárukat. A sakál a híradások szerint csak 
1935-ben lépett tányérvasba, ám addigra már 455 birka és 
számos egyéb háziállat elpusztítását írták a számlájára.

AZ UTOLSÓ FELVONÁS
Egy 1990-es tanulmány szerint a Dél-Dalmáciában honos 
sakálpopuláció koponyamorfológia tekintetében nem mu-
tat hasonlóságot az afrikai sakálok koponyáival, s inkább 
a görögökhöz és a kis-ázsiaiakhoz áll közel. Hasonló ered-
ményt hoztak az újabb kori genetikai vizsgálatok is, misze-
rint Szerbiában, Bulgáriában, Horvát- és Olaszországban 
igen alacsony volt az állományok genetikai változatossága. 
Ezzel szemben a görög és a dalmát populációk nagyobb vál-
tozatosságot mutattak, mint környezetük népességei, ami 
alapján a kutatók feltételezték, hogy a dalmáciai állomány a 
középkorban kerülhetett a térségbe...

TÓTH TAMÁS

  Dalmáciában foglyul ejtett aranysakál

A 
cinegefélék családja, a Paridae világviszonylatban 
57 fajt tartalmaz. Világszerte elterjedtek, kivéve 
Dél-Amerikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, valamint 

Madagaszkár szigetét. Tehát nagyjából a Gondvána-ős-
kontinens szétszakadt és egymástól mára messze eltá-
volodó darabjairól hiányzik. Nem találunk cinegéket a 
Szahara és az Arab-félsziget sivatagos területein sem, s 
hiányoznak Tibet nagy részéről és Belső-Ázsia sivatag-
jaiból is.
Európában kilenc fajuk él, közülük hat Magyarországon 
is előfordul.

A KÉT LEGGYAKORIBB
A széncinege (Parus major) egyike a legelterjedtebb hazai 
madárfajoknak. Ha négyzetkilométeres hálózatra oszta-
nánk fel Magyarország területét, aligha találnánk olyan 
négyzetet, melyben ne fordulna elő. Sőt, újabban a szén-
cinege-állomány jelentősen emelkedett. Ennek oka az is 
lehet, hogy a szarka és a dolmányos varjú megtelepedett 
Budapesten és a többi nagyvárosban, s mára megritkítot-
ták, sok helyen ki is pusztították a bokrokon és fákon fész-
kelő rovarevő énekesmadarak populációit. A széncinege 
szaporulatára azonban – mivel odúban fészkel – kevéssé 
jelent veszélyt a szarka vagy a dolmányos varjú. A szén-
cinege szapora faj, első költését április elején kezdi. Má-
jusban már a kirepült fi atalokat hallhatjuk a lombozatból, 
amint táplálékkérő hangjukkal még maguknak várják el 
a szüleik által talált jobb falatokat. Színezetük a felnőtte-
kénél jóval egyszerűbb, fakóbb rejtőszín, hisz a még ta-
pasztalatlan fi ókákra számos veszély leselkedik. 
A házi macska, a szarka, a varjú, de főként a kar-
valy is elkap egyet-egyet közülük.
A széncinege egyenletes elterjedésű az or-
szág egész területén. A 2000-es évek elején 
történt állománybecslés alapján hazai po-
pulációját 1,05–1,35 millió fészkelő párra 
tartották.
Kemény teleken, úgy tűnik, a hegy-
vidék hidegebb magaslatairól lehú-
zódik a völgyekbe és a lakott területekre. 
Ugyanakkor vonulása is megfi -
gyelhető. A gyűrűzések százéves 

MIT TUDUNK A CINEGÉKRŐL?

ISMERETLEN
ISMERŐSÖK

Zord téli napokon sokunknak nagy élményt 

és örömet jelent az ablak elé helyezett 

etetőn sürgő-forgó, színes, apró madarak 

látványa. Ezek többsége általában 

a cinegefélék közül kerül ki. Két leggyakoribb 

fajuk, melyek meglehetősen közismertek, 

a széncinege és a nála kisebb kék cinege.
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A vadászatot még ugyanabban az évben megismételték, de 
eredménytelenül. 1579-ben is volt egy eredményes hajtóva-
dászat Korculán, majd 1644-ben ismeretlenek megint saká-
lokat hoztak a szigetre, melyekre a helyi kormányzóság újfent 
vadászatot rendezett, s a felmerülő költségek egyharmadát 
fi zette is.
Lehet, hogy napjainkban furcsán hangzik, hogy emberek 
bosszúból kutyaféléket engedjenek szabadon az ellenségeik 
által lakott szigeteken, de e szokás az Adrián még száz évvel 
ezelőtt is divatban volt. Így például 1880 táján Rab szigetén 
helyeztek ki a horvát halászok bosszúból egy Velebitekben 
fogott farkast, amely érzékeny károkat okozott a birkák közt. 
Hasonló eset történt 1929-ben Premuda szigetén is, ahol 
csempészek tettek partra egy hím sakált, mert a lakosok ki-
fosztották titkos raktárukat. A sakál a híradások szerint csak 
1935-ben lépett tányérvasba, ám addigra már 455 birka és 
számos egyéb háziállat elpusztítását írták a számlájára.

AZ UTOLSÓ FELVONÁS
Egy 1990-es tanulmány szerint a Dél-Dalmáciában honos 
sakálpopuláció koponyamorfológia tekintetében nem mu-
tat hasonlóságot az afrikai sakálok koponyáival, s inkább 
a görögökhöz és a kis-ázsiaiakhoz áll közel. Hasonló ered-
ményt hoztak az újabb kori genetikai vizsgálatok is, misze-
rint Szerbiában, Bulgáriában, Horvát- és Olaszországban 
igen alacsony volt az állományok genetikai változatossága. 
Ezzel szemben a görög és a dalmát populációk nagyobb vál-
tozatosságot mutattak, mint környezetük népességei, ami 
alapján a kutatók feltételezték, hogy a dalmáciai állomány a 
középkorban kerülhetett a térségbe...

TÓTH TAMÁS

  Dalmáciában foglyul ejtett aranysakál

hazai történetében több külföldi gyűrűs madár is előkerült. 
Közülük legérdekesebbek az Oroszország területén költési 
időszakban jelölt és nálunk megkerült példányok, melyek kö-
zül kettő a fészkelőhelyétől 1734, illetve 1623 km-t tett meg a 
magyarországi telelőhelyig. Viszont arra is akad példa, hogy 
egy, a Pilis-hegységben fi ókakorban jelölt széncinege később 
a gyűrűzés helyétől 1513 km-re, Oroszországban került meg.
A kisebb termetű kék cinege (Cyanistes caeruleus) ugyanúgy 
gyakori látogatója etetőinknek, bár általában valamivel kisebb 

számban jön. Erőszakosságára jellemző, 
hogy a nagyobb méretű széncinegét is 

könnyedén odébb veri a kedveltebb 
magvaktól.

A kék cinege az erdőben job-
bára a magasabb koronaszintet 

kedveli. Fenn keresi táplálékát a 
magasabban lévő ágakon és haj-
tásokon. Földközelbe ritkábban 

jön le. Állománysűrűségét tekintve 
körülbelül ötször ritkább a széncinegénél; hazai populációja 
nagyjából 250 ezer költő párra tehető.

OTTHONUK AZ ERDŐ
A bájosan öltöztetett búbos cinege (Lophophanes cristatus) 
hegyes bóbitájával csak a hegyvidéki erdők közelében lakók 
ablaka előtt tűnik fel az etetőn. Ritkán hagyja el erdei élő-
helyét, de néha – amennyiben mégis csatlakozik valamely 
vegyes cinegecsapathoz – emberi lakóhelyek közelébe is 
kerülhet. Igazi otthona azonban a Kárpátok erdőzónái közül 
a lucfenyőövben van, emellett Észak-Európában, a Balti-
tenger környéki természetes rengetegekben vagy a Skót-
felföld „scots pine” erdeiben is otthon érzi magát.
A búbos cinegére nyugodtan ráfoghatjuk, hogy igazi 
„európai”, hisz kontinensünk úgyszólván minden zugát ki-
tölti, ahol megfelelő erdőt talál, de Európa határain kívül alig 

merészkedik.
Magyarországon 1972-ben eredeti elő-

fordulására bukkantam a Bakonyban, 
ahol kiderült, hogy Fenyőfő köze-
lében az ősfenyvesnek rendszeres 

fészkelő madara. Az 1974 májusában 
megtalált fészke korhadó erdei fenyő törzsé-

ben épült, benne a cinegepár hét fi ókát nevelt. A búbos ci-
nege ezenkívül költ az Alpok alja térségében számos helyen, 
így a Kőszegi- és a Soproni-hegységben, az Őrségben, vala-
mint Dél-Somogyban is. Az Északi-középhegység területén 
pedig az 1945 után kezdődő erőteljes fenyvesítések segítették 
terjeszkedését, illetve megtelepedését. Ily módon lett rend-
szeres fészkelő madara a Putnoki-dombságon a Jákfalva, 

A cinegékkel távoli rokonságban 
álló őszapó újabban városi parkokban 

is megtelepedett, s utcai fasorokban 
is látható.

A széncinege hímek hasán kiszélesedő 
a hosszanti szénfekete sáv.

A kék cinege erdeink elterjedt fészkelő madara.
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Szahara és az Arab-félsziget sivatagos területein sem, s 
hiányoznak Tibet nagy részéről és Belső-Ázsia sivatag-
jaiból is.
Európában kilenc fajuk él, közülük hat Magyarországon 
is előfordul.
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A széncinege (Parus major) egyike a legelterjedtebb hazai 
madárfajoknak. Ha négyzetkilométeres hálózatra oszta-
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kelő rovarevő énekesmadarak populációit. A széncinege 
szaporulatára azonban – mivel odúban fészkel – kevéssé 
jelent veszélyt a szarka vagy a dolmányos varjú. A szén-
cinege szapora faj, első költését április elején kezdi. Má-
jusban már a kirepült fi atalokat hallhatjuk a lombozatból, 
amint táplálékkérő hangjukkal még maguknak várják el 
a szüleik által talált jobb falatokat. Színezetük a felnőtte-
kénél jóval egyszerűbb, fakóbb rejtőszín, hisz a még ta-
pasztalatlan fi ókákra számos veszély leselkedik. 
A házi macska, a szarka, a varjú, de főként a kar-
valy is elkap egyet-egyet közülük.
A széncinege egyenletes elterjedésű az or-
szág egész területén. A 2000-es évek elején 
történt állománybecslés alapján hazai po-
pulációját 1,05–1,35 millió fészkelő párra 
tartották.
Kemény teleken, úgy tűnik, a hegy-
vidék hidegebb magaslatairól lehú-
zódik a völgyekbe és a lakott területekre. 
Ugyanakkor vonulása is megfi -
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pedig bárhol feltűnhetnek kis csapatai, bár ekkor is inkább 
a szétszórtan álló lucfenyőket kedveli. Jászberényben egy 
szeptemberi napon egyetlen fi atal – kertben álló – lucfenyőn 
15 példányt számláltam. A madarak homogén csapatban vo-
nultak síkvidéki telelelőhelyük felé. Az alföldi telepített feny-
vesekben ugyanis a fenyvescinege rendszeresen telel, sőt, 
mint azt Csévharaszton magam is tapasztaltam, egyes párok 
költésre is visszamaradnak.
Ha fészkeléskor nem talál megfelelő faodút vagy sziklaüreget, 
beéri valamely kisemlős kotorékával, s így a föld alatt építi 
meg fészkét. Ritkábban a forgalmas madáretetőt is látogatja, 
igaz, ő inkább csak egyesével. Ezt tapasztalhattuk a salgói vár 
alatt egy erdei élőhelyre kitett etetőn, de az Alföld szegélyén, 
Csányban is, ahol a község belterületén járta az etetőket.

HASONLÍTANAK EGYMÁSRA
Két szerfölött hasonló fajról kell még megemlékezni, a barát-
cinegéről és a kormosfejű cinegéről. Mindkettőre jellemző a 
fekete sapka, ám ez a barátnál fénylő fekete, míg a kormosfe-
jűnél matt fekete. Ez utóbbinak világos arcfoltja is nagyobb 
és kontrasztosabb amazénál. További két morfológiai bélyeg, 
amit fi gyelnünk kell a meghatározásnál, a szárnypanel és a 
farokkülönbség. A kormosfejűnek a test és a szárny szürke 
színétől eltérő, világos fakó panel látható a szárnyán, ugyan-
ez a barátcinegénél hiányzik. Utóbbi faroktollainak hossza 
kiegyenlítettebb, azaz a legszélső toll csaknem olyan hosszú, 
mint a következő. A kormosfejűnél ez a különbség legalább 
fél centiméternyi, azaz a faágon felettünk ülő madáron a sza-
badban is jól látszik. A megkülönböztetést segíti a hang is, 
hiszen a kormosfejű cinege hangja igen jellegzetes, mind a 
hívóhangját, mind az énekét illetően.
A barátcinege (Poecile palustris) őszre kelve igazi magevővé 
válik természetes élőhelyein is, nem csak az etetőknél. Szor-
galmasan szálldos le a bokrokról a lágy szárú növényzetre, 
s ott főként az ajakosvirágzatúak magját szedegeti. Közép-
hegységeinkben, így a Bakonyban is, különösen kedveli a pi-
ros kenderkefű termését. A fák esetében a fenyőket részesíti 
előnyben. Egyaránt kedveli az erdei fenyő és a nálunk nem 
őshonos fekete fenyő termését; magjukat az 
érett tobozok szétnyíló pikkelyei közül fesze-
geti ki.
A kormosfejű cinege (Poecile monta-
nus) hegyvidékeink magasabb térsége-
inek madara, főként a lucfenyő 
zónájában költ, vagy a faha-
tár vonalán a törpefenyő 
övében. Hazánkban a 
fenyőtelepítések elő-
segítették közép-
hegységi ter-
jeszkedését. 

Dövény és Sajókaza határában telepített erdei fenyveseknek 
és lucosoknak. Érdekes módon a Duna–Tisza köze telepített 
fenyveseit nem hódította meg. Hívóhangja jellegzetes pirre-
gő szólam, amely eltér az összes többi cinege hangjától, így a 
sűrű fenyvesben is könnyen azonosítható.
Élőhelytársa, a fenyvescinege (Periparus ater) a legkisebb az 
európai cinegefajok között. Legfontosabb ismertetőjegye a 
begyen élesen határolt nagy, fekete torokfolt, amely nem fut 
le a hasra, mint azt a széncinegénél láthatjuk. Ezenkívül a fel-
tűnő fehér tarkófolt az, amire meghatározásánál fi gyelnünk 
kell. Hívóhangja is jellegzetes, eltér a többi cinegéétől: egy ma-
gas „tlü-íí”, mely valamelyest a csíz röphangjára emlékeztet. A 
feny vescinege, mint neve is jelzi, elsősorban a fenyőerdők 
lakója, de egyes párok költésidőben is lehúzódhat-
nak a bükk övezetébe. Kora őszi vonulásán 

TÁVOLABBI ROKONSÁG
A cinegékkel állnak közeli rokonságban a függőcinegék 
(Remizidae) és az őszapófélék (Aegithalidae), ám ezek két 
különálló családhoz tartoznak. Európában, így hazánk-
ban is, egy függőcinege- és egy őszapófaj él. A függő-
cinege (Remiz pendulinus) elsősorban folyó menti ártéri 
erdeink madara. Gyakran költ a tavak és nádas mocsarak 
szegélyein álló füzeken is. Ritkábban hegyvidéki patakok 
mellett telepszik meg. A fészkét megtaláltam Trizs község 
mellett az Aggteleki Nemzeti Park térségében mézgás 
égeren, valamint a Putnoki-dombság területén Jákfal-
ván, ahol a fészek egy kisebb lápon növő zselnicemegy-
gyen csüngött. Az őszapó vagy népiesen molnárcinege 
(Aegithalos caudatus) az erdőszegélyek és facsoportok 
madara. Hegy- és dombvidéken, valamint síkságon is 
előfordul. Fészke a függőcinegééhez hasonló, de nem 
felfüggesztett, hanem alul és oldalt rögzített.

Hazánkban is többfelé költ a búbos cinege.
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pedig bárhol feltűnhetnek kis csapatai, bár ekkor is inkább 
a szétszórtan álló lucfenyőket kedveli. Jászberényben egy 
szeptemberi napon egyetlen fi atal – kertben álló – lucfenyőn 
15 példányt számláltam. A madarak homogén csapatban vo-
nultak síkvidéki telelelőhelyük felé. Az alföldi telepített feny-
vesekben ugyanis a fenyvescinege rendszeresen telel, sőt, 
mint azt Csévharaszton magam is tapasztaltam, egyes párok 
költésre is visszamaradnak.
Ha fészkeléskor nem talál megfelelő faodút vagy sziklaüreget, 
beéri valamely kisemlős kotorékával, s így a föld alatt építi 
meg fészkét. Ritkábban a forgalmas madáretetőt is látogatja, 
igaz, ő inkább csak egyesével. Ezt tapasztalhattuk a salgói vár 
alatt egy erdei élőhelyre kitett etetőn, de az Alföld szegélyén, 
Csányban is, ahol a község belterületén járta az etetőket.

HASONLÍTANAK EGYMÁSRA
Két szerfölött hasonló fajról kell még megemlékezni, a barát-
cinegéről és a kormosfejű cinegéről. Mindkettőre jellemző a 
fekete sapka, ám ez a barátnál fénylő fekete, míg a kormosfe-
jűnél matt fekete. Ez utóbbinak világos arcfoltja is nagyobb 
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kiegyenlítettebb, azaz a legszélső toll csaknem olyan hosszú, 
mint a következő. A kormosfejűnél ez a különbség legalább 
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válik természetes élőhelyein is, nem csak az etetőknél. Szor-
galmasan szálldos le a bokrokról a lágy szárú növényzetre, 
s ott főként az ajakosvirágzatúak magját szedegeti. Közép-
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A Vácrátóti Arborétumban is találkoztam éneklő példányaival.
Nem él nálunk az északi tajgákra jellemző lappföldi cinege 
(Poecile cinctus). Elterjedése Skandináviától a hideg-mérsé-
kelt öv fenyőzónáján keresztül egészen Mongóliáig húzódik. 
Egyelőre hiányzik faunánkból a Dél-Európára jellemző füs-
tös cinege, avagy gyászcinke (Poecile lugubris) is. E faj a Bal-
kán felől észak felé terjeszkedik. Erdélyben már több évtizede 
megjelent, s így a Bihari-hegység felől mindinkább várható 
hazai feltűnése. Hiányzik a kék cinegével közeli rokon lazúr-
cinege (Cyanistes cyanus) is. Igaz, ez utóbbinak a kék cinegé-
vel alkotott hibridje már két ízben is előkerült nálunk.

A CINKÉK VONULÁSA
A szén- és a fenyvescinege vonulási szokásairól már fen-
tebb, a fajok ismertetésénél szót ejtettünk. A kormosfejű ci-
nege kisebb vertikális mozgásokat végez keményebb teleken, 
amikor a lucfenyőzónában vagy a törpefenyő övében lévő 
fészkelőhelyeiről a valamivel enyhébb klímájú lejtőkre és völ-
gyekbe húzódik le. A búbos cinege hazánkban szinte egész 
évben fészkelőhelye környékén tartózkodik.
A kék cinegénél a gyűrűzések tanúsága szerint – mint Török 
János professzor megállapította – egy rövid távú vonulási 
sáv fi gyelhető meg Közép-Európában, mely nagyjából Litvá-
niától (hazánkat is érintve) Horvátországig tart. Kivételesen 
egy-egy egyed nagyobb távolságokat is megtehet. Egy Ka-
linyingrád (Königsberg) térségében gyűrűzött példány ké-
sőbb 2200 km-rel délnyugatra, az Ibériai-félszigeten került 
meg újra. A kék cinege vonulása egyébként inkább csak alti-
tudinális elmozdulásokból áll, mikor is hegyvidéki fészkelő-
helyeiről a síkságra húzódik le télire, főként az alföldi tavak 
és mocsarak nádasaiban keresve menedéket. Ott a csöves 
nádszálakban telelő rovarok és pókok fogyasztásával a táplá-

CSAK A NEVÉBEN CINEGE
A barkóscinege (Panurus biarmicus) nem rokona a ci-
negéknek; önálló családhoz tartozik, a barkóscinege-fé-
lékhez (Panuridae). Korábban a timáliákhoz és a papa-
gájcsőrű cinegékhez sorolták. A barkóscinege tavaink és 
mocsaraink elöregedett, avas nádasait kedveli. Táplálé-

kát gyakorta keresi a nádas 
tőzónájában, a víz színe kö-
zelében. Fészkét is nádszá-
lakra építi. A fészke, eltérően 
az összes cinegéétől, csésze 
alakú, hasonlóan sok más 
énekesmadáréhoz. Az ivari 
dimorfi zmus esetükben je-
lentős, mely a két ivar mé-
reteiben és színezetében is 
kifejeződik. A kifejlett hímek 

feltűnő jellegzetessége a fekete barkó, amely bajuszsze-
rűen húzódik csőrük tövének mindkét oldalán. Megle-
hetősen korán költ. Március vége felé már a fészkén ül. 
Jellegzetes csengő hangja alapján jelenlétéről a sűrű ná-
dasban is könnyen meggyőződhetünk.

lékbázisa messzemenően biztosított. Kora ősszel hegyvidé-
keinken a népes vonulás előtti gyülekezetei fi gyelhetők meg. 
Egyik ilyen alkalommal a Sajókaza határában húzódó 
Pacsány-völgyön egy százötvennél több példány-
ból álló csapatát regisztráltam.
A barátcinege talán a legállandóbb madár. Szüle-
téskori helyének néhány száz méteres körzetében 

éli le egész életét. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a fi atalok 
egy kilométernél nemigen távolodnak messzebbre kikelési 
helyüktől. A barátcinege különösen kedveli a hegy- és domb-
vidéki nyirkosabb patakvölgyeket, amelyekben nemcsak 
nyáron, hanem télen is megtalálja táplálékát.
A cinkék egyik legfontosabb természetes ellensége a nyuszt, 
mely az alvó- és a költőodúkat fosztogatja. Télen a karvaly 
gyéríti az etetők környékén összegyűlő csapatokat.

DR. BANKOVICS ATTILA

A lazúr cinege (Cyanistes cyanus) Kelet-Európa 
és Ázsia nyírfaerdeinek madara.

A fenyvescinege 
a család legkisebb 

termetű tagja Európában.
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G
erenday József 1813-ban született a Pest megyei 
Dömsödön; édesapja id. Gerenday József, 
a Nemzeti Színház „pénztárnoka” volt, 

édesanyja Várady Johanna. Az egyetemen 
orvosdoktori diplomát szerzett, majd a 
vegy tani és növénytani tanszéken lett 
asszisztens. 

KÖNYV A KÍGYÓKRÓL
Fiatalon, 26 évesen megírta doktori ér-
tekezését a magyar- és dalmátországi 
kígyókról, amely ugyan több tekin-
tetben Frivaldszky Imre 1823-as latin 
nyelvű könyve (az első magyarorszá-
gi herpetológiai munka) ismétlése, de 
érdeme a magyar nyelvre való átültetés 
és a számos tetszetős, tudományosan 
is hiteles metszet. A könyv III. táblája a 
„Beri Paizsócz”-ot (mai átírás szerint: beri 
pajzsóc) ábrázolja, mely az akkori ismeretek 
szerint a keresztes vipera (Pelias – ma Vipera – 
berus); ám a képen jól felismerhetően a rákosi vi-
pera (Vipera ursinii rakosiensis) egy példánya látható. Ezt 

LATIN NÉV SZINONIMA MAGYAR NÉV MAI TUDOMÁNYOS NÉV ELTERJEDÉS

Pseudopus Pallasii Chamaesaura apus Pallas-álláb Ophisaurus apus Dalmátország

Anguis fragilis Anguis lineata Törékeny kúszma Anguis fragilis Mindenütt gyakori

Coluber Natrix Natrix vulgaris Úszó sikló Natrix natrix Mindenütt gyakori

Coluber tessellatus Coronella tessellata Kockás sikló Natrix tessellata Szt. Endrei-völgy, 
Buda körül

Coluber atrovirens Coluber viridifl avus Setét-zöldes sikló Hierophis viridifl avus Dr. Frivaldszky a Tokaj 
hegy déli oldalán látta

Coluber laevis Coronella austriaca Sima sikló Coronella austriaca Buda körül 

Coluber fl avescens Coluber pannonicus Sárgás sikló Zamenis longissimus Buda körül gyakori

Coluber Aesculapii Aesculáp-sikló Zamenis longissimus Déli Magyarország

Coluber Elaphis Coluber quatuorlineatus Négyvonatú sikló Elaphe quatuorlineata Mehádia körül 

Coluber caspius Káspi sikló Dolichophis caspius Buda körül

Coluber fallax Tarbophis fallax Csalárd sikló Telescopus fallax Dalmátország

Coluber fuscus Rhabdodon fuscus Cseri sikló Malpolon monspessulanus Dalmátország

Coluber Neumeyeri Coelopeltis Neumeyeri Neumeyer-sikló Malpolon monspessulanus Dalmátország

Coluber Dahlii Tyria Dahlii Dahlius-sikló Platyceps najadum Dalmátország

Pelias berus Coluber chersea Beri pajzsóc Vipera berus és V. ursinii 
rakosiensis

Buda, Pest melletti 
Rákosmező

Pelias Prester Vipera Anglorum Fekete pajzsóc Vipera berus var. prester Hegyes vidékeken, 
Kárpátokon

Vipera amodytes Vipera illyrica Homoki vipera Vipera ammodytes Dalmátország, Mehádia, 
Bánát

alátámasztja a fajt leíró szöveg is: „Lakik egész Európában a 
leghidegebb részeket kivéve; Magyarországban is gya-

kori; nagyobb számmal található a lapály bokros 
helyeken, mint a hegyes tájakon; Buda körül 

ritkább, gyakoribb ellenben a Pest melletti 
Rákosmezőn.” A rákosi viperát – Herman 

Ottó által épp a Rákosmezőn fogott pél-
dányok alapján – Méhely Lajos 1893-
ban különítette el a keresztes viperától, 
először önálló fajként, majd az Orsi ni 
grófról elnevezett vipera sztyepplakó 
alfajaként.
Gerenday a doktori értekezésében át-
tekintette az akkori Magyarország tel-
jes kígyófaunáját. Az alábbi táblázat-

ban összefoglaljuk az általa használt 
fajneveket, a megadott latin szinonim 

és újonnan készített, a nyelvújításnak 
megfelelő magyar neveket, a fajok ma ér-

vényes tudományos neveit és a Gerenday 
által röviden jellemzett elterjedést. Érdekesség, 

hogy akkoriban még a két lábatlangyíkfajt is a kí-
gyókhoz sorolták (Frivaldszky könyvében is).

GERENDAY JÓZSEF (1813–1862)

A REFORMKOR TUDÓSA VOLT

A Pesti Állatkert alapításának ötlete már a reformkorban felmerült: szorgalmazói voltak többek közt 

Kubinyi Ágoston (1799–1873), 1843-tól a Nemzeti Múzeum igazgatója, Szabó József (1822–1894), 

a pesti egyetem tanára és Gerenday József, aki 1848-ban a pesti egyetem növénytani tanszékének 

vezetője és egyben a Füvészkert igazgatója lett. 

Gerenday József egyetlen 
fennmaradt arcképe 

(Magyar Természettudományi 
Múzeum Tudománytörténeti 

Gyűjteménye)
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Gerenday még egy herpetológiai munkát jelentetett meg 
A kígyókról általánosan, különösen a mérges és nemmér-
ges közötti különbségről a magyarországiakra vonatkozólag 
címmel, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1846. évi 
gyűlésének munkáiban. 

A FÜVÉSZKERT IGAZGATÓJA
Ezután azonban teljes erővel a botanika felé fordult, és Sadler 
József halála után ki is nevezték a pesti egyetem növényta-
ni tanszékének vezetőjéül, egyben a hozzá tartozó botanikus 
kert igazgatójául. A Füvészkert ekkortájt költözött az egyetem 
bölcsészettudományi kara mellől mostani helyére, az Üllői út 

AZ ÁLLATKERT ÜGYE
Gerenday József az 1850-es évek végén elkezdte az 
ország minden részéből gyűjteni az állatokat az akkor 
még csak tervezett Pesti Állatkert számára. Az egyede-
ket a Füvészkertben helyezte el, ám a tartási költségeket 
saját pénzből fedezte. Gerenday halála után özvegye az 
addig gyűjtött 72 állatot – közöttük három szarvast, egy 
dámvadat, két őzet, három farkast, több fajhoz tartozó 
sasokat és fácánokat – a létesítendő állatkertnek aján-
dékozta.

HIVATKOZÁSOK 
Frivaldszky I. (1823): Monographia serpentum Hungariae. – Pest, 64 pp. 
Gerenday J. (1839): Magyar ’s Dalmát országi kigyók. (Dissertatio inauguralis zoologico-medica, sistens Serpentes Hungariae 

et Dalmatiae.) – Landerer, Pest, 68 pp. + IV. tábla.
Gerenday J. (1846): A kígyókról általánosan, különösen a mérges és nemmérges közötti különbségről a magyarországiakra 

vonatkozólag. – Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkái 6: 291–295.
Lukácsy András: Lex Gerenday – Egy polgárcsalád százötven éve. − http://epa.oszk.hu/01000/01050/00053/pdf/00053_630-

644.pdf

mellé, de életre kelésének a szabadságharc bukása utáni évek 
nem kedveztek. Gerenday hosszabb európai utat tervezett, 
amelyben tizenöt országot akart érinteni, hogy megnézze a 
fejlettebb botanikus kerteket. Mindehhez ajánlólevelekért fo-
lyamodott József nádorhoz és István főherceghez, akiktől 
ezeket meg is kapta, s akik szívélyesen támogatták terveiben. 
A botanikus kertben felépítendő oktató-előadó teremmel 
egybeépített pálmaház tervei azonban nem valósultak meg, 
sőt kéziratban maradt Gerenday terjedelmes magyar nö-
vénytana is, melyen évek óta munkálkodott. Kisebb botanikai 
tanulmányai jelentek csak meg (pl. 1852-ben a Magyar Hír-
lapban Az egyetemi Füvészkertben virágzó Agave), de tudo-
mányos munkásságának korai halála véget vetett 1862-ben. 
Negyvenkilenc évesen halt 
meg tüdőgyulladásban, s 
felesége, Sebastiani Aloysia 
(1815−1874), aki hasonló be-
tegségben hunyt el, tizenkét 
esztendővel később, 59 éve-
sen követte őt. Mindketten a 
Fiumei úti családi sírboltban 
nyugszanak.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

A Beri Paizsócz (Pelias berus) tábla 
Gerenday könyvéből, amely valójában 
a rákosi viperát ábrázolja.

Gerenday József 1839-ben 
megjelent könyve, a Magyar ’s 

Dalmát országi kigyók (sic)
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

HOGYAN KEL ÉLETRE A LASSAN 
SZÁZ ÉVE HALOTT „KEVÉLY HARCOS”?

KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK 
A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM 
TERMÉSZETTÁR KÖNYVSOROZATÁNAK KÖTETEI

2016. október 13-án küldöttség érkezett a Magyar Természettudományi Múzeumba. Azért jöttek hozzánk, hogy a magukkal 
hozott emberi koponyát és állkapcsot az MTM Embertani Tár munkatársai általános antropológiai vizsgálatnak vessék alá, 
egy későbbi genetikai vizsgálathoz csont- és fogmintát vegyenek ki, valamint a csontok pontos másolatának felhasználásával 
később hiteles, szobrászi arcrekonstrukciót készítsenek. A koponya (és állkapocs) a jól megalapozott feltételezések szerint a 
kazah nemzeti hőshöz, Nurmagambet Kökembajulihoz (Kejki batirhoz) tartozott, aki 1923-ban hunyt el tragikus körülmények 
között. E csontok hosszas diplomáciai tárgyalások eredményeként a közelmúltban kerültek vissza Kazahsztánba az oroszor-
szági Szentpétervárról.
2016 novemberében az Embertani Tár antropológus munkatársai, dr. Évinger Sándor és dr. Kustár Ágnes, valamint dr. Bíró 
András antropológus, a Magyar–Turán Alapítvány elnöke elvégezték a maradványok antropológiai vizsgálatát. A koponyáról 
elkészült a másolat, s elkezdődtek az arcrekonstrukciós munkálatok dr. Kustár Ágnes vezetésével. 

A Magyar Természettudományi Múzeum 2016 elején 
indította útnak Természettár könyvsorozatát. 
Tóth Mária A magyar emlősfauna szőrtani kézikönyve 
után Gasparik Mihály és Medzihradszky Zsófi a A mi jég-
korszakunk – Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében 
című könyve is megjelent.

F
o

tó
: d

r. K
u

stá
r Á

g
n

e
s, M

T
M

AZON KEDVES OLVASÓK, AKIK AZ ÁLLATVILÁG MAGAZIN 

2017. JANUÁR-FEBRUÁRI SZÁMÁT FELMUTATJÁK 
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(Hárskút, felső-jura, Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

A brachiopodák (pörgekarúak) a kambrium időszak elejétől 
jelen vannak a tengeri bentosz együttesekben. A paleozoi-
kum (földtörténeti ókor) során a legfontosabb és leggyako-
ribb bentosz szervezetek közé tartoztak, egy-egy rétegsorból 
akár több száz fajuk is előkerül. A perm-végi kihalás nagyon 
súlyosan érintette a csoportot, emiatt csaknem teljesen eltűntek a 
tengerekből. A középső-triásztól kezdve a mezozoikumban még volt egy má-
sodik felvirágzásuk, de a régi gazdagságukat már soha nem érték el újra. A kréta időszaktól kezdve pedig fokozatosan 
csökkent a jelentőségük egészen napjainkig, mivel a hasonló élőhelyeket elfoglaló kagylók kiszorították őket a sekély-
tengerekből. Magyarországon a Dunántúli-középhegység (főleg a Bakony és a Gerecse) és részben a Mecsek területén 
helyenként kőzetalkotó mennyiségben fordulnak elő a kisebb-nagyobb brachiopodák a középső-triász és az alsó-jura 
kőzetekben. A késő-jura és a kora-kréta idejére ugyan jelentősen lecsökkent a számuk, ám ekkor jelentek meg az ext-
ravagáns formájuk miatt közkedvelt Pygope-félék. A görög eredetű név feneket jelent, a kutatók névválasztását pedig 
látványosan igazolja a példányok formája. A teknők közepén megjelenő lyuk vagy beöblösödés révén még a töredékes 
példányok is könnyen felismerhetők. A magyarországi jura brachiopodák kutatása nagy hagyományokkal rendelkezik. 
A legjelentősebb hazai pörgekarú gyűjtemény Vörös Attila akadémikus több évtizedes munkásságának köszönhető-
en a Magyar Természettudományi Múzeum anyagát gyarapítja.               DULAI ALFRÉD

A 30Y zenekar tagjai 
átveszik a díjat.

Az arcrekonstrukció 
egyik munkafázisa: 
felkerülnek az izmok az arcra.

Varga Livius is természetvédelmi 
nagykövet lett.

ÚJABB MŰVÉSZEK A TERMÉSZETVÉDELEM 
NAGYKÖVETEINEK SORÁBAN
A Magyar Természettudományi Múzeumban november 18-án „Az év emlőse: a denevér” éves programsorozat záróren-
dezvényén adták át a 2016-os „A természetvédelem nagykövete” okleveleket. Az idei díjazottakat, Varga Liviust és a 30Y 
zenekar tagjait dr. Rácz András, környezetügyért felelős helyettes államtitkár köszöntötte. 
A Földművelésügyi Minisztérium „A természetvédelem nagykövete” címet azoknak az előadóművészeknek, íróknak, 
költőknek, képzőművészeknek adományozza, akik munkásságukkal, műveikkel, természetszerető és természetvédő 
magatartásukkal a társadalom széles rétegének fi gyelmét hívják fel élő örökségünk megismerésének és megóvásának 
fontosságára. 
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indította útnak Természettár könyvsorozatát. 
Tóth Mária A magyar emlősfauna szőrtani kézikönyve 
után Gasparik Mihály és Medzihradszky Zsófi a A mi jég-
korszakunk – Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében 
című könyve is megjelent.

F
o

tó
: d

r. K
u

stá
r Á

g
n

e
s, M

T
M

AZON KEDVES OLVASÓK, AKIK AZ ÁLLATVILÁG MAGAZIN 

2017. JANUÁR-FEBRUÁRI SZÁMÁT FELMUTATJÁK 

A MÚZEUM PÉNZTÁRÁBAN, 20% KEDVEZMÉNNYEL 

VÁSÁROLHATJÁK MEG A KÖNYVEKET.

A koponyáról készült 
gipszmásolat

Az arcrekonstrukció 
egyik munkafázisa: 
felkerülnek az izmok az arcra.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE 2017. JANUÁR-FEBRUÁR

Pygope diphya (Buch, 1834)

F
o

tó
: D

u
la

i D
áv

id
F

o
tó

: Á
rv

a A
n

ita
, M

T
M

MAGYARORSZÁG 
ŐSMARADVÁNYAI 14.

(Hárskút, felső-jura, Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

A brachiopodák (pörgekarúak) a kambrium időszak elejétől 
jelen vannak a tengeri bentosz együttesekben. A paleozoi-
kum (földtörténeti ókor) során a legfontosabb és leggyako-
ribb bentosz szervezetek közé tartoztak, egy-egy rétegsorból 
akár több száz fajuk is előkerül. A perm-végi kihalás nagyon 
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helyenként kőzetalkotó mennyiségben fordulnak elő a kisebb-nagyobb brachiopodák a középső-triász és az alsó-jura 
kőzetekben. A késő-jura és a kora-kréta idejére ugyan jelentősen lecsökkent a számuk, ám ekkor jelentek meg az ext-
ravagáns formájuk miatt közkedvelt Pygope-félék. A görög eredetű név feneket jelent, a kutatók névválasztását pedig 
látványosan igazolja a példányok formája. A teknők közepén megjelenő lyuk vagy beöblösödés révén még a töredékes 
példányok is könnyen felismerhetők. A magyarországi jura brachiopodák kutatása nagy hagyományokkal rendelkezik. 
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Varga Livius is természetvédelmi 
nagykövet lett.
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NAGYKÖVETEINEK SORÁBAN
A Magyar Természettudományi Múzeumban november 18-án „Az év emlőse: a denevér” éves programsorozat záróren-
dezvényén adták át a 2016-os „A természetvédelem nagykövete” okleveleket. Az idei díjazottakat, Varga Liviust és a 30Y 
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fontosságára. 
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A
z utóbbi 4 évtizedben állománya 90%-kal csökkent, 
elképzelhető, hogy mára alig 100 költőpár maradt 
belőle. Ha ez a folyamat tovább folytatódik, a kanalas 

partfutó 10 éven belül kipusztulhat. Megdöbbentően rossz a 
fi atal madarak túlélési aránya, nagyon kevesen térnek vissza 
a költőterületre az ivarérettségük elérése után. Ennek leg-
főbb oka az élőhelyek fokozódó ütemben történő tönkretéte-
le. Szibéria keleti végén, a Csukcs- és Kamcsatka-félszigeten 
fészkel, Dél- és Délkelet Ázsiában telel. Ehhez évente kétszer 

területe volt, az egyik legfontosabb állomáshelyük a hosszú 
vonulásuk során. A beruházás várható negatív következmé-
nyeit nem vizsgálták meg kellőképpen, hiába volt ellene ha-
talmas tiltakozás. A munkálatok már 1991-ben elkezdődtek, 
de csak 2010-re fejeződtek be. A következő évek vizsgálatai 
egyértelműen megállapították a projektnek az itt előfordu-
ló partimadárfajokra gyakorolt kedvezőtlen hatását. A nagy 
partfutó világállománya például 20%-kal csökkent, minden 
kétséget kizáróan e fontos táplákozó területük elvesztése mi-

A kanalas partfutó a világ egyik legkritikusabb helyzetben lévő partimadárfaja. Jellegzetessége 

a névadó csőralakja, amely a végén kanál alakban kiszélesedik, abszolút egyedülálló formát 

kölcsönözve a partimadarak körében. Ez egyedi táplálkozásmóddal is párosul, mint egy miniatűr 

kanalasgém, csőrét oldalirányban mozgatva („kaszálva”) szűri ki a vízből az apró rákokat, 

szúnyoglárvákat és egyéb ízeltlábúakat.

5-8000 kilométeres utat kell megtennie a Csendes-óceáni 
partvidéken. Mivel ezen a partszakaszon számos fejlődő or-
szág helyezkedik el, a tengerpartok több helyen is drasztikus 
átalakításokon mennek keresztül. Kínában és Dél-Koreában 
például az árapály-zónákat, a partimadarak legfontosabb 
táplálkozó területeit gátrendszerekkel kerítik el, és töltik fel, 
ipari és mezőgazdasági célokra használva fel az újonnan lét-
rehozott szárazföldeket. Az egyik leghíresebb (hírhedtebb) 
ilyen projekt a Saemangeum folyótorkolat tönkretétele volt 
Dél-Koreában. Itt egy óriási, 34 kilométeres, a világon valaha 
is létrehozott leghosszabb gátat építették fel, teljesen lezárva 
ezt a hatalmas árapály-zónát, 400 km²-es új földterületet hoz-
va létre. A torkolat csaknem félmillió partimadár táplálkozó 

att. Saemangeum a kanalas partfutó és egy másik ritkaság, a 
pettyes szürkecankó miatt is értékes terület volt.

PIACRA KERÜLNEK
A kanalas partfutók fi atal példányai életük első évében, az 
ivar érettségük elérésig a telelőterületen maradnak. Itt egy má-
sik veszéllyel is szembe kell nézniük, a helyi lakosság rendsze-
resen vadászik a partimadarakra. Elsősorban hálókkal, és hur-
kokkal fogják be, majd a piacokra szállítják őket. Ezekben az 
országokban nagyon fontos feladat ennek a tevékenységnek 
a fölszámolása, és persze az emberek informálása. Banglades-
ben például a partimadár-vadászatra szakosodott közösségek 
számára alternatív megélhetési lehetőségeket biztosítanak a 
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A kanalas partfutóból már csak alig száz pár él a világon.

VÉGVESZÉLYBEN
A KANALAS PARTFUTÓ
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5-8000 kilométeres utat kell megtennie a Csendes-óceáni 
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szág helyezkedik el, a tengerpartok több helyen is drasztikus 
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például az árapály-zónákat, a partimadarak legfontosabb 
táplálkozó területeit gátrendszerekkel kerítik el, és töltik fel, 
ipari és mezőgazdasági célokra használva fel az újonnan lét-
rehozott szárazföldeket. Az egyik leghíresebb (hírhedtebb) 
ilyen projekt a Saemangeum folyótorkolat tönkretétele volt 
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sik veszéllyel is szembe kell nézniük, a helyi lakosság rendsze-
resen vadászik a partimadarakra. Elsősorban hálókkal, és hur-
kokkal fogják be, majd a piacokra szállítják őket. Ezekben az 
országokban nagyon fontos feladat ennek a tevékenységnek 
a fölszámolása, és persze az emberek informálása. Banglades-
ben például a partimadár-vadászatra szakosodott közösségek 
számára alternatív megélhetési lehetőségeket biztosítanak a 
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A kanalas partfutóból már csak alig száz pár él a világon.

VÉGVESZÉLYBEN
A KANALAS PARTFUTÓ

kanalas partfutó védelmével foglalkozó szervezetek (pl. cseré-
be halászati eszközöket biztosítanak számukra). 
A rossz fészkelési eredmények miatt 2010-ben egy mester-
séges tenyésztési programot is elindítottak Angliában. A köl-
tőterületről begyűjtött tojásokat óceánjáró hajóval átszállítot-
ták Szibéria partvidéke mentén az Egyesült Királyságba, ahol 
Slimbridge-ben rendezkedtek be a keltetésre és nevelésre. Az 
itt felnőtt madarak idén már költésbe is fogtak, a lerakott 7 
tojásból két fi óka kelt ki sikeresen. A mesterséges szaporítás 
mellett több tojást gyűjtenek be minden évben, hogy azokat 
zárt körülmények között keltsék ki, és a fi ókákat fölneveljék. 
A természetben a költési siker 0,6 fi óka páronként, ezt a szá-
mot ezzel a mesterséges keltetéssel 3 fi ókára tudták növelni. 
Eddig összesen 111 ilyen fi atal madarat engedtek szaba-
don a költőterületen, 30-at csak az idei évben. Az ösz-
szes példányt a nyomon követésük érdekében egyedi 
műanyag, zászlós gyűrűvel látták el. Több mint 20%-
ukat sikerült is később terepen megfi gyelni, sőt több 
példány már a költőterületre is visszatért, és köl-
tésbe fogott. Egy 2012 júliusában keltetett ma-
darat például 2014 áprilisában Tajvanon, 
majd 2 hónappal később a sarkkörön si-
került megfi gyelni.

SZEMTŐL SZEMBEN
A madarak között a partimadárfajok 
mindig is a személyes kedvenceim 
voltak, nem csoda hát, hogy legkü-
lönlegesebb képviselőjük is meg-
mozgatta a fantáziámat. Leg-
könnyebben Thaiföldön lehet 
kanalas partfutót megfi gyelni, 
de mivel ez a telelőterületük, 
ilyenkor az egyszerű, szürke tol-
lazatukban vannak. Én azonban 
szerettem volna szép, vörös nyári 
ruhás madarakat látni. A költőterü-
letükre, a szibériai tundrára azonban 
nagyon költséges és bonyolult lett 
volna eljutni. Szerencsémre tudomást 
szereztem egy területről a Sárga-tenger 
partján, Kína egyik legnagyobb városától, 
Sanghajtól nem messze. Ez, a Rudong tele-
pülés mellett található árapály-zóna a kanalas 
partfutók fontos táplálkozó- és pihenőterülete, ta-
vasszal és ősszel biztosan megfi gyelhetők itt. 2013 má-
jusában utaztam Kínába, ebben a hónapban a legszebb, 
legfrissebb a madarak tollazata. Egy ír festő barátom kísért 
el, valamint néhány napra csatlakozott hozzánk egy Lon-
donban élő magyar madarász barátom és egy Japánban élő 
francia fotós is.
Az első napokban segítségünkre volt egy helyi madarász, 
Menxiu Tong, aki a kanalas partfutók védelmével foglalko-
zik Kínában. Az ő vezetésével sikerült megismerkednünk a 
területtel, ő mutatta meg nekünk az első madarakat. A fela-
dat nehezebb volt, mint először gondoltam. A terület hatal-
mas, apály idején a madarak egy legalább 6 kilométer széles 
és több tíz kilométer hosszan elnyúló iszapfelületen szóród-
nak szét. A dagály kiszorítja őket a szárazabb részekre, 1-2 
fi x hely volt, ahol nagy csapatokban gyülekeztek ilyenkor. 
Itt azonban egy újabb problémával kellett szembesülnünk. 
A madarak ezt az időt pihenésre használták, és legtöbbjük 
csőrét a háttollai közé rejtve aludt. A kanalas partfutók általá-
ban a hozzájuk méretben és színezetben nagyon hasonló vö-
röstorkú partfutók közé vegyültek. Ha a csőrüket nem láttuk, 

szinte lehetetlen volt megtalálni őket a tömegben. Két hetet 
töltöttünk a területen, a végére már egészen beletanultunk a 
feladatba. Majdnem minden nap sikerült 1-2 kanalast talál-
nunk. Amikor a dagály elkezdett visszavonulni, a madarak 
egyből visszaszállingóztak a frissen előbukkanó iszapfelü-
letekre táplálkozni. Ez volt a legjobb lehetőség a keresésükre, 
mert ilyenkor még egészen partközelben mozogtak. Versenyt 
futottunk az idővel és a víz visszahúzódásával. A helyi piacon 
vettünk combcsizmákat, és az iszapra is rámentünk, hogy 
közelebbről tudjuk a csapatokat átnézni. Nagy segítségünkre 
volt még a kanalas partfutó jellegzetes táplálkozási szokása, 
mivel nem az iszapon mozgott, hanem a visszamaradó ki-

sebb-nagyobb pocsolyákban. Az utolsó 
előtti napon sikerült egy példányt 

a legjobban megfi gyelnünk, az 
apály kezdetekor azonnal 

megtaláltuk egy kisebb partfutó csapatban, és viszonylag 
hosszan nyomon tudtuk követni.
A helyi szervezetekkel azóta is tartom a kapcsolatot, és az il-
lusztrációimmal, festményeimmel járulok hozzá a munká-
jukhoz. Sajnos szélmalomharcot vívnak, a Rudong környéki 
iszapfelületek is veszélyben vannak, itt is építik a gátrendsze-
reket, egyre nagyobb darabokat harapva ki az árapály-zóná-
ból. Ezek ellen a fejlesztő beruházások ellen szinte lehetetlen 
bármit is tenniük.

KÓKAY SZABOLCS
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A kanalas partfutó jellegzetes csőréről 
könnyen felismerhető.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS BALÁZS

Japán tudósok szerint az ember előbb észreveszi a rejtőzködő 
kígyókat, mint más állatokat. Mivel potenciális veszélyforrás-
nak tekinti őket, vizuális rendszere „gyárilag ki van 
hegyezve” a felismerésükre. (Forrás: Plos One)

Vastag páncélzata sem védheti meg a kurtafarkú szkinket 
(Tiliqua rugosa) a vírusfertőzésektől. Az először a kilencvenes 
évek közepén észlelt „bobtail fl u” a humán infl uenzához ha-
sonló klinikai tüneteket produkál, de immunoszupresszív és 
immuno evazív tulajdonságai miatt sajnos vakcinázással nem 
lehet védekezni ellene. (Forrás: ABC News)

Ramree szigete a Guinness-rekordok könyvébe 
is bekerült azzal, hogy 1945 elején, mikor a XV. indiai hadtest 
elől japán katonák menekültek a partjait szegélyező mangrovemocsárba, 
közülük több mint négyszázat likvidáltak a bordás krokodilok (Crocodylus porosus). 
A bordás krokodilok burmai állománya ma már csak árnyéka hajdani önmagának; egyedül 
az Irravádi torkolatvidékén élnek belőlük nagyobb egyedszámban. (Forrás: World Records)

Kétségkívül a globális felmelegedés 
az oka, hogy az elmúlt 50 év során 
némely észak-amerikai énekes-
madár szárnyfesztávolsága 
4 százalékkal csökkent, s az is, 
hogy a sarki partfutók utódai 
rendre fi ligránabbak lesznek 
szüleiknél. Az immár táplálékban 
dúskáló amerikai nyestek és a 
sárgahasú mormoták viszont 
épphogy nagyobbra nőnek 
az előző generációk tagjainál. 
A  melanisztikus (sötét, illetve 
fekete színeződésre hajlamos) 
egyedek ugyan akkor értelem-
szerűen egyre ritkábbak, 
mivel hamarabb túlhevülnek. 
(Forrás: BirdLife International)

Stan Butcher, aki a közelmúltban, 
94 éves korában hunyt el, sokat tett 
azért, hogy ma újra Brother-szigeti 
hidasgyíkok (Sphenodon guntheri) 
élhetnek az új-zélandi Matiun 
(más néven Someson). Nyugdíjas 
iskolamesterként őshonos fák és 
cserjék termesztésével kezdett 
el foglalkozni, s 92 500 csemetét 
telepített a szigetre, hogy legalább 
foltokban rekonstruálja az eredeti 
növénytakarót. A tuatarák (más 
néven hidasgyíkok) 1998-ban ke-
rültek vissza ebbe a patkánymen-
tesített környezetbe, ahol néhány 
éve már bizonyítottan szaporod-
nak is. (Forrás: Stu� )
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FARKAS BALÁZS
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közülük több mint négyszázat likvidáltak a bordás krokodilok (Crocodylus porosus). 
A bordás krokodilok burmai állománya ma már csak árnyéka hajdani önmagának; egyedül 
az Irravádi torkolatvidékén élnek belőlük nagyobb egyedszámban. (Forrás: World Records)

Kétségkívül a globális felmelegedés 
az oka, hogy az elmúlt 50 év során 
némely észak-amerikai énekes-
madár szárnyfesztávolsága 
4 százalékkal csökkent, s az is, 
hogy a sarki partfutók utódai 
rendre fi ligránabbak lesznek 
szüleiknél. Az immár táplálékban 
dúskáló amerikai nyestek és a 
sárgahasú mormoták viszont 
épphogy nagyobbra nőnek 
az előző generációk tagjainál. 
A  melanisztikus (sötét, illetve 
fekete színeződésre hajlamos) 
egyedek ugyan akkor értelem-
szerűen egyre ritkábbak, 
mivel hamarabb túlhevülnek. 
(Forrás: BirdLife International)

Stan Butcher, aki a közelmúltban, 
94 éves korában hunyt el, sokat tett 
azért, hogy ma újra Brother-szigeti 
hidasgyíkok (Sphenodon guntheri) 
élhetnek az új-zélandi Matiun 
(más néven Someson). Nyugdíjas 
iskolamesterként őshonos fák és 
cserjék termesztésével kezdett 
el foglalkozni, s 92 500 csemetét 
telepített a szigetre, hogy legalább 
foltokban rekonstruálja az eredeti 
növénytakarót. A tuatarák (más 
néven hidasgyíkok) 1998-ban ke-
rültek vissza ebbe a patkánymen-
tesített környezetbe, ahol néhány 
éve már bizonyítottan szaporod-
nak is. (Forrás: Stu� )
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A hírhedt levélvágóhangyák (Atta spp.) százezres vagy 
akár milliós kolóniákban élnek gigantikus föld alatti épít-
ményeikben, amelyek zugaiban saját maguk termesztik a 
táplálékként szolgáló gombákat. Katonáik pillanatok alatt 
végeznek a fészkükbe tévedő idegenekkel, kivéve, ha azok 
Lithodytes lineatusok. Ezek a füttyentőbékák tudniillik 
olyan bőrváladékot termelnek, amelynek kémiai összeté-
tele megegyezik a hangyák által kiválasztott feromonéval. 
Így szépen belesimulnak környezetükbe, melyet állandó 
mikro klímája miatt szaporodóhelyként használnak. 
(Forrás: AmphibiaWeb)

Végre sikeresen költöttek a jávai kitták (Cissa thalassina) a világ tizenöt legjobb állat-
kertje közé sorolt Chester Zooban. Ezek a kritikusan veszélyeztetett varjúfélék talán 
már ki is pusztultak a természetből, olyan tételben gyűjtötték be őket kalitkamadár-
nak. Mi több, az utóbbi időben a tenyésztésükre szakosodott indonéziai központban 
is megszaporodtak a betörések. (Forrás: Chester Zoo)

Állatkertekben általános probléma, hogy az elefántok elhájasodnak, nem 
szaporodnak és fi atalon elpusztulnak. Nem könnyű megfelelő férő-
helyet biztosítani számukra, hiszen természetes mozgáskörzetük sok-sok 
négyzetkilométerre rúg, ráadásul művileg szinte lehetetlen olyan komplex 
szerkezetű csordákat összeállítani, amilyenek a vadonban kószáló mat-
riarchális csoportok. Meglepő módon egy hatvannyolc észak-amerikai 
állatkertben, 255 példány bevonásával végzett felmérés adatai szerint a 
kifutó mérete és az elefántok egészségi állapota között még sincs közvet-
len összefüggés. Azok az egyedek, amelyek többet mozoghatnak, ugyan-
akkora eséllyel lesznek kövérek, mint egy helyben toporgó társaik. 
A minőség itt is fontosabb a mennyiségnél. Az érdekes környezet a szapo-
rodási kedvet is meghozza, a kemény padló viszont egyenes út a mozgás-
szervi panaszokhoz, s ha nem heverészhetnek eleget, az afrikai elefántok 
sosem tudják rendesen kipihenni magukat. Egy népes, megszokott, de 
mégis diverz közösségben az abnormális viselkedésformák észrevehetően 
visszaszorulnak. A pótcselekvés azonban akár múltbeli sérelmek okoza-
ta is lehet. A sokat csereberélt példányok azért is hajlamosabbak furcsa 
dolgokat művelni, mert nehezen tudják feldolgozni a költöztetéssel járó 
stresszt és társas viszonyaik gyakori felbomlását. (Forrás: Plos One)

Az egyik utolsó nigériai esőerdő-
foltot bármelyik pillanatban 
ledózerolhatják, mert Ben Ayade, 
Cross River állam kormányzója 
szívesebben látna hatsávos autó-
pályát a helyén. Ezzel nemcsak 
az évezredek óta itt élő ekurik 
jövőjét vennék el, de a ritka 
Diehl-gorillák (Gorilla gorilla 
diehli) egyik végső menedékét 
is leradíroznák a térképről. 
(Forrás: Smithsonian Magazine)
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S 
persze a korgó gyomrú tanyasi vadorzók sem fogták 
vissza magukat, amikor ekkora „húst” láttak maguk 
előtt. Túl sokat nem kockáztattak, csekély pénzbünte-

téssel megúszták, ha történetesen lebuktak. A 20. században 
szerencsére kedvezőbbre fordult a helyzet, s ma már Svédor-
szágban legsűrűbb a jávorállomány egész Európában.

A HÓVAL ÉRKEZTEK
A jávorszarvasok az utolsó jégkorszak fokozatos enyhülésé-
vel, a hóhatár északabbra húzódásával egy időben vándo-
roltak fel – több más fajjal együtt – a Skandináv-félszigetre. 
A zord erdők-mocsarak benépesülése hozzávetőleg 9000 
évig tartott, s az állatvilág nyomában szorosan ott haladtak 
a kőbaltás emberhordák, kiknek – a halászat, gyűjtögetés 
mellett – a vadászat jelentette a fő megélhetést. 
Még manapság, a 21. században is valóságos 
nép ünnepélynek számítanak az évről évre 
megrendezett őszi jávorvadászatok. Az 
ízletes vadhús fontos és nem kifejezet-
ten drága népélelmezési forrás. 

KIRÁLYI ÖTLET
Már az ókorban, majd a közép-
kor során is felötlött, hogy remek 
hátas- vagy igásállat lehetne a 
jávorszarvas. E nagy testű pa-
tásnak tudniillik igen értékes, a 
gazdaságban is jól hasznosítható 
tulajdonságai vannak. Viszonylag 
erős, gyorsan fut, magas akadá-
lyokat képes könnyedén átugrani, 
istállóra sincs szüksége – és még 
hosszan sorolhatnánk, mi mindenért 
lenne érdemes háziasítani.
Egyes források szerint a hős svéd kato-
na-király, XI. Károly jávor hátasokkal rendel-
kező „lovasságot” – egész regimentet – tervezett 
létrehozni, amivel kétségkívül gyorsan megfutamíthatta 
volna az ellenséget. Mivel a lovak – ha nem szoktatják őket 
hozzá – félnek a jávoroktól, megjelenésük óriási káoszt oko-
zott volna a dánok vagy az oroszok soraiban. (Az idő tájt fő-
leg velük csatáztak a svédek.) Ezt az ötletet később XII. Károly 
uralkodásakor szintén fölvetették, de ő sem tudta kivitelezni. 
Pedig ha sikerül, Poltavánál 1709-ben a svédek könnyűszer-
rel legyőzték volna I. Péter orosz cár hadseregét, s ma teljesen 
másként festene Európa térképe…
A jávor háziasításának sikertelenségét a ma élő zoológusok 
jobbára a 19. századi orosz irodalom világhírű alkotója, Lev 

SZARVASHÁTON, 
ÚTTALAN UTAKON

„A jávor a skandináv erdők legnagyobb ékessége és az összes vadászható állat 

koronája északon” – írta a svéd Sven Nilsson, abban az időben, mikor Európa legnagyobb 

szarvasából alig-alig maradt hírmondó, „hála” a túlzásba vitt demokráciának. Bárki elejthette, 

akinek volt egy kis földterülete. 

„A jávor a skandináv erdők legnagyobb ékessége és az összes vadászható állat 

koronája északon” – írta a svéd Sven Nilsson, abban az időben, mikor Európa legnagyobb 

szarvasából alig-alig maradt hírmondó, „hála” a túlzásba vitt demokráciának. Bárki elejthette, 

akinek volt egy kis földterülete. 

Nyikolajevics Tolsztoj egyik örökbecsű regényének kezdő-
mondatával magyarázzák. (Ámbár maga a szerző csodálkoz-
na rajta leginkább, hogy az akár így is értelmezhető.) Jared 
Diamondtól ismeretes az ún. Anna Karenina-alapelv (mivel e 
remekművében írta le Tolsztoj): „A boldog családok mind ha-
sonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga mód-
ján az.” A szóban forgó elvvel Diamond azt igyekezett kife-
jezni, hogy a különböző fajoknál más és más oka van annak, 
miért nem háziasíthatók. Következhet ez az állat táplálkozási 
igényeiből, szaporodási szokásaiból, szociális viselkedésé-
ből, pánikra való hajlamából, s így tovább. Például XI. Károly 
azért sem hozhatott létre ilyen hátasokkal rendelkező regi-
mentet, mert a jávorszarvas nem nagy csapatokban élő állat, 

mint mondjuk a sikeresen szelídíthető rénszarvas. Képte-
lenség lenne annyi jávort egymáshoz szoktatni, 

szoros közösségben tartani. Svédországban 
jelenleg hozzávetőleg harminc jávorpark 

létezik, de még a legtágasabban sem 
tartanak tucatnyi egyednél többet. A 

csatazaj elviselésére sem lehetne 
kényszeríteni őket, továbbá a saját 
lovasságra éppolyan rémisztő ha-
tást gyakorolnának, mint az el-
lenségére. Egyszóval kivihetetlen 
volt e merész terv.
Persze ha általában nem is, 
de azért néhány példányt oly-
kor-olykor sikerült megszelídíteni 
és bizonyos tekintetben munkára 

fogni Svédországban. A kezdeti 
esetek legendaszerűek, nem bizo-

nyíthatók. Ilyen az egyszeri rablóról 
szóló is, aki betanított, szelíd jávorján 

menekült úttalan utakon a lovas fogd-
megek elől, s könnyedén egérutat nyert a 

mocsaras terepen. Ám pontosan leírt, bizonyí-
tott tényekkel csak az „ész századában”, vagyis az 

1700-as években és azt követően találkozhatunk.

LÓ HELYETT
A 18. század folyamán Angliában, Franciaországban, Svédor-
szágban valóságos divat volt felfedezni, megfi gyelni, leírni a 
növény- és állatvilág tagjait. Az ilyesfajta tudósok egyik legki-
válóbbja Carl von Linné volt. Követői a svéd Királyi Tudomá-
nyos Akadémia köré gyűltek, s ott tartottak érdekes és kevésbé 
érdekes előadásokat mindenféle fű-fa-virág-állatról. Aligha-
nem az említett urak közé tartozott Johan Fischerström is, aki 
kétségkívül jeles közgazdász volt, de nem kellett volna bele-

XI. Károly (1655–1697) svéd király 
jávor hátasállatokkal 

kívánt egy egész hadsereget 
létrehozni
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persze a korgó gyomrú tanyasi vadorzók sem fogták 
vissza magukat, amikor ekkora „húst” láttak maguk 
előtt. Túl sokat nem kockáztattak, csekély pénzbünte-

téssel megúszták, ha történetesen lebuktak. A 20. században 
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KIRÁLYI ÖTLET
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ártania magát a zoológia tudományába. Ő ugyanis azt indít-
ványozta, hogy svéd jávorteheneket olasz szamárcsődörökkel 
pároztatva nyerjenek hasznos háziállatokat. Javaslatáért ha-
mar megkapta a dicstelen „együgyű zoológus” melléknevet; 
azóta is így emlegetik.
Ám az állattant csakugyan előrevivő értekezések egyik nép-
szerű szerzőjét, Isac af Darellit már nem lehet egy kézlegyin-
téssel elintézni. Ő valóban értette a dolgát. Az 1700-as eszten-
dők végén két tehetetlen, vörös csuhás jávorborjúhoz jutott, s 
elhatározta, hogy felneveli őket. Mégpedig úgy, hogy közben 
minden lényeges dolgot papírra vet a fejlődésükről, növeke-
désükről, igényeikről, viselkedésükről. Egy pajtában helyezte 
el a jövevényeket, amelyek az első időszakban főként kecske-
tejet kaptak. Az egyik bika-, a másik ünőborjú volt, s hamar 
megszokták gazdájukat, valamint környezetüket: a csűrt, a 
lovakat, az ökrök húzta nyikorgó szekereket, kutyákat-macs-
kákat. Bárhol voltak, kürtszóra azonnal Darellihez futottak. 
Három hónapos korukban kötőfék került rájuk, s ugyanabban 
az évben a nyúlvadászataira is elkísérték a derék nemest, aki 
meglepve tapasztalta, hogy cseppet sem ijedtek meg a köze-
lükben elcsattanó puskalövésektől. Szeptemberre már eléggé 
megnőttek, s ellátásuk sem volt túl egyszerű: egyebek mellett 
tizenkét kanna tej, meglehetős mennyiségű rozs és kenyér 
fogyott naponta. Sajnos az ünő túl mohó volt; túlette magát 
zabbal, abba pusztult bele. Amikor megjött a tél hóval, csikorgó 
hideggel, Darelli könnyű szánba 
fogta a megmaradt példányt, de 
az csak egy hegyes tárggyal való 
állandó ösztökélésre volt hajlandó 
húzni a szánt. Gazdája megsajnálta, 
kifogta, majd a cselédséghez tartozó 
egyik legértelmesebb fi úval szoktatta 
össze, aki később szépszerével meglovagol-
hatta. Ehhez semminemű, azt megelőző agresszív „be-
törésre” nem volt szükség. Mindenben engedelmeskedett, 
kitűnő hátas lett belőle. Hetente több alkalommal az ő há-
tán érkezett meg a faluból a posta. Sokkal sebesebben 
futott oda-vissza, mint ha lovas cseléddel hozatták 
volna a leveleket az uradalmi épülethez, mert a 
jávor gyorsabb volt, valamint az útba eső szám-
talan kerítésen sem kellett a kapukat kinyitni, 
majd becsukni, mert könnyedén átugrott fe-
lettük. Darelli azt remélte, hogy további szelíd 
jávorokat fog majd nevelni, tanulmányozni, 
de e tervéből nem lett semmi, ugyanis akko-
riban a faj – a tömeges pusztítás miatt – rit-

MÁSUTT IS PRÓBÁLKOZTAK
Természetesen nem csak Svédországban próbálkoztak 
a jávorszarvas háziasításával. Anghi Csaba így ír erről: 
„Igazi gazdasági jelentősége abban van, hogy Eurázsia 
északi tajgai területén ennél jobb málhás, nyerges, iga-
vonó állatot nem is találhatnának. Ázsiában ezért már 
a történelmi idők legkezdetén háziasították. Ma újra 
foglalkoznak vele Komiföldön, a Pecsora melletti rezer-
vátumban. Ottani kutatómunkám során azt is megál-
lapíthattam, hogy ez a szarvas csodálatos jármódban 
változtatja helyét. Nem akadályozza haladásában sem 
a pocsolya, a láp, sem hatalmas kidőlt fatörzsek, vagy 
a méteres hó. Ha kell, olyan térölelő a járása, mint az 
angol telivéré, és olyan magas az akciója, mint akár a 
bécsi spanyol lovasiskola lipicai lovainak.” (Állatvilág az 
Egyenlítőtől a sarkokig, 1971)

kaságnak számított. Mindenesetre háziasítási kísérletét – a já-
vor máig tökéletes bemutatásával együtt – a legrészletesebben 
megírta, s 1819-ben benyújtotta az akadémiának. A svédek 
azóta is Darelliban tisztelik első komoly jávorszarvas-kutató-
jukat. Szelíd bikája utóbb Drottningholmba került, ahol lovas-
sal a hátán úsztatták, akadályokat ugrattak és egyéb feladato-
kat végeztettek vele. A jávorszarvas kilencesztendős korában 
pusztult el, ám ennek oka ismeretlen.
Darelli példáját később többen követték, de most csak egyet-
len további sikeres svédországi esetet említek. A nagy állatba-
rátként ismert Anders Gustav Jansson az 1900-as évek elején 

kapott egy ünőborjút, melynek anyját elütötte a vonat. Úgy 
nevelte fel, mint egy lovat. A jávor segítségére volt az erdőben, 
vele húzatták a kivágott fatörzseket; két- és négykerekű kocsi, 
majd szánkó elé fogták – remekül húzott. Älvkarleby egyház-
község híressége lett, a turistákat ő fuvarozta a vasútállomás-
ról a helyi hotelig. 1907-ben ügetőlovakkal versenyzett a Fa-
lun közelében található befagyott tó jegén. Fölényesen nyert. 
1909-ben a stockholmi Skansennak ajándékozták, ott pusz-
tult el, valószínűleg végelgyengülésben, 1925-ben. 

KOVÁCS LÁSZLÓ
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ELEVEN LABDÁK ÉS IGAZI TÖRPÉK
A Pálmaház közelmúltban olyan új látnivalókkal is gyarapodott, 

amelyekről lapunk olvasóinak eddig még nem számolhattunk be. 
Az egyik ilyen újdonság a matakó (Tolypeutes matacus), amely 
az övesállatok, azaz a tatuk egyik, állatkertekben ritkábban 
látható faja. A Dél-Amerikában őshonos, 2-3 kilogrammosra 
növő állat különlegessége, hogy szükség esetén képes „lab-
dává” gömbölyödni. Mint ismeretes, a hátukon bőreredetű 
csontos páncélt viselő övesállatok veszély esetén összegöm-
bölyödve próbálják védeni páncélozatlan hasi oldalukat. Az 
összegömbölyödés azonban a legtöbb fajnál közel sem tö-
kéletes, így legtöbbször arra is szükség van, hogy az állatok 
gyorsan beássák magukat a talajba úgy, hogy csak a hátuk 

látszik ki. A matakó esetében viszont a vállöv és a medenceöv 
pajzsai közötti övek ízesülése nagyon rugalmas, így az össze-

gömbölyödés ennél a fajnál csaknem tökéletes.
A Pálmaház másik újdonságát a törpe selyemmajmok (Cebuella 

pygmaea) jelentik. Ez a faj ugyan az elmúlt esztendőkben is szere-

 HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL

„NÉPSZÁMLÁLÁS” 
A DENEVÉREKNÉL
A Varázshegyben látható Seba-rövidfarkú dene-
véreknél (Carollia perspicillata) nemrégiben nagy-
szabású népszámlálást tartottunk. Erre azért van 
szükség időnként, mert a nagy egyedszámú koló-
niákban nem mindig könnyű követni az állomány 
változásait. Hiszen amikor egyszerre több tucat, 
különböző irányban repkedő nőstény cipel kölyköt, 
problémát jelent megállapítani a pontos számukat. 
Erre csak akkor nyílik mód, ha valamilyen okból 
mindet be kell fogni. A közelmúltban adódott is 
ilyen alkalom, ugyanis a Seba-rövidfarkú denevé-
rek férőhelyén korszerűsítéseket hajtottunk végre. 
Ehhez a denevéreket néhány hétre át kellett költöz-
tetnünk a karanténállomásra. S ha már úgyis meg 
kellett fogni valamennyit, munkatársaink mind-
járt meg is számlálták őket, sőt, az állatok ivarának 
meghatározására is sor került. A „népszámlálás” azt 
az eredményt hozta, hogy a kolónia 343 egyedből – 
195 nőstényből és 148 hímből – áll. Ha fi gyelembe 
vesszük, hogy a 2012-ben beszerzett induló állo-
mány 50 egyedből, a 2014-ben vérfrissítés céljából 
beszerzett állomány pedig kereken 100 egyedből 
állt, illetve négy és fél év alatt 54 állat hullott el, akkor 
világos, hogy összesen 245 Seba-rövidfarkú dene-
vér született Budapesten azóta, hogy négy és fél éve 
belefogtunk a faj tartásába.

Állatkertünkben a Seba-rőtfarkú denevérek 
állománya folyamatosan növekszik. 

„Labdává” gömbölyödött matakó
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„Labdává” gömbölyödött matakó

BEJGLI MÁR SZÖKDÉCSEL
A sörényes hangyászok (Myrmecophaga tridactyla) viszonylag új jövevé-
nyek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Igaz ugyan, hogy az 1890-
es években már bemutattunk egy magányos példányt, sőt, egy 
nemrégiben előkerült archív dokumentum szerint 1928-ban is 
volt ilyen állatunk, az utána következő bő nyolc évtizedben 
teljesen hiányzott a faj a gyűjteményből. Fontos hiányt pó-
tolt tehát a jelenleg is látható két tenyészállat – Isabela és 
William – érkezése a 2014-es esztendőben. Mindketten 
fi atalon, még az ivarérettség elérése előtt kerültek Buda-
pestre. A pár összeszoktatása után tehát a tenyészérett-
séget, majd a sikeres párzást követően a bő hat hóna-
pig tartó vemhességet is ki kellett várni ahhoz, hogy 
Állatkertünk történetének első itt született sörényes 
hangyásza világra jöhessen.
Az ellésre október 5-én került sor, s a kölyköt már más-
nap be tudtuk mutatni a nagyközönségnek. Persze 
némi szerencse kellett a megpillantásához. A csepe-
redő sörényes hangyászok ugyanis életük első néhány 
hónapjában nagyrészt az anyjuk hátán kapaszkodva ci-
peltetik magukat. S ha Isabela éppen evett, vagy a kifutó-
ban bóklászott, a kölyköt is elég jól lehetett látni. Ha azonban 
éppen szunyókált, s a sörényes hangyászok szokása szerint 
gondosan betakargatta magát lompos farkával, a kölyökből sem 
sok látszott.
A Bejgli névre keresztelt kölyök az elmúlt hónapokban sokat nőtt, s de-
cember végére néha már az anyaállatot is eleresztette pár percnyi játékos szök-
décselés vagy néhány lépésnyi apró „kirándulások” erejéig. 

Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN 

pelt a kert gyűjteményében, ám so-
káig csak egyetlen állatunk volt, s 
őt sem láthatta a közönség minden 
időszakban. Nemrégiben azonban 
egy egész csapat törpe selyemma-
jom érkezett. A hat állat számára 
teljesen új férőhelyet alakítottunk ki 
az épület bal oldali harmadik oldal-
szárnyában. A törpe selyemmajmok 
elsősorban fürgeségük, illetve apró 
méretük miatt keltik fel a látogatók 
érdeklődését. Ez nem is csoda, hi-
szen nemcsak a selyemmajmok, ha-
nem az összes többi majomfaj közül 
is a legkisebbnek mondhatók: még 
a kifejlett állatok tömege sem szokta 
meghaladni a 150 grammot.

Bejgli, az első Budapesten 
született sörényeshangyász-kölyök

A világ legkisebb majmából, a törpe selyemmajomból 
már egy kis csoport él a Pálmaházban.
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M
agyarországra csupán hatvan esztendővel később 
érkezett nagyobb számban csincsilla – ám ők még 
nem sok jóra számíthattak. Az ezredfordulótól kezdve 

azonban már mind nagyobb számban tartották mint társ-
állatot. Noha a csincsilla azon kevés prémes állatok közé tar-
tozik, melynek gereznáját ma is nagyra becsülik és keresik, 
mégis egyre több az olyan szerencsés példány, amelyből so-
sem készül bunda.

BÁJOS SZŐRMÓKOK
CSINCSILLÁK, MELYEKBŐL SOSEM KÉSZÜL BUNDA

Az értékes prémű csincsillát a múlt század 20-as éveiben kezdték el a világ számos országában 

gazdasági célból tenyészteni. Bő fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a hobbiállattartók is 

felfedezzék.

CSAKNEM KIPUSZTULT
A csincsilla Dél-Amerika magashegységeinek lakója: Peru, 
Bolívia, Chile és Argentína 3000 méter körüli területeit lakja. 
Régebben az alacsonyabb régiókban is előfordult, de már az 
indián kultúrák virágzása idején egyre feljebb szorult. Ere-
detileg elsősorban húsáért vadászták, hiszen Dél-Amerika 
említett régióiban kevés nagyobb növényevő emlős honos, 

így az ott élők rákényszerültek arra, hogy e kisebb, mintegy 
félkilós állatok húsát fogyasszák. Emellett természetesen 
a prémjük sem veszett kárba. Ám az indiánok számára ez 
közel sem jelentett oly nagy értéket, mint az európaiaknak, 
akik a 19. században hihetetlen mennyiségben vadászták 
az állatot korszerű fegyvereikkel. (A múlt századforduló kör-
nyékén évente három-négyszázezer csincsillagerezna került 
a világpiacra!) Persze hosszú távon a csincsillák állománya 
nem bírta kompenzálni a rablógazdálkodást, s mivel egyre 
ritkábbá váltak, áruk is az egekbe szökött, ami tovább sarkall-
ta a prémvadászokat e bájos rágcsálók elejtésére. Még mielőtt 
végleg eltűntek volna a Föld színéről, 1924-ben egy amerikai 
vállalkozó nyolc hím és három nőstény csincsillát vásárolt, 
melyeket Kaliforniába szállított, s ott tenyészfarmot alakított 
ki számukra. Sokak szerint ez a néhány egyed jelenti a ma élő 
összes, fogságban tartott csincsilla őseit.
A vadonban a csincsillák olyan területeket kedvelnek, ahol 
rendkívül száraz a levegő, és sok a napsütés. Jellemző, hogy 
ott viszont értékes táplálék csak korlátozott mennyiségben áll 

rendelkezésre, így ráfanyalodnak alacsony tápértékű, magas 
rosttartalmú fűfélékre, fakéregre és más, silányabb tápértékű 
növényi részekre is. E takarmányok emésztéséhez alkalmaz-
kodott az emésztőcsatornájuk. Folyamatosan növekednek és 
kopnak erőteljes metszőfogaik, s testükhöz képest hatalmas 
a vakbelük. Utóbbiban cellulózbontó baktériumok élnek, me-
lyek a nagy rosttartalmú táplálékot segítik megemészteni.
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A kölykök rendkívül fejletten, 
nyitott szemmel, szőrösen 

jönnek világra.
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nyitott szemmel, szőrösen 

jönnek világra.

TÁPPAL KÖNNYEBB
Mint láthatjuk, a csincsillák nem igényesek a takarmányra, 
ezért is válhatott belőlük könnyűszerrel haszon-, illetve társ-
állat. Ám mindez nem jelenti azt, hogy a takarmányozásukra 
nem kell odafi gyelni. Mivel alapjában véve éjszaka aktívak, 
este adjunk nekik enni. Ez különösen a munkába járó em-
berek számára ideális időpont – nem a reggeli rohanás kö-
zepette kell még az állataikkal is törődniük. Legegyszerűb-
ben és leggazdaságosabban úgy tudjuk őket takarmányozni, 
hogy prémtermelő csincsillafarmok részére gyártott tápot 
vásárolunk számukra. Így akár nyolcszor olcsóbban jutha-
tunk ahhoz az összetevőiben azonos táphoz, melyet a hobbi-
célból tartott csincsillák gazdáinak csomagolnak. Sose feled-
jük: a kiváló minőségű csincsillatáp minimálisan szükséges 
táplálóanyag-tartalma 18-20% nyersfehérje, 3-5% nyers zsír, 
14-16% nyers rost, 5-6% ásványi anyag. A táp mellett tetszés 
szerint ehetnek állataink szénát, s olykor-olykor mazsolával, 
almával vagy épp almaszirommal lehet kedveskedni nekik. 
Fontos, hogy kellőképpen lefoglalják magukat. Ezért rágófá-
ról mindig gondoskodjunk. E célból a legjobb, ha rendszere-
sen frissen vágott mogyorófagallyakat kapnak. Bár a termé-
szetben ritkán isznak (jobbára a harmatcseppekből fedezik 
folyadékszükségletüket), fogságban elengedhetetlen, hogy 
mindig legyen előttük friss ivóvíz.

MINÉL RITKÁBB, ANNÁL ÉRZÉKENYEBB
A csincsillák viszonylag hosszú 
életű állatok, gyakran meg-
élik a 10-15 éves életkort, de 
beszámoltak már 30 éves 
matuzsálemről is. Ahhoz 
azonban, hogy legalább az 
átlagos életkort megéljék, 
tágas helyre is szükség van, 
ami egy tenyészpár esetén 1 
méterszer 50 centi alapterületű 
és 80 centi magas ketrecet jelent. 
A ketrec mindenképp fémből készül-
jön, mert a fát rövid időn belül elrágják. 
Emellett ügyeljünk rá, hogy állataink a hideget 
jól bírják; viszont forró nyaraink végzetesek le-
hetnek számukra. A csincsillák a természetben 
rendszeresen vesznek porfürdőt, s ez szőr-
zetük egészségesen tartásához alapvető. 
Tehát legalább hetente egy alkalommal 
biztosítsuk számukra, hogy száraz 
homokban alaposan megfürödhes-
senek. Szükséges még egy faodút 
is a ketrecbe helyezni, melybe 
visszahúzódhatnak; emellett 
a nőstények itt hozzák világ-
ra utódaikat.
A csincsillák a vadonban 
laza kolóniákban élnek, 
akár 100 példány is al-
kothat egy-egy ilyen cso-
portot. Így a nagy tenyé-
szetekben családokban 
tartják őket. Egy hímhez 
négy anyát számolnak. Az 
anyák ketrecei ponthegesztett 
rácsból készített folyosóval van-
nak összekötve; a folyosón sétál-
va a hím ki tudja választani az ivarzó 
nőstényt, s ketrecébe menvén párosod-

hat vele. A nőstényeken műanyag gallér van, amely meggá-
tolja őket abban, hogy ketrecüket a bakfolyosón át elhagyják.
Hobbitenyészetekben rendszerint párban tartják a csincsillá-
kat. Az anyák átlagosan 111 napi vemhesség után 1–4 rendkí-
vül fejlett kölyköt hoznak világra. Utóbbiak nyitott szemmel 
születnek, szőrösek, s néhány napon belül szilárd táplálékot 
is fogyasztanak. Bár már félévesen ivarérettek, a nőstényeket 
csak nyolc hónaposan, a hímeket pedig egyévesen érdemes 
tenyésztésbe venni.
Mivel a csincsilla társas állat, jobb, ha nem egyedül tartjuk. 
Vásároljunk fi atal példányokat, melyeket kellő türelemmel 
meg tudunk szelídíteni. De még ezek megfogásánál is le-
gyünk igen körültekintőek, hisz a csincsilla vész esetén a 
szőrét nagy foltokban elhullajtja, így próbál menekülni a ra-
gadozó szájából. Tanácsos tehát a farkánál fogva felemelni. 
A szelíd csincsilla sok örömet okoz gazdájának, ám sose fe-
ledjük: olyan állatról van szó, amelyet, ha a lakásban szaba-
don engedünk, nem hagyható magára, mert rágcsálásával 
komoly károkat okozhat.
A csincsilla egyetlen szőrtüszőjéből akár nyolcvan szőrszál is 
kinőhet; selymes, dús szőrzetük tapintása valóságos élmény. 
E kedves megjelenésű, bájos állatoknak kezdetben fekete, 
bézs és türkiz változata jelent meg. Ezek ára ma már olyan 
alacsony, hogy alig fedezi a tartási költségeket. Viszont már-
már rendszeresen jelennek meg újabb és újabb színváltozatú 
egyedek, melyeknél jellemző, hogy minél ritkábbak, annál 
érzékenyebbek a betegségekre, s tartásuk, tenyésztésük is 
sokkal nagyobb kihívással jár.

DR. TÓTH ZSIGMOND

A társállatként 
tartott 

csincsillát 
ma már több 

színváltozatban 
tenyésztik.
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