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 A gyümölcsevő állatok fontos szerepet 
töltenek be egy-egy terület növényfaj-ösz-
szetételének és térbeli eloszlásának meg-
határozásában, ezért a kipusztulásuk egész 
életközösségek jövőjét teheti kétségessé. 
A nagy testű gyümölcsevők – például tapírok 
vagy majmok – visszavadításával azonban a 
legtöbb helyen esélytelen volna próbálkozni, 
mert hiába nyújtanak még mindig fontos öko-
szisztéma-szolgáltatásokat, az egykori kiter-
jedésükhöz képest csöppnyire zsugorodott 
erdőfoltok eltartóképessége nagymértékben 
korlátozva van. A jó hír, hogy brazil ökológu-
sok szerint szenes és táblás erdeiteknősök 
(Chelonoidis carbonaria, C. denticulata) 
célzott telepítésével legalább részben pótolni 
lehetne az atlanti esőerdőből eltűnt mag-
terjesztőket, és elejét lehetne venni 
a biodiverzitás további csökkenésének.

(www.sciencedirect.com)

Fotó: Vinicius Tupinamba/Shutterstock

 Jonathant a világ legöregebb álla-
taként emlegeti a bulvársajtó. A papíron 
186 éves aldabrai óriásteknős 1882-ben, 
már kifejlett egyedként került a Brit Biro-
dalom részét képező Szent Ilona-szigetre, 
ahol néhány kisebb nyavalyáját leszámítva 
azóta is él és virul. Most azonban partne-
rének, Fredrikának is jutott öt perc hírnév, 
mivel kiderült róla, hogy valójában Fredrik 
– vagyis hím. Amúgy a teknősök között az 
abszolút Guinness-korrekorder az egykor 
a tongai király udvarában gondozott, ma 
egy üvegvitrinben megcsodálható Tu’i 
Malila nevű sugaras teknős 188 évvel, a 
„bizonyítottan” legidősebb állat pedig 
az az Izland közelében talált sellőkagyló, 
amelynek korát 507 évben határozták 
meg a kutatók.

(www.foxnews.com)

Fotó: Darrin Henry/Shutterstock

 A délkelet-ázsiai kalitkamadarak ke-
reskedelmének visszaszorítására közös 
programot dolgozott ki az Európai Állatkertek 
Szövetsége (EAZA), a Traffic természetvé-
dő szervezet, a Madárvédelmi Szervezetek 
Világszövetsége (BirdLife International) és 
a Nemzetközi Természetvédelmi 
Unió (IUCN). A Silent 
Forest (Néma erdő) 
kampány célja, 
hogy felhívja a 
nagyközön-
ség fi-
gyelmét 
a jelen-
legi gyakorlat 
fenntarthatatlan-
ságára, és anyagi 
alapot teremtsen a 
helyszíni fajmegőrzési 
tevékenységhez. A Bali-seregélyt 
(Leucopsar rothschildi) és a jávai 
kittát (Cissa thalassina) már csak egy hajszál 
választja el a kipusztulástól, de a régebben nagy 
területen közönségesnek számító fehérhátú sá-
marigó (Copsychus malabaricus) egyedszáma 
is a töredékére esett vissza. A madártartás-
nak évszázados hagyománya van Kelet- és 
Délkelet-Ázsiában. Mivel a tollas énekesek 
piaci ára folyamatosan nő, a befogásuk 
egyre nagyobb haszonnal kecsegtet. Ám 
a természetvédők szerint hamarosan eljön 
az a pillanat, ahonnan már nem lesz vissza-
út. Az együttműködésben részt vevő európai 
állatkertek a bevételeikből két év alatt 400 ezer 
eurót terveznek visszaforgatni a hat legrosz-
szabb helyzetben lévő faj megmentésébe.

(www.silentforest.eu)

 A világ legnagyobb makigyűjteményét felvonultató Duke Lemur Centerben hat év 
óta most született újra véznaujjú maki. Az Agatha Christie-ről elnevezett kis nőstény június 
elején jött a világra anyja, Medusa harmadik kölykeként. Mivel alig 74 grammot nyomott 
– ami az átlagos születési súly körülbelül kétharmada –, az első hetekben-hónapokban 
intenzív ápolást igényelt. Vele együtt összesen huszonnégy aje-aje él az USA állatkertjeiben. 
Az észak-karolinai központ tavaly négy ivarérett példányt is elveszített egy sajnálatos 
avokádómérgezés következtében.

 (lemur.duke.edu)

Fotó: Duke Lemur Center
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Fotó: Duke Lemur Center

 A pálmaolaj lobbit hibáztatják a természet védők  
a sorozatos pitontámadásokért Indonéziában. Az olaj-
pálma húsos gyümölcshéjából sajtolt növényi zsiradék 
az ország legfőbb exportcikke, melyért hajlandó akár 
maradék természeti értékeit is beáldozni. Az élőhelyük-
ről elűzött ragadozók így egyre gyakrabban kerülnek 
összetűzésbe emberekkel, amiből kizárólag rosszul 
jöhetnek ki.

(www.onegreenplanet.org)

Fotó: Wikipédia

 Az Egyesült Államokban mindössze egyetlen állatkert büszkélkedhet 
azzal, hogy sikerült dzseládákat (Theropithecus gelada) tenyésztenie. 
A Bronx Zooban 2017 augusztus végén született kölyköt október óta lát-
hatja a nagyközönség. Ezek a természetben az Etióp-magasföld szavan-
nás területein élő cerkóffélék igazi táplálékspecialisták: szinte kizárólag 
pázsitfüveket fogyasztanak. Magyarországon a Veszprémi Állatkertben, 
illetve a Szegedi Vadasparkban van belőlük egy-egy kisebb csapat – sőt az 
előbbi intézményben rendszeresen szaporodnak is.

(bronxzoo.com)

Fotó: Bronx Zoo

 Szigorúbb szabályok vonatkoz-
nak a nyílttengeri (Alopias pelagi-
cus), a nagyszemű (A. supercili-
osus) és a közönséges rókacápa 
(A. vulpinus), illetve a selyemcápa 
(Carcharhinus falciformis) szár-
mazékainak nemzetközi kereske-
delmére október óta. A washingtoni 
egyezmény kiterjesztése ugyan-
akkor nem jelent teljes 
körű garanciát e fajok 
fennmaradására. Ehhez 
a szakértők szerint a 
halászati jogok és a belföldön 
értékesíthető mennyiségek 
mielőbbi korlátozására is szükség 
volna.

(www.iucnssg.org)

Fotó: Beth Swanson/Shutterstock

 Az iNaturalist segítségével gyerek-
játék beazonosítani a gyakoribb állat-, 
növény- és gombafajokat. A Kaliforniai 
Tudományos Akadémia munkatársai által 
kifejlesztett applikáció egy folyamatosan és 
dinamikusan bővülő közösségi adatbázis-
ból meríti az információt. Nemcsak határo-
zásra, de a legkülönbözőbb megfigyelések 
megosztására is kiválóan alkalmas.

(www.inaturalist.org)

 Amazóniában a természetből kiragadott laj-
hárokkal, majmokkal vagy kajmánokkal való fotózko-
dás is bekerült az ajánlatok közé az utazásszervező 
cégek programjában. A turisták nem is sejtik, hogy a 
„helyi erők” a színfalak mögött mennyit sanyargatják, 
sőt ütik-verik a képeken cukin mosolygó állatokat, 
amelyek többsége néhány hónapnál tovább nem is 
bírja elviselni e tortúrát.

(www.theguardian.com)

Fotó: Christian Vinces/Shutterstock
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ralkodásának utolsó éveiben hajóépítőket kül-
dött a távol-keleti Ohotszkba, hogy gyorsab-
ban tudja felderíteni a Csendes-óceán északi 

vidékeit, s így fény derülhessen a feltételezett szá-
razföldi összeköttetésre vagy pedig egy tengeri átjá-
róra Észak-Amerika és Szibéria között. 
A tapasztalt, cári szolgálatban álló dán tengerészka-
pitány, Vitus Bering is ezeknek a terveknek köszön-
hette világhírét. Első feladata az volt, hogy Szentpé-
tervárról jusson el a kelet-szibériai Ohotszkba. Két 
évet vett igénybe, míg Bering népes csapata – nagy 
veszteségekkel – lóháton, szekerekkel, trojkán, ku-
tyaszánon, folyami bárkákon és gyalogszerrel el-
vergődött Ohotszkba. Ott aztán hajóra szállva meg-
kezdhette első kamcsatkai expedícióját. Ez a vidék 
még javarészt ismeretlen és feltérképezetlen volt, s 
Bering hosszú felfedezőútja során értékes informá-
ciókat gyűjtött az orosz birodalom számára.

 A MÁSODIK EXPEDÍCIÓ 
Számunkra azonban sokkal fontosabb Bering ezt 
követő második felfedezőútja. Mégpedig azért, mert 
e tragikus kimenetelű expedícióhoz számos föld-
rajzi és természettudományos felfedezés fűződik, 
köszönhetően a német Georg Wilhelm Stellernek 
(1709–1746), az expedícióhoz csatlakozó sokoldalú 
tudósnak. Steller képzett botanikus, zoológus és or-
vos volt, s ami a legfontosabb: nehézségektől meg 
nem rettenő felfedező. 

Ő is hosszú és fáradságos út után, kutyaszánon 
érkezett meg az expedíció kiinduló pontjára, épp 
a legjobbkor. Időközben ugyanis Bering két új ha-
jót építtetett Ohotszkban: a Szent Pétert és a Szent 
Pált (róluk nevezték el később a kamcsatkai telepü-
lést Petropavlovszknak), s ezek történetesen Stel-

Nagy Péter cár (1672–1725) nemcsak 
haladó szellemű uralkodója volt a ha-
talmas orosz földnek, hanem igazi bi-
rodalomépítője is. Jóformán minden 
érdekelte, a művészetek, a tudomány – s 
mindenekfelett az európai kultúra. Élete 
során birodalmának határait kiterjesz-
tette északkeletre, Oroszországé lett 
Kamcsatka és a Kuril-szigetek. De ő még 
messzibb földekre is vágyott, pontosab-
ban az amerikai kontinens északi tájaira, 
amely térség később Alaszkaként vált 
ismertté. 

I. PÉTER CÁR
Nagy Pétert 
csak korai halála 
akadályozta meg 
abban, hogy az 
orosz birodalmat 
kiterjessze az 
észak-amerikai 
kontinensre. 
A tudományok 
iránti érdeklődé-
se viszont nagy-
ban hozzájárult 
birodalma meg-
ismeréséhez.

GEORG 
WILHELM 

STELLER
Talán így 

nézett ki Georg 
Wilhelm Steller 
természettudós 

és hajóorvos, aki 
első európaiként 

tanulmányozta 
a később 

Alaszkának 
nevezett táj 

élővilágát.

A Steller-tengeri-
tehén (Hydroda-

malis gigas) 
koponyája



ler megérkezésekor készültek el. Az expedíció 1740 
szeptemberében útra kelhetett, ám mindjárt az 
elején baljós esemény következett be: egy váratlan 
vihar elválasztotta a két hajót egymástól. Bering 
vezetésével és Stellerrel, mint az expedíció termé-
szettudósával és orvosával, a Szent Péter folytatta 
útját északkelet felé. 1741 júliusában horgonyt vetet-

tek a Kayak-szigetnél. Bering csu-
pán ivóvizet akart felvenni a szi-

geten, de Steller szeretett volna 

 BETEGSÉG ÉS HAJÓTÖRÉS 
Miután a Szent Péter felszedte horgonyát a Kayak-
szigetnél, folytatta útját. A hajó legénysége a kapi-
tánnyal együtt megbetegedett. Az akkori tengeré-
szek átka, a skorbut kezdte őket tizedelni. Steller – 
lévén a hajó hivatalosan kinevezett orvosa – frissen 
szedett falevelekkel, bogyókkal és tengeri algákkal 
igyekezett őket gyógyítani. Legtöbbjük makacsul 
tiltakozott a számukra szokatlan gyógymód ellen, 
holott a skorbut ellenszere akkor már ismert volt, ha 
nem is széles körben.

Steller és asszisztense nem is kapott skorbutot. 
A majdnem nyolcvanfőnyi legénységből viszont 
alig maradt egy tucat épkézláb ember, akik a vitor-
lákat kezelni tudták. Ráadásul novemberben ismét 
viharba kerültek, melynek drámai következményei 
lettek: zátonyra futottak, és hajótörést szenvedtek 
egy névtelen, lakatlan szigetnél. A Szent Pétert da-
rabokra zúzta a hullámverés.

Nagy nehezen partra vergődtek, de a betegség to-
vább pusztította őket, és hamarosan huszonnyolcan 
– Bering kapitánnyal együtt – a másvilágra költöz-
tek. Kegyeletből a szigetet Beringről nevezték el.

Steller lelkiismeretes orvosként igyekezett a „ten-
geri pestisnek” is nevezett kórban szenvedő embere-
ket életben tartani. A szigeten található cserjék leve-
leiből, bogyóiból és a part menti sekély vízben bőven 
termő hínárból összeállított kotyvaléka, bármilyen 
rossz ízű volt is, sikeresnek bizonyult a skorbut ellen. 
Ám természetkutatásait sem hanyagolta el. 

A 18. század 
derekától fogva 
orosz fennha-
tóság alá került 
észak-amerikai 
területetet, me-
lyet ma Alaszka-
ként ismerünk, 
az Orosz Biroda-
lom – az állam 
anyagi nehézsé-
gei miatt – 1867-
ben, 7,2 millió 
dollár értékű 
aranyért eladta 
az Egyesült Álla-
moknak. A világ 
legjobb alkalmi 
vétele volt – az 
USA számára!

VITUS 
JONASSEN 
BERING,
az orosz 
szolgálatban 
álló, tapasztalt 
dán tengerész 
kapitány 
halálát lelte a 
kietlen, sziklás 
szigeten, melyet 
kegyeletből róla 
neveztek el.

tovább maradni, hisz felismerte, hogy ők voltak az 
első európaiak, akik partra szállhattak Észak-Ame-
rika ezen ismeretlen táján. Kemény vita árán sike-
rült tíz órát kicsikarnia az önfejű kapitánytól, s így ő 
lett az első természettudós, aki tanulmányozhatta, 
ha csak rövid ideig is, Alaszka élővilágát. Különösen 
értékes felfedezése volt az a szép, kék szajkó, mely 
később a Steller szajkója (Cyanocitta stelleri) nevet 
kapta. Steller felismerte, hogy e madár közeli roko-
na az amerikai kék szajkónak (Cyanocitta cristata), 
s ez számára – helyesen – azt bizonyította, hogy az 
expedíció amerikai földet ért. Ma már tizenhét föld-
rajzi alfaja ismeretes Steller szajkójának; elterjedési 
területük Alaszkától egészen Nicaraguáig nyúlik.

Drámai fordulat: 
a zátonyra futott 
Szent Pétert da-
rabokra zúzták 

a jeges hullá-
mok. A Szent 

Pál testvérhajó 
eközben Észak-

nyugat-Amerika 
partjai mentén 
haladva a mai 

Alexander-szige-
teket fedezte fel.

(fent) 

Steller szajkó-
ja (Cyanocitta 

stelleri)
(középen)

➤
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Korabeli 
ábrázolás 
Steller tengeri 
tehenéről
(fent)

A tengeri 
vidrát fi nom 
bundája miatt 
irtották az orosz 
prémvadászok.
(lent)

A dugong 
az egyetlen 
élő rokona 
Steller tengeri 
tehenének.
(balra)
Fotó: Laura Dinraths / 
Shutterstock

 TEHÉN, AMELY NEM IS TEHÉN 
A szigeten eltöltött időt – mely végül is majdnem 
kilenc hónapig tartott – igyekezett jól kihasználni. 
Lankadatlan szorgalommal tanulmányozta kör-
nyezete állatvilágát, semmi sem kerülte el a 
fi gyelmét. Így az a nagy, esetlen pápaszemes 
kormorán (Phalacrocorax perspicillatus) 
sem, amely a tudományra nézve új fajnak 
bizonyult. Kutatásai eredményeként az expedí-
ció végeztével hat madár- és emlősfajt fedezett fel 
és írt le. Közülük talán a legfontosabb, egyszers-
mind legérdekesebb a legendás Steller-tengeritehén 
(Hydrodamalis gigas) volt. 

Ez a hatalmas – akár 8-10 tonnás, 9 méter hosszú 
– tengeri emlős természetesen nem állt rokonság-
ban a szarvasmarhával: a tengeritehenek (Sirenia) 
rendjének tagja volt. Így, múlt időben sajnos, mert 
felfedezése után alig huszonhét évvel jóformán már 
hírmondó sem maradt belőle.

A sekély vizeket kedvelte, ahol bőséges táplá-
lékot – főként nagy, húsos barnamoszatot (Pha-
eophyceae) – legelhetett. Hogy nem kedvelte a mé-
lyebb vizeket, az érthető, mivel nem tudott teljesen 
alámerülni, háta mindig a víz felszíne fölé emelke-
dett. Vastag bőre alatt még vastagabb hájréteg védte 
az északi tenger hidegétől. Szíve 16 kg-ot nyomott, 
gyomra 180 cm hosszú és 150 cm széles volt, emész-
tőcsatornájának teljes hossza pedig több mint 150 
méter! Fogai viszont nem lévén, a kocsonyás algát 
szájának erős sertéivel söpörte be, aztán nyelvével a 
szájpadlásához gyűrve továbbította a nyelőcsövébe. 
Egy ilyen óriási test életben tartásához nyilván ha-
talmas mennyiségű táplálék kellett, következésképp 

a Steller-tengeritehén élete jórészt legelészésből áll-
hatott.

Az embertől egyáltalán nem félt, noha az északi 
tájak őslakosai vadászták. Feltehetőleg az emberen 
kívül más ellensége nem is volt. Kisebb-nagyobb 
csapatokban legelészett, s úgy tűnt, hogy egy-egy 
ilyen csorda tagjai összetartottak veszély idején is. 
Nem menekültek, inkább összebújtak, de gyakran 
kíváncsian közeledtek a vadászokhoz: ugyan mit 
akarhatnak tőlük? Így hát érthető, hogy amikor a 
18. század második felében Alaszka vizeire egyre 
több orosz bálna-, fóka- és tengerividra-vadász ér-
kezett, a szegény védtelen Steller-tengeritehén sorsa 
megpecsételődött. 
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Steller orosz-
lánfókája az 
Ohotszki-ten-
ger területén 
(Kuril-szigetek, 
Kamcsatka, 
Oroszország, Ka-
nada partjainál) 
honos. Kóbor-
lásai során eljut 
Japán, Kína és a 
Koreai-félsziget 
partvidékére is. 
(balra)
Fotó: yykkaa / 
Shutterstock

Steller 
pehelyrécéje 

(jobbra)
Illusztráció: John 

James Audubon

PÁPASZEMES 
KORMORÁN

A pápaszemes 
kormorán 
feltételezhe-
tően utolsó 
példányait 
a 19.század 
elején  látták a 
Bering-sziget 
közelében 
lévő Arij Szik-
lán. 
A szárazföl-
dön lassan, 
esetlenül 
mozgó, nagy-
testű madár 
alig vagy egy-
általán nem 
tudott repülni, 
s így könnyű 
prédájává vált 
az arra kalan-
dozó fókava-
dászoknak. 
Ma már csak 
7 preparált 
példánya 
ismert. 
Illusztráció: 
John Gerrard 
Keulemans

Ma, amit tudunk róla, az javarészt Steller jegyze-
teiből származik, valamint a csontvázakból, melye-
ket az ő nyomdokait követő kutatók a tengerparti 
fövenyből ástak ki. 

 PUSZTULÓ ÁLLATVILÁG 
A hajótörést követő hetekben-hónapokban a le-
génység tagjainak sikerült annyi deszkát, kötelet és 
egyéb maradványt kimenteniük, amennyiből 1742 
elejére, az egyetlen életben maradt hajóács útmuta-
tásával, egy 12 méteres hajót építettek. Csodával ha-
táros módon a negyvenhat túlélőnek augusztusban 
sikerült visszatérnie Kamcsatkára. Sajnos több ten-
gerividra-bőrt is hoztak magukkal, s ezek bámulato-
san fi nom és dús prémje valóságos vadászlázat ger-
jesztett Kelet-Szibériában. Egyik hajó a másik után 
indult északkeletre, s hamarosan vidraprémmel 
megrakodva tért vissza Kamcsatkára és Ohotszkba. 
Jó néhány prémvadász le is telepedett az amerikai 
földrészen, s ezzel megkezdődött Alaszka orosz be-
népesedése, ami csak 1867-ben ért véget, mikor az 
USA megvette az egész területet.

Steller folytatta kutatásait, több tanulmányutat 
tett Kamcsatkán, és megerősítette megfi gyeléseit az 
újonnan felfedezett állatfajokkal kapcsolatban. Meg-
fi gyelte, hogy egy szép pehelyréce – Steller pehely-
récéje (Polysticta stelleri) – nemcsak Alaszkában, 

hanem Északkelet-Szibériában is költ. A 
pompás tengeri sas, melyet szintén ő fe-

dezett föl – Steller halászsasa (Haliaeetus 
pelagicus) –, a halászsasok legszebb faja, 

ugyanakkor 5-9 kg-os testsúlyával egyike 
a legnehezebbeknek is. A Bering-tenger 
zimankós vizeiben és partvidékein új fókát 
(Eume topias jubatus) is felfedezett, amelyet 
ma Steller oroszlánfókájaként ismerünk.

Végül is hogyan fejeződött be a kiváló 
természetbúvár pályafutása? Bizony, elég szomorú-
an. Mivel az őshonos kamcsatkaiakkal szimpatizált, 
az orosz hatóság lázadásra buzdító aknamunkával 
vádolta. Letartóztatták és Irkutszkba küldték, de ott 
felmentették a vádak alól, és megengedték, hogy 
továbbutazzon Szentpétervárra. Útnak is indult, de 
legyengült szervezete már nem bírta az újabb vi-
szontagságokat, s a nyugat-szibériai Tyumenyben, 
1746 novemberében meghalt. Még nem volt 38 éves. 
Egyetlen hiteles arckép sem maradt utána...

A 18. század második felében elkezdődő, rabló-
gazdálkodás jellegű bálna-, fóka- és tengerividra- 
vadászat a Kamcsatka és Alaszka közötti óceánrész 

állatvilágának pusztulását jelentette. A korlátlan öl-
döklés kiterjedt a „nem haszonfajokra” is, melyeknek 
kereskedelmi értéke alig vagy egyáltalán nem volt. 
Ilyennek számított a Steller-tengeritehén és a pápa-
szemes kormorán. Ezeket „csupán” mellékfoglalko-
zásként irtották, főként a hajók legénységének táp-
lálása céljából, de elképzelhető – kivált a kormorán 
esetében –, hogy csak puszta szórakozásból. A pápa-
szemes kormorán utolsó egyedeit 1850-ben látták a 
Bering-sziget közelében lévő Arij Kameny-szigeten. 
Ma mindössze hét preparált példányáról tudunk. 

Steller oroszlánfókáját is kegyetlenül irtották, még 
a 20. században is, de mivel nagy területen terjedt el, 
és a kereskedelmi értéke sose volt magas, nem si-
került mindenhonnan kipusztítani. Mégis, annak 
ellenére, hogy nemzetközileg védett faj, 1970 óta a 
nyugati populáció, főleg az Aleut-szigetek táján, 70-
80 százalékkal csökkent.

DR. HANGAY GYÖRGY
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réta története már földtani értelemben is kü-
lönleges: egyszerre beszélhetünk egy valódi, 
a tenger mélyéről kiemelkedő szigetről és 

arról a földdarabról, amely valamikor Kis-Ázsiához 
tartozott. A miocén földtörténeti korban, mintegy 
10 millió évvel ezelőttig, a ma Krétaként ismert szá-
razulat Kis-Ázsia része volt. Területét a szárazföldre 
jellemző élővilág népesítette be, melynek marad-
ványait, mint például a hatalmas termetű kapafogú 
őselefántok (Deinotherium giganteum) csontjait, 
megtalálták a szigeten. A miocén végén és az azt kö-
vető pliocén korban azonban a ma Krétaként ismert 
földdarab alámerült a tengerben, és évmilliókon 
át sekély vízréteg borította, hogy aztán a pleiszto-
cén (ismertebb nevén jégkorszak) elején ismét elő-
bukkanjon a tengerből. Ekkor már nem állt fi zikai 
kapcsolatban semmilyen nagyobb szárazulattal, 
így földjére csakis hosszú tengeri utazást követően 
léphettek élőlények. Valódi szigetté vált, következés-
képp pleisztocén kori élővilága igazi szigeti faunát 
képvisel.

A pleisztocén során (2 milliótól 12 ezer évvel ez-
előttig) Kréta élővilágát, legalábbis az emlősök tekin-
tetében, két jelentősen eltérő közösség jellemezte. A 
szigeti evolúció tipikus példája az alig 1,5 méteres 
magasságú krétai törpemamut (Mammuthus creti-
cus), melynek szárazföldi őse a déli mamut (Mam-
muthus meridonalis) lehetett. A nagy termetű állatok 
ugyanis a szigetek zárt világában alkalmazkodnak a 
szűkösebb és behatárolt táplálékforrásokhoz, mind 
kisebbé és kisebbé válva. Megtehetik ezt már csak 
azért is, mert a szigeteken jobbára nem fordulnak elő 

a szárazföldön rájuk leselkedő nagyragadozók, így 
nincs szükségük jelentős testméretre, hogy meg-
védhessék magukat. Ugyanez történt a krétai tör-
pevíziló (Hippopotamus creutzburgi) esetében is. 
A víziló azonban nemcsak kisebb méretű lett, mint 
szárazföldi ősei, de lába is átalakult: sokkal inkább a 
patáin, semmint a talpán járt, így alkalmazkodott a 
sziget meredek, sziklás élőhelyeihez. Ez az alkalmaz-
kodás nagyon fontos volt, mivel – a csontmaradvá-
nyok tanúsága szerint – lehetővé tette, hogy a krétai 
törpevíziló 1100 méter magasságban lévő fennsíko-
kat is meghódíthasson.

A két paránnyá vált óriás mellett egy nagy ter-
metű patkányfaj is élt ekkortájt Krétán. A krétai pat-
kány név valójában három, időben egymást követő 
fajt takar. A patkány méretváltozása szintén a szigeti 
törzsfejlődés tipikus példáját követte, de épp ellenté-
tes a mamut és a víziló esetével. A kis testű állatok 
tudniillik a szigetekre kerülve, természetes ellenség 

MINDEN NYÁRON TÖBB MINT KÉTMILLIÓ TURISTA LEPI EL KRÉTA 

TENGERPARTJAIT. A LEGTÖBBEN NEM IS HAGYJÁK EL A STRANDOK 

ÉS SZÁLLODÁK KÖRNYÉKÉT, HOLOTT A SZIGET BELSEJE TOVÁBBI 

SZÉPSÉGEKET REJT. ARRÓL PEDIG A LÁTOGATÓK ZÖMÉNEK 

NYILVÁN FOGALMA SINCS, HOGY ÉVEZREDEKKEL EZELŐTT KRÉTA 

KÜLÖNLEGES, AZ EGÉSZ VILÁGON PÁRATLAN ÖKOSZISZTÉMÁKNAK 

ADOTT OTTHONT. A KÖVETKEZŐ ÍRÁSBAN A SZIGET KÉT ARCÁT, 

MÚLTBELI ÉS JELENKORI ÉLŐVILÁGÁT ISMERHETJÜK MEG.

ÉS

A PLEISZTOCÉN KORAI SZAKASZAIBAN A KÖRNYEZŐ 
SZÁRAZFÖLDEK MEGAFAUNÁJÁNAK MINIATŰR KÉPVISELŐIT 
TALÁLJUK A SZIGETEN.

Kréta szigete, 
mind földtani 
értelemben, 
mind földrajzi 
formakincseit 
tekintve igen 
sokféle, ez 
pedig élőhelyek 
tekintetében 
is rendkívüli 
változatosságot 
okoz. (fent)
Fotó: Georgios Tsichlis
/ Shutterstock

A krétai 
őselefánt a sziget 
késő pleisztocén 
élővilágának 
óriása, a valaha 
volt legnagyobb 
testű növényevő 
a sziget története 
során. (jobbra)
Illusztráció: 
Németh Attila

KRÉTA VÁLTOZÓ ÁLLATVILÁGA
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hiányában, mind nagyobbakká és nagyobbakká vál-
nak, így lesznek parányokból óriások. 

Azonban valami okból, talán a tengerszint süly-
lyedése nyomán, lehetővé vált, hogy új jövevények 
vegyék birtokba Krétát, örökre eltörölve a korábban 
ott kialakult különös ökoszisztémát.

Ám az új jövevények, miután kiszorították a ko-
rábbi szigetlakókat, maguk is a szigeten rekedtek, 
s idővel meglepő változásokon mentek keresztül, 
alkalmazkodva a sajátos földrajzi adottságokhoz. 
A késő pleisztocénre egy újabb, az előzőtől sokban 
különböző, de nem kevésbé különös életközösség 
alakult ki Krétán. Ezt a közösséget szarvasok uralták. 
Legalább hat, egyes vélemények szerint nyolc fajuk 
fejlődött ki. A legutóbbi időkig nem volt egyértelmű, 
hogy valamennyi faj egyetlen ősre vezethető-e visz-
sza, vagy a nagyobb és a kisebb fajoknak eltérő őseik 
voltak, amelyek egymástól függetlenül kolonizálták 
a szigetet. A legfrissebb kutatási eredmények alapján 
valószínűnek látszik, hogy az összes krétai szarvas 
egyetlen, a szigetet meghódító ősi fajra vezethető 
vissza. Ám e faj, akármilyen megjelenésű volt is, döb-
benetes változásokon ment keresztül, miközben kü-
lönböző állományai a sziget más és más vidékeihez 
alkalmazkodtak. A legkisebb faj (Candiacervus ro-
palophorus) mérete egy közepes kutyáéhoz hason-

lított 40 centiméteres vállmagasságával és a becsült 
mintegy 22 kilogrammos tömegével. Ezzel szemben 
a legnagyobb faj (Candiacervus major) igazi óriás le-
hetett a maga hozzávetőleg 316 kg-os tömegével és 
1,6 méteres vállmagasságával. A különböző fajok – a 
rendelkezésre álló forrásokat mindjobban kihaszná-
landó és az egymással való versengést elkerülendő – 
különböző élőhelyekhez alkalmazkodtak a rendkívül 
változatos adottságú szigeten. A nagyok vélhetőleg a 
sűrű erdőket lakták, míg a kisebbek a meredek, szik-
lás hegyoldalak és szurdokok tüskés bozótosát le-
gelték, a mai kecskékhez hasonlóan. A szarvasfajok 
nemcsak méretük széles skálájával, hanem a testfel-
építésükben bekövetkező nagymértékű változások-
kal is alkalmazkodtak „választott” élőhelyükhöz és 
életmódjukhoz.

A szarvasokon kívül egy további nagy testű nö-
vényevő, egy elefánt is élt a szigeten. Szemben 
azonban a krétai törpemamuttal, ő sosem vált igazi 
törpévé. A krétai őselefánt (Elephas/Palaeoloxodon 
antiquus creutzburgi) tulajdonképp a szárazföldön 
ekkortájt élt erdei őselefánt (Elephas/Palaeoloxodon 
antiquus) egy alfaja volt csupán. Rejtély, hogy a szá-
razföldi rokonánál alig 20 százalékkal kisebb krétai 
őselefánt miért nem vált valódi törpévé soha. A leg-
elterjedtebb magyarázat szerint a szarvasok már ko-
rábban betöltötték azt az ökológiai funkciót, ami egy 
törpe elefántnak jutna egy szigeten.

E FURCSA, KISSÉ BIZARR VILÁG A TÖRPÉVÉ VÁLT ÓRIÁ-
SOKKAL ÉS NAGYRA NŐTT PARÁNYOKKAL SOKÁIG ÉLT 

ZAVARTALANUL KRÉTA SZIGETÉN, ÁM A PLEISZTOCÉN IDŐ-
SZAK KÖZEPE TÁJÁN DRÁMAI VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK.

Kréta, késő 
pleisztocén 

szarvasfajai, 
a csont-

maradványok 
tanúsága 

szerint, nemcsak 
testméretükben, 
élőhelyeikben és 

életmódjukban 
különböztek 

egymástól, de 
az agancsuk 

alakja és mérete 
is nagyon eltérő 

volt. (balra 
középen)

A krétai 
törpemamut 

csont-
maradványai 

(fent)

A növényevők mellett Kréta késő pleisztocén kori 
faunájában egy ragadozót is találunk, a krétai vidrát 
(Lutrogale cretensis). Ősei meglepő módon nem az 
európai vidrák voltak, rokonsági köre Ázsiában ke-
resendő, legközelebbi ma is élő rokona pedig a si-
maszőrű vidra (Lutrogale perspicillata). A mintegy 
11 kg tömegű krétai vidra a legtöbb ma élő vidránál 
sokkal inkább szárazföldi életmódot folytatott, ami 
minden bizonnyal a sziget adottságaihoz való alkal-
mazkodás eredménye volt.

A terület késő jégkori állatvilágában érdekes kis-
emlősöket is találunk. A krétai egér (Mus minotau-
rus) a szigetet korábban benépesítő patkányt váltotta 
fel a késő pleisztocén folyamán. A krétai egér ese-
tében is megfi gyelhető a méretnövekedés az idők 
során, ám legvégső formája is, mely nem sokkal ha-
ladta meg egy házi egér méretét, jóval kisebb maradt ➤
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a krétai patkányénál. A krétai cickány (Crocidura 
zimmermanni) szintén a sziget sajátos kisemlőse. 
Igazi túlélő, legkorábbi maradványai a törpemamut 
és a törpevíziló korszakából ismertek. Úgy tűnik, ez 
az aprócska cickány, amely meglepő módon az idők 
során semmiféle méretnövekedést nem mutatott, a 
sziget élővilágát sújtó valamennyi kataklizmát túlél-
te; az élővilág pleisztocén közepi nagy átalakulását 
éppúgy, mint a pleisztocén-holocén korszakhatárt, 
sőt még ma is föllelhető a területen.

Nemcsak az emlősök körében találunk azonban 
különös szigetlakókat. A madárvilág talán legfi gye-
lemreméltóbb tagja egy bennszülött bagolyfaj, a 
krétai kuvik (Athene cretensis) volt, mely jelentősen 
különbözött a szárazföldön napjainkban is honos 
kuviktól (Athene noctua): testfelépítésében és mé-
retében is leginkább az Újvilágban honos üregi ba-
golyra (Athene cunicularia) emlékeztetett. 

Ám a késő pleisztocén varázslatos élővilága sem 
maradt fenn örökké. A különös szarvasok, elefántok, 
szárazföldi vidrák és hosszú lábú kuvikok világa is 
nyomtalanul eltűnt a szigetről. Hogy pontosan mi-
ként és mikor, máig rejtély. Sokáig tartotta magát az 
az álláspont, hogy az ember csak nagyon későn, a 
korai újkőkorban jelent meg Krétán, jóval azt követő-
en, hogy a sziget késő pleisztocén időszaki élővilága 
már eltűnt. Ugyanakkor az utóbbi időben mind több 
bizonyíték került elő arra vonatkozóan, hogy fajunk 
sokkal korábban birtokba vette a területet. Kréta déli 
részéről egy sor leletet ismerünk, mely azt bizonyítja, 
hogy az ember már a késő őskőkorban és a középső 
kőkorban is jelen volt a szigeten. Mindez pedig lehet-
séges magyarázatul szolgál arra, hogy miért is tűnt 
el a fentebb bemutatott bámulatos emlősközösség. 
A fajok kihalása hihetőleg nem egyik pillanatról a 
másikra következett be, inkább egy elhúzódó folya-
mat lehetett, hisz a legutolsó szarvasmaradványok, 
amelyeket ismerünk, 21 ezer évesek, ám a krétai egér 
utolsó ismert előfordulása a korai bronzkorból való. 

Az új fajok többségét a zoológusok (nem kis rész-
ben az őslénytan művelőivel való párbeszéd hiányá-
ra visszavezethető okokból) a legutóbbi időkig olyan 
bennszülött emlősfajoknak vélték, melyek szárazföl-
di őseiktől elkülönülve, a hosszú elszigeteltség ered-
ményeként önálló fajokká, alfajokká fejlődtek, és az 
egész világon kizárólag Krétán fordulnak elő. 

A PLEISZTOCÉN KOR VÉGÉN ÉS A HOLOCÉN LEG-
ELEJÉN ISMÉT DRÁMAI MÓDON ÁTALAKULT KRÉTA ÉLŐ-
VILÁGA. SZINTE MINDEN A JÉGKOR VÉGÉRE JELLEMZŐ 
ŐSEMLŐSFAJ ELTŰNT A SZIGETRŐL, AZONBAN SZÁMOS 
ÚJ EMLŐSFAJ JELENT MEG HELYETTÜK.

Talán a legismertebb újonnan megjelent emlősök 
közül az ország jelképe, az agrími vagy krétai vad-
kecske (Capra aegagrus cretica). Annak ellenére hív-
ják így, hogy a genetikai vizsgálatok bebizonyítot-
ták: az agrími nem a vadkecske vagy bezoárkecske 
(Capra aegagrus aegagrus) egy önálló, bennszülött 
formája, sokkal inkább a házikecske ősi, máig fenn-
maradt helyi fajtája. A házikecske említett típusát az 
ember mintegy 8 ezer éve vitte magával a levantei 
partvidékről Krétára, ahol egyes szökött példányok 
önfenntartó állományokat hoztak létre a hegyekben. 
Idővel e primitív házikecskék teljesen elvadultak. Fi-
gyelemre méltó ugyanakkor, hogy az agrími a kecs-
ke háziasításának egy olyan ősi állapotát őrzi, amely 
sehol másutt nem ma-
radt fenn a Földön. 

A simaszőrű 
vidra bár a kihalt 

krétai vidra 
legközelebbi élő 

rokona, a két 
faj életmódja 

sokban 
különbözik. 

(balra)
Fotó: Ryan Ladbrook / 

Shutterstock

Az amerikai 
kontinensen 

élő üregi bagoly 
megjelenése 
megmutatja, 

milyen lehetett 
a kihalt krétai 

kuvik.
(jobbra)

Fotó: Patagonian Stock 
AE / Shutterstock

A krétai 
tüskésegérnek 

két genetikailag 
kissé eltérő 

alakja fordul 
elő a szigeten, 

melyek azonban 
a Nílus-delta 

két oldalán 
megtalálható 

tüskésegér 
populációkkal 

teljesen 
azonosak.

(jobbra)
Fotó: Kovács Zsolt.

Az agrími vagy 
krétai vadkecske 

ma már csak 
a legendás 
Szamária-

szurdok 
környékén 

fordul elő vadon 
Kréta szigetén. 

(lent)
Fotó: gkordus / 

Shutterstock
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A sziget másik legendás állata a krétai vadmacska 
(Felis silvestris cretensis). Bármennyire is romanti-
kus a kép, miszerint Kréta távoli, regényes hegyi tá-
jain él egy titokzatos, félénk vadmacska, valójában a 
sziget újkőkori telepesei hozták magukkal a már há-
ziasított, de küllemében még a Közel-Kelet vadmacs-
káira (Felis silvestris lybica) hasonlító példányaikat. 
Ezek a házi macskák aztán a szigeten kivadultak, s 
Kréta holocén kori csúcsragadozói váltak belőlük. 

A területen három további, kisebb testű ragado-
zó emlős is honos. Bár a ragadozók ilyen fajszáma 
Európa kontinentális térségeihez képest szerénynek 
számít, egyedülállóan magas, ha természetes szigeti 
ökoszisztémákhoz hasonlítjuk. Krétán soha koráb-
ban nem élt ennyiféle ragadozó. A borz, a nyest és 
a menyét ugyanakkor mind emberi közvetítéssel ju-
tott el ide. A korábban bennszülöttnek vélt emlősök 
sorát gyarapítja a krétai sün (Erinaceus roumanicus 
nesiotes) is, melyről azonban genetikai vizsgálatok 
bebizonyították, hogy a Balkánról került a sziget-
re a nem is oly távoli múltban. Így a legutóbbi idők 

Sajnos napjainkra kizárólag a sziget legtávolabbi, 
legelérhetetlenebb hegyvidékeire szorult vissza.

Mint láthatjuk, megtelepedése után az ember 
jócskán átalakította Kréta faunáját. Alkalmasint ak-
tívan közreműködött a jégkor végi egzotikus élővi-
lág eltűnésében is. Ugyanakkor számos új állatfajt 
juttatott el a szigetre, ami által létrejött egy sajátos, 
a korábbiaktól markánsan különböző életközösség. 
Az ókorban, a minószi kultúra falfestményei szerint, 
például a szavannacerkóf (Chlorocebus aethiops) és 
egy máig pontosan nem azonosított fajú gazella is 
előfordult a szigeten. Az embernek köszönhetően a 
Krétán élő fajok száma tehát változott, de azok, ame-
lyek képesek voltak a tartós megtelepedésre, napja-
inkra összecsiszolódtak, és létrehoztak egy, a Föld-
közi-tenger térségében páratlan életközösséget. 

Ám még ez a maga nemében egyedülálló világ is 
veszélybe került. Ironikus módon önnön megalko-
tója, a Homo sapiens fenyegeti pusztulással. Az év-
századok során ugyanis mind intenzívebbé vált az 
emberi jelenlét Krétán. A korábbi időkben a sziget 
távolinak és megközelíthetetlennek számító tájait is 
elérte és kedvére alakította az ember, mind kevesebb 
teret hagyva a helyi élővilág számára. Az agrími vad-

AZ EMBER JÓVOLTÁBÓL KRÉTÁN MEGTALÁLHATÓ 
ÁLLATFAJOK NEM VOLTAK VÉGIG AZONOSAK A TÖRTÉ-
NELEM FOLYAMÁN.

elképzelése sem bizonyult helytállónak, miszerint 
az Európában nem honos kis-ázsiai sünnel (Erina-
ceus concolor) állna közelebbi rokonságban. Mint 
annyi földközi-tengeri szigetre, Krétára is betelepí-
tette a nyulakat az ember. Egy-egy kizárólag Krétán 
honos bennszülött alfajt mind a mezei nyúl (Lepus 
europaeus creticus), mind az üregi nyúl (Oryctola-
gus cuniculus cnossius) esetében elkülönítettek ko-
rábban. Hasonló a helyzet a krétai nagypelével (Glis 
glis argenteus) is, amelyet egyes vélemények szerint 
az újkőkorban, mások szerint a rómaiak idején tele-
pítettek be a szigetre. Sokáig úgy tűnt, hogy a krétai 
tüskésegér (Acomys minous vagy Acomys cahirinus 
minous) valóban a terület egyik endemikus állatfaja, 
mely sehol máshol nem fordul elő. Ám az elvégzett 
molekuláris biológiai vizsgálatok világosan bebi-
zonyították, hogy az egyiptomi vagy más néven 
közönséges tüskésegérrel (Acomys cahirinus) alkot 
egyazon fajt. Minden bizonnyal véletlenül hurcolta 
be az ember valamiféle szállítmánnyal Észak-Afriká-
ból még az ősidőkben.

Az előbbi számtalan példa dacára ma is él egy ap-
rócska emlős Kréta szigetén, mely tényleg sehol má-
sutt nem található meg bolygónkon. Ez pedig, amint 
fentebb már szó esett róla, a krétai cickány. Egy pa-
rányi túlélő, amely átvészelte az elmúlt közel kétmil-
lió év során Kréta élővilágának összes átalakulását. 

kecske, a krétai vadmacska és a krétai cickány ma 
már kizárólag a sziget legelhagyatottabb és legjárha-
tatlanabb hegyvidékein fordul elő. De vajon a szóban 
forgó menedékek mennyi ideig tudnak védőbástya-
ként ellenállni az emberi tevékenység ostromának? 

Az Európai Unió védett területi rendszere, a Na-
tura 2000 ma behálózza Krétát, vagyis e holocén 
kori éden utolsó maradványai már jogi védelemben 
részesülnek. Okkal bízhatunk benne, hogy talán 
a mind intenzívebb turizmus és az egyre fejlődő, 
azt kiszolgáló infrastruktúra ellenére is képes lehet 
fennmaradni Kréta szigetén ez a maga nemében pá-
ratlan, ember alkotta csodavilág. 

DR. NÉMETH ATTILA

KRÉTA

Kréta, kon-
tinensnyi 
változatosságot 
felvonultató 
mediterrán 
sziget, melyen 
2 millió éves 
története során 
három, markán-
san különböző 
ökoszisztéma 
fejlődött ki. 
A parányivá 
vált óriásokat 
és nagyméretű 
patkányokat 
szarvasok uralta, 
elefánttal és szá-
razföldi vidrával 
színezett világ 
követte, amit 
ember alkotta 
édenkert váltott 
fel.

A szavanna-
cerkóf kizárólag 

a Szaharától 
délre fordul elő 

a természetben, 
így igazán 

meglepő 
a mínoszi 

kultúra korabeli 
előfordulása 

Kréta szigetén.
(fent)

Fotó: Abeselom Zerit / 
Shutterstock
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őszén alkalmam nyílt, egy 
barátomhoz csatlakozva, há-
rom hetet Új-Zélandon tölte-
ni. A két nagy szigetet jártuk 

be, elsősorban az ország bennszülött madárvilága 
érdekelt bennünket. Sajnos az európai telepesek által 
behurcolt, tájidegen emlősfajok hatalmas pusztítást 
végeztek Új-Zéland eredeti élővilágában, és végez-
nek a mai napig is. A legnagyobb problémát a herme-
lin, a menyét, a görény, a sün és a patkányok jelenléte 
okozza. Az elszaporodott üregi nyulak a növényzet 
tönkretételében játszanak szerepet. Az Ausztráliából 
behurcolt közönséges rókakuzu szintén nagy kár-
tevő. Ez az alapvetően növényevő erszényes emlős 
rendszeresen foszt ki madárfészkeket, s mind a tojá-
sokat, mind a fi ókákat elfogyasztja. A becslések alap-
ján legalább 30 millióra tehető a számuk.

Új-Zélandon hatalmas erőfeszítéseket tesznek e 
káros folyamatok megállítására. Komoly kerítésrend-
szerrel körbevett, kártevőmentes védett területeket 

2016
hoztak létre, ezeken belül folyamatos csapdázás és 
mérgezés folyik. A legjobb eredményeket a partvo-
nalhoz közeli kisebb szigeteken érik el, közülük töb-
bet sikerült szinte teljesen kártevőmentessé tenni. Mi 
is meglátogattunk két ilyen szigetet (Tiritiri Matangi 
és Blumine Island). Több, majdnem az utolsó pilla-
natban megmentett madárfaj közel összes egyedét 
ilyen lezárt, védett területekre telepítették át, csak így 
lehet a fennmaradásukat biztosítani. A madarak mel-
lett egyéb őshonos állatfajok (például hüllők) védelme 
is hasonló módszereket igényel.

A kormány eltökélt szándéka a behurcolt, tájidegen 
emlősfajok végleges kiirtása, a tervek szerint 2050-re 
egész Új-Zélandot kártevőmentessé szeretnék tenni. 
Természetesen a szóban forgó program az állatvédők 

körében hatalmas felháborodást 
kelt.

Ezen a túrán találkoztam éle-
temben először röpképtelen ma-
darakkal, ami különösen nagy 
élményt jelentett számomra. Al-

kalmunk nyílt rögtön az első 
éjszaka az északi-szigeti bar-
na kivi megfi gyelésére, a to-
vábbiakban pedig négy ping-

vinfaj és két röpképtelen guvatféle 
is fölkerült a listánkra. Mindkettőt 
gyerekkorom óta ismertem, na-
gyon vártam a velük való találko-
zást. Az egyik a mi guvatunkra és 
harisunkra színezetben némileg 
hasonlító weka, a másik pedig a 
takahe, a kék fú óriási, szinte dino-
szauruszszerű változata volt.

A takahe eredetileg a mocsaras 
élőhelyek madarának számított, 
ám az emberi tevékenység hatá-
sára a magasabb, alpesi régiókba 
költözött. A téli időszakban hú-
zódik lejjebb a hó elől, ilyenkor 
erdős, bozótos területekre veszi 
be magát. Táplálékát alapvetően 
a Chionochloa nevű fűféle leve-
lei alkotják, de rendszeresen fo-
gyaszt rovarokat is. Mivel e nö-
vények tápanyagtartalma eléggé 
alacsony, ideje teljes részét evés-
sel tölti. Legközelebbi rokona, 
az északi-szigeti takahe csupán 
csontmaradványok alapján is-
mert. Több csendes-óceáni szi-
geten és a Madagaszkár mellett 
lévő Réunionon is élt hozzájuk 
hasonló faj. A takahe rokona, a 
kék fú szintén őshonos Új-Zélan-
don, minden körülményhez 
nagyszerűen alkalmazkodik, még 
a városokban is megtalálja a he-
lyét. Költési stratégiája is jobb a 
takahénál, több hím és több tojó 

A MA ÉLŐ TAKAHÉT IS SOKÁIG KIPUSZTULTNAK 
HITTÉK, MIUTÁN A NÉGY UTOLSÓ ISMERT PÉLDÁNYT 

1898-BAN BEGYŰJTÖTTÉK.

A takahe 
masszív, 
erőteljes 
felépítésú 
guvatféle. 
Jellemzője a 
hatalmas, kúpos, 
élénkvörös színű 
csőr.
Illusztráció: 
Walter Lawry Buller

közösen használhat egy-egy fészket, a fi ókák ne-
velését is együtt végzik. Idényszerűen vadászható, 
sőt néha természetvédelmi szempontból is indolkolt 
lehet a gyérítése (egyéb, veszélyeztetett fajok fi ókáit 
zsákmányolja).

A ma élő takahét is sokáig kipusztultnak hitték, 
miután a négy utolsó ismert példányt (a faj 1851-es 
felfedezése után) 1898-ban begyűjtötték. Pontosan 
fél évszázad telt el, amikor 1948 novemberében egy 
helyi orvos, Geo� rey Orbell, a Déli-szigeten lévő 
Murchison-hegységben újra megtalálta. Tiszteletére 
a felfedezés helyén lévő tavat róla nevezték el. Orbell 
fantáziáját már gyerekként megmozgatta ez a titok-
zatos madár. Nem adta fel a reményt, hogy a takahe 
létezéséről szóló történetek valósak lehetnek. Először 
1948 tavaszán próbálta föllelni a fajt két barátjával, de 
ekkor még csak egy, számára ismeretlen madárhan-
got hallott, valamint lábnyomokat talált. November-
ben tért vissza újból egy kisebb társasággal, s ekkor 
sikerrel jártak. Három példányt 
fi gyeltek meg, ebből kettőt ideig-
lenesen be is tudtak fogni. A fel-
fedezés nemcsak Új-Zélandon, 
hanem az egész világon hatalmas 
szenzációt keltett. Az expedíci-
ót bemutató, eredeti dokumen-
tumfi lm a YouTube-on is meg-
található. Orbell, aki 2007-ben 
hunyt el, 1998-ban még egyszer 
visszatért a helyszínre… A takahe 
újrafelfedezése és a megmentésé-
re tett erőfeszítések ihlették Gerald 
Durrell A hahagáj című regényét. 
Az író személyesen is ellátogatott 
erre a területre 1966-ban.

Sajnos a takahe már a felfede-
zés idején is kritikus helyzetben 
volt. Az Európából betelepített és 
elvadult gímszarvasok állomá-
nya nagyra nőtt, s az őshonos 
vegetációt teljesen tönkretették. 
Az 1970-es évek közepére sike-
rült a számukat elviselhető szintre 
csökkenteni. A takahe speciális 
élőhelyét borító zsombékos fűál-
lomány csak nagyon lassan tudott 
regenerálódni, ezt trágyázással 
próbálták fölgyorsítani. 1980-ra a 
madár populációja száz példány 
körülire zsugorodott.

A védelmi beavatkozások kö-
zül egyedül a közeli Te Anau-tó 
partján létesült keltetőtelep bizo-
nyult hatásosnak. Itt a vadonból 
begyűjtött tojásokat mestersége-
sen keltik ki, s a madarakat kö-
rülbelül egy év után engedik sza-
badon természetes élőhelyükön 
(nevelésüket úgy folytatják, hogy 
semmiképp ne találkozzanak 
emberekkel, a fi ókák táplálása ta-
kahebábokon keresztül történik). 
A tapasztalatok szerint túlélési 
arányuk megegyezik vad társai-
kéval. Az erőfeszítések ellenére a 
takahe állománya nagyon lassan 
növekszik. Mindebben közre-
játszik az is, hogy e faj egy élet-
re választ párt magának, éven-

te mindössze két tojást rak, s a vadonban ebből 
általában csak egyetlen fi óka nő fel. A másik komoly 
probléma, több másik, Új-Zélandon őshonos, röp-
képtelen madárfajhoz hasonlóan, hogy nincsenek 
hozzászokva az emlősök jelenlétéhez, egyszerűen 
nem alakult ki bennük természetes védekezés velük 
szemben. Ezért tudnak a betelepített ragadozók (el-
sősorban a menyétfélék) hatalmas pusztítást végez-
ni (2007-ben például nagy számban jelentek meg 
hermelinek a Murchison-hegységben, néhány hó-
nap alatt megfelezve a takaheállományt).

Az eredeti élőhelyükön kívül ma már több kisebb, 
partközeli szigetre és egyéb rezervátumba is tele-
pítettek takahékat, még az Északi-szigetre is, ahol 
eredetileg a tárgyalt faj nem fordult elő. A Murchi-
son-hegység nem látogatható, így csak ezeken a 
helyeken van lehetőség a madarak megfi gyelésé-
re. Nekünk négy különböző ilyen védett területen 
sikerült takahéval találkoznunk. Ezek az áttelepített 
madarak mind színes gyűrűvel és műholdas nyom-
követővel vannak ellátva, teljesen hozzászoktak az 
emberek látványához, szinte óriási baromfi  módjá-
ra sétálgatnak a látogatók körül. Sajnos e példányok 
szaporodási sikere elmarad a Murchison-hegység 

Takahe populáció egyedül Új-
Zéland déli szigetének, délnyugati 
partvidékén, a Fjordland Nemze-
ti Parkban található Murchison-
hegységben maradt fenn. Azóta 
azonban, a védelmi tevékenység 
során számos más rezervátumba 
áttelepítették, beleértve az északi 
szigetet is.

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Veszélyeztetett

ECNTVUENCREWEX

A kék fú:
Európában, 

Ázsiában, 
Afrikában, 

Indonéziában, 
a Fülöp-

szigeteken és 
Ausztráliában 

honos. 
Alfajait egyes 
taxonómusok 
külön fajként 

kezelik. 
A takahéhoz 
hasonló, de 

kisebb termetű, 
kecsesebb 

felépítésű madár, 
a röpképességét 
sem vesztette el. 

Fotó: Richard Taylor / 
Wikipédia

Az Orbell-tó 2017 
júniusában (ez 

Új-Zélandon 
a téli időszak). 

900 méteres 
tengerszint 

feletti 
magasságban 

helyezkedik el. 
Fotó: Michael Szabó

➤
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közösen használhat egy-egy fészket, a fi ókák ne-
velését is együtt végzik. Idényszerűen vadászható, 
sőt néha természetvédelmi szempontból is indolkolt 
lehet a gyérítése (egyéb, veszélyeztetett fajok fi ókáit 
zsákmányolja).

A ma élő takahét is sokáig kipusztultnak hitték, 
miután a négy utolsó ismert példányt (a faj 1851-es 
felfedezése után) 1898-ban begyűjtötték. Pontosan 
fél évszázad telt el, amikor 1948 novemberében egy 
helyi orvos, Geo� rey Orbell, a Déli-szigeten lévő 
Murchison-hegységben újra megtalálta. Tiszteletére 
a felfedezés helyén lévő tavat róla nevezték el. Orbell 
fantáziáját már gyerekként megmozgatta ez a titok-
zatos madár. Nem adta fel a reményt, hogy a takahe 
létezéséről szóló történetek valósak lehetnek. Először 
1948 tavaszán próbálta föllelni a fajt két barátjával, de 
ekkor még csak egy, számára ismeretlen madárhan-
got hallott, valamint lábnyomokat talált. November-
ben tért vissza újból egy kisebb társasággal, s ekkor 
sikerrel jártak. Három példányt 
fi gyeltek meg, ebből kettőt ideig-
lenesen be is tudtak fogni. A fel-
fedezés nemcsak Új-Zélandon, 
hanem az egész világon hatalmas 
szenzációt keltett. Az expedíci-
ót bemutató, eredeti dokumen-
tumfi lm a YouTube-on is meg-
található. Orbell, aki 2007-ben 
hunyt el, 1998-ban még egyszer 
visszatért a helyszínre… A takahe 
újrafelfedezése és a megmentésé-
re tett erőfeszítések ihlették Gerald 
Durrell A hahagáj című regényét. 
Az író személyesen is ellátogatott 
erre a területre 1966-ban.

Sajnos a takahe már a felfede-
zés idején is kritikus helyzetben 
volt. Az Európából betelepített és 
elvadult gímszarvasok állomá-
nya nagyra nőtt, s az őshonos 
vegetációt teljesen tönkretették. 
Az 1970-es évek közepére sike-
rült a számukat elviselhető szintre 
csökkenteni. A takahe speciális 
élőhelyét borító zsombékos fűál-
lomány csak nagyon lassan tudott 
regenerálódni, ezt trágyázással 
próbálták fölgyorsítani. 1980-ra a 
madár populációja száz példány 
körülire zsugorodott.

A védelmi beavatkozások kö-
zül egyedül a közeli Te Anau-tó 
partján létesült keltetőtelep bizo-
nyult hatásosnak. Itt a vadonból 
begyűjtött tojásokat mestersége-
sen keltik ki, s a madarakat kö-
rülbelül egy év után engedik sza-
badon természetes élőhelyükön 
(nevelésüket úgy folytatják, hogy 
semmiképp ne találkozzanak 
emberekkel, a fi ókák táplálása ta-
kahebábokon keresztül történik). 
A tapasztalatok szerint túlélési 
arányuk megegyezik vad társai-
kéval. Az erőfeszítések ellenére a 
takahe állománya nagyon lassan 
növekszik. Mindebben közre-
játszik az is, hogy e faj egy élet-
re választ párt magának, éven-

te mindössze két tojást rak, s a vadonban ebből 
általában csak egyetlen fi óka nő fel. A másik komoly 
probléma, több másik, Új-Zélandon őshonos, röp-
képtelen madárfajhoz hasonlóan, hogy nincsenek 
hozzászokva az emlősök jelenlétéhez, egyszerűen 
nem alakult ki bennük természetes védekezés velük 
szemben. Ezért tudnak a betelepített ragadozók (el-
sősorban a menyétfélék) hatalmas pusztítást végez-
ni (2007-ben például nagy számban jelentek meg 
hermelinek a Murchison-hegységben, néhány hó-
nap alatt megfelezve a takaheállományt).

Az eredeti élőhelyükön kívül ma már több kisebb, 
partközeli szigetre és egyéb rezervátumba is tele-
pítettek takahékat, még az Északi-szigetre is, ahol 
eredetileg a tárgyalt faj nem fordult elő. A Murchi-
son-hegység nem látogatható, így csak ezeken a 
helyeken van lehetőség a madarak megfi gyelésé-
re. Nekünk négy különböző ilyen védett területen 
sikerült takahéval találkoznunk. Ezek az áttelepített 
madarak mind színes gyűrűvel és műholdas nyom-
követővel vannak ellátva, teljesen hozzászoktak az 
emberek látványához, szinte óriási baromfi  módjá-
ra sétálgatnak a látogatók körül. Sajnos e példányok 
szaporodási sikere elmarad a Murchison-hegység 

Takahe populáció egyedül Új-
Zéland déli szigetének, délnyugati 
partvidékén, a Fjordland Nemze-
ti Parkban található Murchison-
hegységben maradt fenn. Azóta 
azonban, a védelmi tevékenység 
során számos más rezervátumba 
áttelepítették, beleértve az északi 
szigetet is.

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Veszélyeztetett

ECNTVUENCREWEX

A kék fú:
Európában, 

Ázsiában, 
Afrikában, 

Indonéziában, 
a Fülöp-

szigeteken és 
Ausztráliában 

honos. 
Alfajait egyes 
taxonómusok 
külön fajként 

kezelik. 
A takahéhoz 
hasonló, de 

kisebb termetű, 
kecsesebb 

felépítésű madár, 
a röpképességét 
sem vesztette el. 

Fotó: Richard Taylor / 
Wikipédia

Az Orbell-tó 2017 
júniusában (ez 

Új-Zélandon 
a téli időszak). 

900 méteres 
tengerszint 

feletti 
magasságban 

helyezkedik el. 
Fotó: Michael Szabó
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BÉKALESEN 
EGY ÚJ FAJ FELFEDEZÉSE

PÁLMAFÁK, SZAMBA, FOCI, KARNEVÁL; TALÁN EZEK 
A SZAVAK JUTNAK ELŐSZÖR AZ EMBER ESZÉBE, HA 
BRAZÍLIÁRA GONDOL. ESETLEG FELSEJLIK A RIO CÍMŰ 
ANIMÁCIÓS FILM, AMELYBEN A KÉK ARA KIHALÁSA 
ELLEN HARCOL NÉHÁNY „AKTIVISTA”. EBBEN A 
FILMBEN SOKSZOR MEGJELENIK A RIO DE JANEIRÓT 
KÖRÜLVEVŐ RENGETEG, MINT AZ ARA ÉLŐHELYE, 
AZT VISZONT KEVESEN TUDJÁK, HOGY EZ AZ ERDŐ 
A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ ATLANTI ESŐERDŐ EGYIK 
UTOLSÓ MEGMARADT FOLTJA.

z atlanti esőerdő egykor 1,2 millió négyzetki-
lométeren borította Dél-Amerika keleti part-
vidékét, de az elmúlt évszázadok emberi 
tevékenységei (fakitermelés, nádcukor- és 

kávétermesztés, állattenyésztés, a városok terjeszke-
dése) elpusztították az erdőt, s napjainkra már csak 
11,7 százaléka maradt fenn. A megmaradt kis terület 
is inkább apró foltokból áll, ami sok élőlény sorsát 
megpecsételi.

Brazília rendkívül gazdag természeti szépségek-
ben. Elég csak az Iguazú-vízesésre, a Pantanalra 
vagy az Amazonas-vidékre gondolni. Ez utóbbi ta-
lán a leghíresebb terület, mivel bolygónk legna-
gyobb vízhozamú folyója táplálja azt az összefüggő 
erdőt, amely a Föld esőerdeinek felét képviseli, és a 
világon élő ismert fajok egytizedének ad otthont. 
Ám kevésbé, inkább csak a biológusok körében köz-
tudott, hogy az atlanti esőerdő még az Amazonasnál 
is változatosabb endemikus (kizárólag itt előforduló) 
élővilágot rejt. A megmaradt parányi erdőfoltokról 
több mint kétszázötven emlős-, ezer madár-, négy-
százötven kétéltű-, háromszáz hüllő- és háromszáz-
ötven édesvízi halfajt regisztráltak eddig a kutatók. 
Ezek a számok pedig egyre csak nőnek, annyi feltá-
ratlan élőlény rejtőzik még az erdő mélyén.

Fantasztikus tudományos kalandnak lehettem 
részese 2015 végén, amikor a Tempus Közalapít-
vány támogatásával Brazília negyedik legnagyobb 
államába, Bahiába utaztam három hónapra, hogy az 
ott megmaradt atlanti esőerdőfoltokon még leírat-

A

BRAZÍLIÁBAN 

Az egyik, Bahia 
államban 
előforduló faj, 
a Phyllodytes 
melanomystax 
(fent) 
Fotó: Konrad Mebert

A sikeres 
expedíció 
résztvevői 
(lent)
Fotó: Vörös Judit
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egyedeiétől. Ennek hátterében valószínűleg az áll, 
hogy amikor kritikus szintre csökkent a takaheállo-
mány (118 madár 1982-ben), belterjesség alakult ki a 
populációban.

A faj megőrzéséhez valószínűleg a továbbiakban 
is szükséges az emberi segítség, így a védelmi, sza-
porítási programok tovább folynak. Mivel a tapasz-
talatok azt mutatták, hogy a takahebábok használa-
tával fölnevelt madarak kevésbé voltak sikeresek a 
költésben, ezt a módszert már nem alkalmazzák, in-
kább igyekeznek költőpárokhoz kihelyezni a tojáso-
kat. A belterjességre is komoly fi gyelmet fordítanak, 
rendszeresen cserélgetik a példányokat az egyes 
helyek között. Így előfordul, hogy egy-egy belső re-
pülőjárat turistaosztályán utaztatják a madarakat. 
A nagyon gyenge költési eredményeket fölmuta-
tó egyedeket pedig bemutatóhelyekre költöztetik, 
hogy minél több emberrel ismertessék meg az or-
szág egyik emblematikus madárfaját.

KÓKAY SZABOLCS

Az utóbbi években sikerült a mesterségesen keltetett és nevelt 
madarak számát évi 40-re növelni, így 2016-ban az állomány 
300 példány fölé emelkedett. Az idei összesítés szerint 347 ta-
kahe él Új-Zéland területén, ennek körülbelül egyharmada az 
eredeti élőhelyükön található (ahol elérték a terület eltartó ké-
pességének a határát).

Öreg takahe 
az Orokonui 
Ecosanctuary-
ben (Dunedin 
város mellett). 
Ebbe a 
rezervátumba 
2012-ben 
telepítettek 
először 
takahékat, 
jelenleg 5 madár 
él itt.
Fotó: Kókay Szabolcs

A svédországi 
Bie melletti erdő 

kuyafarkasa 
(balra)

 Európa 
tisztavérű 

farkasait már a 
hibridizáció is 
veszélyezteti.

(jobbra) 
Fotó: Kovács Zsolt

itkán, de előfordul, hogy a természetben a kutya és a farkas ke-
reszteződik egymással. A legjobb példa erre Olaszország, ahol 
megpróbálják befogni a keresztezett egyedeket, sterilizálják őket, 

majd a négy speciális állatmenhely valamelyikébe kerülnek. 2016-ban 
mintegy 300 (!) ilyen ragadozó élt rácsok mögött. 

Kevésbé ismert, hogy Skandi-
náviában is előfordulnak e� éle 
kereszteződések. Egy fi nn kuta-
tó, Lauri Kontro szerint a hajdani 
Szovjetunióban az orosz határőrök 
olyan kutyákkal járőröztek, ame-
lyekben egész biztosan csörgede-
zett farkasvér is. Amikor pedig fel-
bomlott a birodalom, egyszerűen 
szélnek eresztették a kutyafarka-
sok néhány egyedét, melyek közül 
több épp a határos Finnországban 
talált új hazára, csatlakozva az ott 
élő ordasokhoz. 

A másik ok, amiért Finnország-
ban – a természetben – hibridek 
élnek, a felelőtlen fi nn kutyate-
nyésztőknek is „köszönhető”. Az 
országban ugyanis hivatalosan 
mintegy ezer (!) olyan ebet tar-
tanak, melyek „farkasvérűek”; 
sokan szeretik például a német-
juhász-farkas és a lajka-farkas 
kereszteződéseket. A vevő kíván-
ságára más kutyafajták is szóba 
jöhetnek.  

A kutyafarkasok egy része az 
erdőkben kötött ki, párat kilőttek 
közülük, mások pedig továbbra 
is szennyezik az ordasok génál-
lományát. 2014-ben tucatnyi, 

R

bíróság elé állított fi nn orvvadász azzal védekezett, 
hogy ők nem farkasokat, hanem hibrideket ejtettek 
zsákmányul. Az ügyvédjük szerint három „farkas” 
genetikailag 12,5%-ban kutya volt. Szerencsére a bí-
róság e védekezést nem vette fi gyelembe, s elítélte 
az orvvadászokat.

Az utóbbi években svéd földön is mind gyak-
rabban bukkannak fel olyan példányok, amelyek 
egyszerre hasonlítanak a kutyára és annak ősére. 
Ilyennek számít az elejtett sárgásvörös csuhájú úgy-
nevezett Junsele-nőstény, mely valószínűleg far-
kas-lajka kereszteződés, vagy a Södermanland me-
gyében, Bie mellett, Katrineholmtól északra fekvő 
erdők falkája. Közöttük több első generációs kutya-
farkas él, amit az ürülékükből elvégzett DNS-tesztek 
és a vadkamerák rögzítette képek egyaránt megerő-
sítettek. Ezért a södermanlandi tartományfőnökség 
2017. október 24-i határozatában az említett falkából 
hat keverék egyedet kivételesen elejthetőnek nyil-
vánított. Tudniillik – éppúgy, mint nálunk – Svéd-
országban nemcsak a tiszta vérű farkasok, hanem a 
hibridek is védelem alatt állnak.

KOVÁCS LÁSZLÓ

A hibrid ragadozók nevének 
első fele a hímre, míg a má-
sodik a nőstényre utal. Ha 
például egy hím oroszlán és 
egy nőstény tigris frigyéből 
születik kölyök, azt az angol 
elnevezések alapján liger-
nek hívjuk, ám ha a szülők 
épp ellenkező neműek, ak-
kor tigon az utód neve (Lion: 
oroszlán; Tiger: tigris).
Cikkünkben – mivel a kan 
és a szuka szerepe a hibri-
dizációban nem ismert – az 
egyszerűség kedvéért csak 
kutyafarkasokról írunk.

Veszélyben Európa ordasai

JÖNNEK A KUTYAFARKASOK?
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11,7 százaléka maradt fenn. A megmaradt kis terület 
is inkább apró foltokból áll, ami sok élőlény sorsát 
megpecsételi.

Brazília rendkívül gazdag természeti szépségek-
ben. Elég csak az Iguazú-vízesésre, a Pantanalra 
vagy az Amazonas-vidékre gondolni. Ez utóbbi ta-
lán a leghíresebb terület, mivel bolygónk legna-
gyobb vízhozamú folyója táplálja azt az összefüggő 
erdőt, amely a Föld esőerdeinek felét képviseli, és a 
világon élő ismert fajok egytizedének ad otthont. 
Ám kevésbé, inkább csak a biológusok körében köz-
tudott, hogy az atlanti esőerdő még az Amazonasnál 
is változatosabb endemikus (kizárólag itt előforduló) 
élővilágot rejt. A megmaradt parányi erdőfoltokról 
több mint kétszázötven emlős-, ezer madár-, négy-
százötven kétéltű-, háromszáz hüllő- és háromszáz-
ötven édesvízi halfajt regisztráltak eddig a kutatók. 
Ezek a számok pedig egyre csak nőnek, annyi feltá-
ratlan élőlény rejtőzik még az erdő mélyén.

Fantasztikus tudományos kalandnak lehettem 
részese 2015 végén, amikor a Tempus Közalapít-
vány támogatásával Brazília negyedik legnagyobb 
államába, Bahiába utaztam három hónapra, hogy az 
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lan békafajok után kutassak brazil 
kollégáimmal. Egy herpetológus 
számára Brazília maga a földi pa-
radicsom. Ebben az országban él 
a legtöbb kétéltűfaj (1049), melyek 
felét az atlanti esőerdőből írták le. 
Munkám az Ilhéus és Itabuna te-
lepülések között félúton található 
Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Szent Kereszt Állami Egye-
tem) Zoológiai Gyűjteményé-
ben kezdődött. Itt őrzik ugyanis 
a környéken gyűjtött kétéltűek 
példányait, azt a néhány darabot, 
amelyek a kutatók számára vizs-
gálati anyagként rendelkezésre 
állnak. Áttanulmányoztam tehát 
az eddig leírt, Bahia államban elő-

forduló, Phyllodytes nemzetségbe tartozó tizenegy 
békafajt, hogy a terepi munkák során felismerjem, 
ha eddig ismeretlen formával találkozom.

A brazil kollégáktól kaptam egyébként a fü-
lest, hogy érdemes ezt a csoportot választani, 
ugyanis korábbi expedíciójuk során találtak 
azonosítatlan példányokat. A Phyllodytes 
nemzetség tagjai kis méretű, 3-5 cm test-
hosszú levelibékák, melyeket két jellegzetes-
ség különböztet meg a többi levelibékától. Alsó 
állkapcsukon kettő-négy nagy méretű fog ül, s 
életük teljes mértékben a broméliákhoz kötődik. 
Ezek az apró békák a broméliák levelei között ösz-
szegyűlt vízbe helyezik a petéiket, abban fejlődnek 
ki, táplálkoznak, és itt keresnek párt is maguknak. 

A gyűjteményi tanulmányozás után kezdődhe-
tett a munka legizgalmasabb része, a terepi expedí-
ció. A békák többsége éjszaka aktív, ezért teljes sö-
tétség kell a felkutatásukhoz. Este indultunk el tehát 
az egyetemtől többórányira található egyik érintet-
len erdőfolthoz, annak reményében, hogy sikerül 

a terület fajlistáját újakkal bővítenünk. Brazil kollé-
gám machetével törte az utat előttem, és meg-meg-
állt hallgatózni, hogy szól-e már valamelyik békafaj 
hím egyede, amint épp magához csalogatja a nős-
tényt. Több alkalom és sok óra keresgélés után meg-
hallottuk a keresett hangot, a Phyllodytes-békákra 
jellemző, mégis kissé eltérő kuruttyolást. Közelítet-
tünk a hangforráshoz, és a zseblámpánk fényében 
megpillantottuk az első egyedeket, amint a terreszt-
ris (talajról növő) bromélia levelén üldögéltek. Első 
dolgunk volt, hogy felvételt készítsünk a hím által 
kiadott hívóhangról, mivel a békáknál ez az egyik 

A BROMÉLIA LEVÉLRÓZSÁJA BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 
SZÁMUKRA, MERT ITT MÉG AKKOR IS FENNMARAD 
A SZAPORODÁSUKHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN VÍZ, 
HA HOSSZÚ SZÁRAZSÁG KÖSZÖNT A TERÜLETRE.

A bromélia, 
amelynek 
levelei között 
az új békafajt 
megtaláltuk. 
(balra lent)
Fotó: Vörös Judit

Az atlanti 
esőerdő Dél-
Amerika 
felfedezése 
előtti, ötszáz 
évvel korábbi 
(zöld) és 
jelenlegi (piros) 
kiterjedése. 
Becslések 
szerint az eredeti 
erdőborítás 
88,3%-a mára 
eltűnt.
Forrás: ZME Science
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be kerültek. A P. amadoi békafajt még nem találták 
meg máshol, vagyis nagy valószínűséggel kizárólag 
ezen a kis élőhelyfolton él a teljes világállomány. 

De miért is jó, hogy új fajokat fedezünk fel és 
teszünk ismertté a tudomány, következésképp az 
emberiség számára? Gyakran teszik fel nekem ezt 
a kérdést nem a szakmában dolgozó ismerőseim. 
Számos érvet fel lehet sorolni a fajok leírásának fon-
tossága mellett. Az alábbi példákkal ezek jól szem-

legfontosabb faji megkülönböztető bélyeg. Azután 
befogtunk néhány egyedet, és a gyűjteménybe 
szállítottuk őket további vizsgálatra.

Összesen huszonkét példányt hasonlítottunk 
össze a többi, már ismert fajjal. Kiderült, hogy a 
nemzetség eddigi legkisebb méretű (2 cm hosszú) 
faját sikerült felfedeznünk. Az új fajnak a Phyllody-
tes amadoi nevet adtuk, adózva ezzel Brazília legis-
mertebb modernista írója, Jorge Amado emlékének. 
A bizonyító példányok az egyetem gyűjteményébe, 
két másik brazil múzeumba és a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Kétéltű- és Hüllőgyűjteményé-

léltethetők a természettudományban kevéssé jártas 
olvasóknak is.

Sokan szeretnek például gombászni, és a hazavitt 
zsákmányt szívesen elfogyasztják. Mindehhez is-
merni kell a fajokat, a közöttük lévő különbségeket 
és hasonlóságokat, hisz ennek hiányában komoly 
bajba kerülhet az óvatlan gombaszedő. E fajokat a 
kutatók találták meg, majd írták le, jellemezték őket 
olyan részletességgel, hogy meghatározhatók le-
gyenek. Könyveket írtak róluk, s műveiket rajzokkal, 
fényképekkel illusztrálták, hogy az adott gombák 
bárki számára felismerhetőek legyenek. De ugyan-
így tekinthetünk egyes legyekre vagy szúnyogokra 
(mint kórokozók hordozóira), vagy a mérges kígyók-
ra, amelyeknél a megfelelő kezelés reményében na-
gyon fontos ismernünk, melyik fajjal volt dolgunk 
egy számunkra szerencsétlen találkozásnál. Tudták, 
hogy az egyes békák bőrén termelődő anyagból fáj-
dalomcsillapító és szívgyógyszereket készítenek?

A felsorolást még sokáig lehetne folytatni, mert 
minden élőlény észrevétlenül az ember életének 
része. Mint az emberi test, a természet is apró „ele-
mekből” épül fel, és működésükben is föllelhetjük 
a párhuzamot. Lehet, hogy egy-két elem megbe-
tegedését, pusztulását még nem vesszük észre, ám 
tartós hiányuk és az ennek következtében fellépő 
változások olyan zavarokhoz vezethetnek, ame-
lyek következtében idővel az egész szervezet, illetve 
rendszer is összeomolhat.

Ahhoz, hogy meg tudjuk óvni a természetet, is-
mernünk kell minden összetevőjét, legyen az bak-
térium, bogár vagy béka. Az új Phyllodytes-faj isme-
rete a többi, veszélyeztetett fajjal együtt eszköz lehet 
a természetvédelmi hatóság számára az erdőfolt vé-
delméhez, s ki tudja, talán épp erről a békáról derül 
ki később, hogy az ember számára nélkülözhetetlen 
gyógyszeralapanyagot termel.

(A Phyllodytes amadoi fajt leíró tudományos közle-
mény a Zootaxa című folyóiratban jelent meg.)

VÖRÖS JUDIT

A Phyllodytes 
luteolus portréja 

Fotó: Konrad Mebert

Phyllodytes 
luteolus 
(jobbra)
Fotó: Konrad Mebert

Két Phyllodytes 
bújik meg 
a bromélia 
szárában 
összegyűlt 
vízben. 
(balra)
Fotó: Konrad Mebert

Phyllodytes 
amadoi, Vörös, 
Dias & Solé 2017, 
a most leírt 
békafaj bizonyító 
példánya 
Fotó: Mirco Solé
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20 ÉVE KÖLT ÚJRA NÁLUNK

anuár eleje van, néhány napja tehát már a 
„vándorsólyom évében” vagyunk. Ebből az 
alkalomból egy előzetes rövid bemutatást 
szeretnék adni erről az egyébként sokak által 

többé-kevésbé jól ismert madárról. Elsősorban el-
terjedéséről és rendszertanáról lesz szó, személyes 
megfi gyelésekkel is alátámasztva.

Épp pár héttel ezelőtt, november 2-án fi gyelhettem 
meg Apajon egy különleges példányt, mely hossza-
san üldögélt a puszta gyepén. Hófehér toroktája és 
begye, kontrasztos sötét sapkája és keskeny barkója 
rögtön elárulta, hogy nem a nálunk fészkelő (költő) 
alfajról van szó, hanem a hozzánk telelésre érkező 
északi rokonról, amelyet néha tundrasólyom néven 
is emlegetnek. Ez Eurázsia tundrazónájának mada-

J

Hogy a közeli rokonságról jó áttekintést szerez-
hessünk, vegyük a legújabb idevonatkozó hite-
les kiadványt, amelyet a BirdLife International 
szervezet és a Lynx kiadó szakemberei közösen 
állítottak össze (Illustrated Checklist of the Birds 
of the World, 2015). A kiadvány tizenkilenc alfajt 
sorol fel, melyek közül kettőt gyakran önálló faj-
ként emelnek ki a közelmúlt más rendszertani 
szakkönyvei. Ha ezeket leszámítjuk, akkor is tizenhét alfajjal kell 
számolnunk, ami így is jelzi a fajon belüli változatosságot. De 
hát ne csodálkozzunk rajta, hisz egy globális elterjedésű raga-
dozó madárról van szó, mely az Antarktisz kivételével az összes 
kontinensen megtalálható, és nemcsak átvonulóként, hanem 
fészkelő populációival is. Elmondhatjuk, hogy a vándorsólyom a 
madárvilág egyik legelterjedtebb faja, amely a sarkvidéki tund-
ráktól a trópusi esőerdőkig sokféle élőhelyet meghódított.

ra, s ősszel a vadlibacsapatokkal, a nagy lilikekkel egy 
időben kel útra, hogy maga is délebbi tájakon töltse 
a telet, ahol több táplálékot is talál. Szívesen telep-
szik meg vizes élőhelyek közelében, és mintha csak 
hazájában, a tundrán lenne, előszeretettel üldögél a 
rövidre legelt pusztai gyepen. A késő ősszel és a téli 
hónapokban nálunk észlelt vándorsólymok egy része 
ehhez az alfajhoz tartozik.

Itt Európában – és ugyanúgy a palearktikus fa-
unaterület nagy részén, azaz Eurázsiában – három 
alfaja él. Ezek elterjedési területe szinte szabályosan 
lefedi a főbb klímaövezeteket, azaz a hideg, a mér-
sékelt övi és a mediterrán éghajlati zónákat. A sark-
vidéken a fent említett alfaj, a tundrasólyom (Falco 
peregrinus calidus) él, a mérsékelt övi zónában a 
törzsalak (Falco peregrinus peregrinus), míg a me-
diterráneumot a kisebb termetű déli forma, a Falco 
peregrinus brookei lakja (mint fészkelő).

Magyarországon a törzsalak, azaz a Falco peregri-
nus peregrinus költ, amelyről a faj első tudományos 
leírása is született 1771-ben. A tundrasólyom csupán 
átvonulóként és telelőként fordul elő. Nem lehetetlen, 
hogy a globális felmelegedés vagy más természeti 
erők hatására a harmadik alfaj is megjelenik nálunk, 
mint ahogy sok más déli madárfaj északi irányú ter-
jeszkedése játszódik le a szemünk előtt.

A Kárpát-medencében tölti a telet az Európában 
általánosabban elterjedt alfaj, a nálunk ismét költő 
törzsalak, mely az 1960-as években fészkelőként ki-
pusztult hazánkból, s csak nem is olyan rég – húsz 
évvel ezelőtt –, 1997-ben telepedett vissza az első 
pár. Eltűnését a mezőgazdaságban nagyüzemileg 
bevezetett vegyszerezés okozta. Az azóta már betil-

a vándor-
sólyom

2018 madara,

a vándor-
sólyom

2018 madara,

A vándor-
sólyom a 
kemizálás, az 
orvvadászat 
és az illegális 
solymászat 
miatt egyszer 
már kipusztult 
az országból. 
Fotó: Teri Virbickis / 
Shutterstock
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tott DDT egyik tisztán kimutatha-
tó káros hatása a szaporodásban 
mutatkozott meg. A vegyszer-
származékok fokozatos fel-
halmozódása a zsírszövetekben 
lecsökkentette a szervezet kal-
ciumszintjét, ami oda vezetett, 
hogy például a tojáshéjba nem 
épülhetett be elegendő mész. A 
madarak elvékonyodott héjú, sőt 
lágy héjú tojásokat raktak le, ame-
lyek alkalmatlanok a szaporodás-
ra, hiszen túl hamar összetörnek, 
szétlapulnak. Erről más fajok ese-
tében magyar kutatók – mint Tap-
fer Dezső – is írtak olyan érteke-
zéseket, melyeket az idő tájt még 
nem fogadtak el.

Főleg szárnyasokat fogyaszt, melyeket a levegő-
ben vág le. Zsákmányai között nagy számban sze-
repelnek galambok (mind a szirti galamb, mind a 
városokban elszaporodott parlagi galamb), külön-
féle récék és más vízimadarak, például a cankók és 
partfutók. Egy kimutatás szerint zsákmánylistáján a 
partimadarak több mint száz faja található meg. 

A vándorsólyomra jellemző az ivari dimorfi z-
mus. A tojók jóval nagyobbak a hímeknél. Az ivari 
különbség a fészkelőterület táplálékspektrumának 
jobb kihasználását teszi lehetővé. A kisebb termetű 
hímek az apróbb zsákmányfajok irányába szélesí-
tik ki a spektrumot, míg a tojók a megtermettebbek 
felé. Emellett a tojók nagyobb méretének a fészakalj, 
a tojások és a fi ókák védelmében is szerepe van.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által 
felállított védelmi kategóriák alapján ezt az elterjedt 

ragadozó madarat a nem veszé-
lyeztetett (least concern) fajok 
közé sorolják. Még a sérülékeny 
kategóriát sem éri el. Mindezt 
indokolja, hogy nagy elterjedé-
sű, populációja több helyen nö-
vekszik, és az állománymérete is 
megfelelő. Világpopulációját ma-
napság 140 ezer egyedre becsülik.

Hazai oltalma terén a termé-
szetvédelmi hatóságok tehetik a 
legtöbbet a nemzeti parkok – élő-
helyeket jól ismerő – szakembe-
rei segítségével. Munkájukat je-
lentősen támogathatja a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Ragadozómadár-vé-

delmi Szakosztálya, ahol évtizedek óta alapos szak-
mai tevékenység folyik, beleértve a fészkelőhelyek 
rendszeres őrzését is. A természetvédelmi szemlé-
let oktatása, fejlesztése és terjesztése általános fon-
tosságú, de különösen az a természetben működő 
szakmáknál, amilyen az erdészet, vadászat és halá-
szat, valamint a mezőgazdaság legkülönfélébb ága-
zatai.

DR. BANKOVICS ATTILA

A VÁNDORSÓLYMOT AZ ÁLLATVILÁG LEGGYORSABBAN 
MOZGÓ FAJÁNAK TARTJÁK. A KISZEMELT ZSÁKMÁNYÁRA 
ZUHANÓREPÜLÉSBEN VÁGÓ MADÁR SEBESSÉGE 
MEGHALADJA AZ ÓRÁNKÉNTI 300 KILOMÉTERT.

A régi 
ábrázoláson egy 
kifejlett példány 
látható, mögötte 

egy barnás 
tollazatú fi atal.

(fent) 
Illusztráció: Henry 

Leonard Meyer

Fiókakorban 
dús fehér pehely 

borítja az apró 
madarak testét. 

A vándorsólyom 
hazai 

állománya mára 
meghaladja a 40 

párt.
Fotó: Alexander 

Erdbeer / Shutterstock

A vándor-
sólyom leg-
gyakrabban 
madarakat 
zsákmányol, 
elfogva saját 
méreténél na-
gyobbakat is.
Fotó: Ondrej 
Prosicky / 
Shutterstock
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ragadozó madarak megőrzése a természet-
védelmi munka egyik legnagyobb kihívása, 
hiszen e fajokkal dolgozni túlmutat a védett 
területek kezelésének kérdésén. Az álta-
luk használt területek nagysága miatt (pl. 

költőrevírek kiterjedése és vándorló életmódjuk) 
többnyire összehangolt nemzetközi együttműkö-
dés szükséges a sikerhez. Ennek a munkának a ter-
vezéséhez nélkülözhetetlen a fajok életmódjának 
alapos ismerete. A szükséges információk össze-
gyűjtése viszont nehézkes, hisz alapvetően óvatos, 
ritkán megfi gyelhető madarakról van szó.

Napjainkban új, talán a régieknél is komolyabb ki-
hívással kell szembenézniük a ragadozómadár-vé-
dőknek. A hosszú távú vonulókat 
útközben, illetve a telelőhelyeken 
az intenzív mezőgazdálkodás, a 
villamosenergia-hálózat térnye-
rése, valamint az illegális vadá-
szat egyaránt fenyegeti. De nem 
sokkal jobb a helyzet az egész év-
ben Európában élőknél sem. Az 
élőhelyek folyamatos átalakulá-
sa/leromlása megállíthatatlannak 
tűnő folyamat. A mérgezések ré-
gi-új divatja sem akar elmúlni, az 
utóbbi évek egyre növekvő eset-
számai jól mutatják a probléma 
fontosságát itthon és külföldön 
egyaránt. A nagy testű ragado-
zómadár-fajok (sasok, keselyűk) 
fokozatosan érő, kevés fi ókát ne-
velő madarak, így állományaik 
még ideális körülmények között 
is csak lassan növekednek, stabi-

lizálódnak. A veszteségek mérséklésére, elsősorban 
a téli időszakban még „csapatosan” mozgó (fi atal) 
nagy testű sasok esetében, jól alkalmazható mód-
szer a kiegészítő etetés. A rétisasok téli etetésének 
különösen nagy hagyománya van a Hortobágyon, 
továbbá a hozzá csatlakozó tiszai árterekben, ahol a 
nemzeti park megalakulása óta folyik ez a tevékeny-
ség. Ma már több, kifejezetten erre a célra épített és 
engedélyezett etetőhely működik itt.

A jól működtetett etetőhely kiteljesíti az aktív ter-
mészetvédelmi kezelés gyakorlatát, ellenőrzött és 
szabályozott módon kínál a területen táplálékbá-
zist a védett és fokozottan védett húsevő fajoknak. 

Ezenfelül a sérülésből felgyógyult 
ragadozó madarak szakszerű sza-
badon eresztésének helyszíne is 
lehet. Mindezek mellett alkalmat 
teremt a tárgykörben különböző 
kutatási, monitorozási feladatok 
elvégzésére, például a színes gyű-
rűvel jelölt sasok egyedi azono-
sítására. Az etetőhelyet körbe kell 
keríteni úgy, hogy csak a célfajok 
tudják megközelíteni. Ez hatósá-
gi előírás. Ugyancsak a hatóság 
szabályozza az etetőanyag ellen-
őrzött használatát, amely a szár-
mazási helytől a felhasználásig 
pontos nyilvántartást jelent. Nagy 
hidegben azonban nem vetik 
meg a felkínált nyúl- vagy malac-

A FIÓKÁK JELENTŐS RÉSZE AZ EGYÉVES 
KORT SEM ÉRI MEG!

Az azévi 
fi atalok a 

tél végére 
egyre maga-
biztosabban 
mozognak. 

(fent)

A beszállófákon 
ülő madarak a 
színes gyűrűk 

alapján 
egyedileg 

azonosíthatóak. 
(balra)

Fotók: Sándor István

a sasoknak
Segítség
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húst sem. Ám kedvencük a vadhús: a vadgazdálko-
dás „melléktermékei” (zsigerek, balesetben elpusz-
tult vadak tetemei) valóságos csemegéje a sasoknak.

Ha a biztonságos táplálékforrás kijuttatása mellett 
monitoringmunka is folyik, központi elemmé válik 
a leskunyhó, amelybe megfi gyelésre alkalmas abla-
kokat célszerű beépíteni. A környékére beszállófákat 
kell beásni, olyan távolságra, hogy a gyűrűs mada-
rak még azonosíthatók legyenek.

A madártani megfi gyelés általában napkeltétől 
napnyugtáig tart, közben törekedni kell arra, hogy 
a madarak a megfi gyelőket még véletlenül se ér-
zékeljék zavaró tényezőként. A megfi gyelő rögzíti 
az etetőhelyen megjelent összes madárfajt, illetve 
egyedszámukat. A viszonylag nagy számban elő-
forduló, színes gyűrűvel jelölt rétisasoknál a gya-
korlatban a fényképes dokumentáció vált be a leg-
biztosabb módszerként, szerencsés esetben így még 
a közelben átrepülő jelölt madarak leolvasása is si-
kerülhet.

A természetvédelmi munka során, időről időre 
emberkézbe kerülnek olyan madarak, amelyek al-

TAPASZTALATOK
A madarak hamar megtanulják, hogy rend-
szeresen friss táplálék várja őket, azt előnyben 
részesítik a „régiekkel” szemben, felismerik a 
szállítójárművet, és az etetőanyagot rakodó 
„ismerős” emberektől kevéssé félnek.

A „zsenge”, könnyen megbontható táplálékot 
előnyben részesítik. 

Mindig szívesebben keresik fel az etetőhelyet, 
ha valamilyen kedvezőtlen körülmény (viha-
ros erejű szél, egész napos eső, kemény fagy, 
gyenge vízimadármozgás stb.) miatt nem 
tudnak aktívan zsákmányolni. 

Az etetőhelyen való megjelenésükben van 
egy reggeli (7–10 óra között) és egy délutáni 
(14 órától napnyugtáig) maximum, ilyenkor a 
legaktívabbak.

A bizalmatlan példányok előszeretettel pró-
bálják elragadni elsősorban a dolmányos var-
jaktól az általuk megszerzett kisebb falatokat. 
Mindez különösen a fi atal egyedeknél fi gyel-
hető meg, amelyek döntő része szinte kizáró-
lag e zsákmányolási technikát (kleptoparazi-
tizmus) alkalmazza. Az azonosított példányok 
többszöri megfi gyelése ugyanakkor azt is be-
bizonyította, hogy az egyévesnél fi atalabb sa-
sok az idő múlásával egyre ügyesebbek, sike-
resebbek. Az öreg madaraknak már általában 
elég egy félreérthetetlen mozdulatot tenniük 
ahhoz, hogy a varjú elejtse az épp nála lévő 
falatot.

Az etetőhelyen megjelenő sasok száma a vo-
nuló/telelő északi egyedek megérkezésével 
párhuzamosan emelkedik, azok távozásával 
csökken.

kalmasak a gyógyulási/felerősödési szakasz után 
a szabadon eresztésre. Az állandó felügyelettel, 
monitoringtevékenységgel, valamint a stabil „asz-
talközösséggel” működő etetőhely ideális ebből 
a szempontból. 2011. július 5-én két, eredetileg a 
Dunántúlról mentett, majd a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykert mentőállomásán gyógykezelt rétisasfi óka 
szabadon eresztése történt meg a Hortobágyon. Az 
egyiket 2012. december 5-én ugyanott, míg fészek-
testvérét 2013. március 4-én egy 20 kilométerrel 
odébb működő etetőnél sikerült (gyűrűszámát leol-
vasva) azonosítani.

SÁNDOR ISTVÁN

A RÉTISASOK ELSŐSORBAN HALEVŐK, ÍGY EZZEL A TÁP-
LÁLÉKKAL LEHET A LEGHATÉKONYABBAN ETETNI ŐKET.

Az etetőteret 
nemcsak 
a fi atal, 
hanem az 
öreg sasok 
is szívesen 
látogatják.
(fent)

A fi ataloknak 
sokszor 
még a 
dolmányos 
varjakkal 
is meggyűlik 
a bajuk.
(lent)



„ERDEI EMBEREK”
TITOKZATOS

Az orangutánról sokan gon-
dolják, hogy a neve erdei em-
bert jelent. Ám az orangután 
(orangutang) név, melynek a 
jelentése valóban erdei em-
ber, alkalmasint egy félreér-
tésből adódóan került át az 
európai nyelvekbe. Először 
Jacobus Bontius holland or-
vos használta a 17. században. 
Eredetileg nem az orangutá-
nokra vonatkozott, hanem 
az esőerdőkben élő emberi 
népességre használták. Az 
orangutánt Borneón meias 
vagy maias néven emlegetik, 
míg a szumátrai neve maras. 

z orangutánok a nedves, meleg éghajlatú, 
változatos fl órájú, zárt lombkoronájú trópusi 
erdőkben élnek. Ott soha sincs hideg, fagy, 
ritka a tikkasztó hőség, sok a csapadék, így 
számos gyümölcstermő fa kínálja termé-
sét. Borneó híres (hírhedt) a dipterokar-

puszfélék által dominált erdeiről. E fák két–tíz éven-
te hoznak csak jelentős termést, ráadásul az azonos 
élőhelyen élő fák mindezt azonos évben teszik. Sok 
faj a termése terjesztését a szélre bízza, ennélfogva 
a termés nem ehető. Így jó néhány évig az orang-

utánoknak nélkülözniük kell a bőséges termést és 
választékot. Szumátra vulkanikus talaja nagyobb 
faji változatosságot és egyenletesebb termést biz-
tosít. Különösen igaz ez a fügefajokra. Borneó má-
sodik legjellemzőbb élőhelye a tőzegláperdő. A víz 
meggátolja a növények lebomlását, s ez savas talajt 
eredményez, ami gátat szab bizonyos fafajok elter-
jedésének. Mégis ezek a területek tartják el Borneó 
orangutánjainak 40 százalékát. Az orangutánok el-
terjedésének felső határa Borneón körülbelül 500, 
Szumátrán 1000 méter a tengerszint felett. Néha 
egy-egy vándorló hím felsőbb régiókba is merész-
kedik, de 750 méter felett a gyümölcstermő fafa-
jok egyedszáma gyorsan csökken, így ott kevés az 
orangutánok számára a táplálék.

DURIÁN MINDHALÁLIG
Az orangutánok főként gyümölcsevők. Friss levelek, 
nagy víztartalmú növényi részek, lágyszárúak, haj-
tások is szerepelnek az étlapjukon. Az érett, cukor-
ban gazdag gyümölcsöket részesítik előnyben, de 
nagy testméretük megengedi számukra, hogy ki-
sebb beltartalmi értékű növényi részeket is fogyasz-
szanak. Imádják a Föld egyik legerősebb szagú gyü-
mölcsét, a duriánt. Ha van elegendő gyümölcs, az 
teszi ki a táplálékuk több mint 50 százalékát. A bor-

neói orangutánok kevesebb gyü-
mölcsöt esznek, mint szumátrai 
rokonaik. Ők néha fabéllel és ké-
reggel is kiegészítik étrendjüket. 
Emiatt vastagabb a fogzománcuk 
a szumátrai egyedekénél. Ügyes 
kezük, erős állkapcsuk és fogaik 
segítik őket a táplálékszerzésben. 
Úgy hajtogatják, csavarják a leve-
let, hogy az ne szúrja meg az aj-
kukat. Az étrendjük rugalmasan 
változhat; fogyasztanak algákat, 
léggyökereket, virágokat, gom-
bákat, gubacsokat, orchideákat, 
gyökereket, mézgát, murvaleve-
leket, gumókat, szarvasgombát, 
szőlőkacsot, sőt faanyagot is. Az 
ártéri erdők Borneón alapvető je-
lentőségűek az orangutánok számára, különösen 
azért, mert a dipterokarpuszerdők viszonylag kevés 
táplálékot adnak. Az itt élő orangutánok opportunis-
ta módon használják élőhelyüket. Képesek derékig 
vízben járva a vízen úszó terméseket begyűjteni. 
Egy négyéves tanulmány a Tanjung Puting Nemzeti 
Parkban kimutatta, hogy az orangutánok idejük 60 

A SZUMÁTRAI ORANGUTÁNOK BOTOT 
HASZNÁLNAK, HOGY KIVEGYÉK A 
NEESIA MALAYANA NEVŰ NÖVÉNY 
MAGJAIT, AMELYEK IRRITÁLÓ SZŐRÖKBE 
ÁGYAZÓDNAK. 

A kifejlett 
hímeket 

zsírszövetben 
gazdag, 

látványos 
arcduzzanat 

jellemzi.
Fotó: attiarndt / 

Shutterstock
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„ERDEI EMBEREK”

Az orangutánok a többi főemlőshöz képest viszonylag nagy ter-
metűek. Agyuk mérete is nagy a testméretükhöz képest. Különö-
sen jellemző rájuk az ivari dimorfi zmus, a hímek termetesebbek 
és erősebbek a nőstényeknél. Az agyuk általános felépítése ha-
sonló az emberéhez, de méretre elmarad tőle: átlagosan 411 köb-
centiméter. A hímek átlagos testtömege 60–85 kg, a nőstényeké 
30–45 kg. Átlagos testhosszuk 1,2-1,5 méter. Kartávolságuk 2,2 
méter is lehet. Kezük és lábuk mérete és az ujjaik alakja rendkívül 
hasonló, kapaszkodásra, fogásra egyaránt alkalmas. A hímeket a 
fejlett torokzacskójuk segíti a hangadásban. Legfejlettebb érzé-
keik a látás és a hallás. Képesek a színek megkülönböztetésére.

százalékát gyümölcskereséssel töltik, de 317-féle kü-
lönböző táplálékot fogyasztanak, beleértve a rova-
rokat is. Az orangutánok kihasználhatják az ember 
által betelepített idegen fajokat is, például akáciákat 
vagy eukaliptuszokat pusztítanak el azzal, hogy a 
kérgüket lehántják. Bejárják és megsarcolják az ül-
tetvényeket. Az emberszabásúak geofágok, vagyis 
évente néhány alkalommal földet esznek. Nátriu-
mot, vasat, kalciumot, káliumot nyernek belőle. Az 
ásványi anyagok egyensúlyba hozzák az étrendjü-
ket, és segítenek hatástalanítani a táplálékban esetle-

gesen előforduló növényi mérge-
ket. Az orángutánok ritkán esznek 
földet, inkább az ásványokban 
gazdag vízből isznak. Fontos tár-
sasági szerepük van a természetes 
sólelőhelyeknek, ahol mindenféle 
nemű és korú egyed megjelenik. 
A nőstények kevesebb időt (15 
perc) tartózkodnak itt, ellentétben 
a hímekkel, amelyek akár két-há-
rom órát is elidőznek. 

A Borneón élő orangutánok a 
kezüket használják a rovarfészkek 
felnyitásához vagy az elpusz-
tult fatörzs- és faágdarabok 
széttöréséhez, aztán kiszippant-
ják a rovarokat. A szumátrai egye-
dek sokkal inkább rovarevők. 
Legalább tizenhét gerinctelen fajt 
fogyasztanak, gyakran eszközö-
ket használva a begyűjtésükhöz. 
Termeszeket, hangyákat és ful-
lánk nélküli méheket fogyaszta-
nak. Ehhez botot használnak. A 
nőstények több rovart fogyaszta-
nak, mint a hímek. Az orangutá-
nok mézet is esznek, ezenkívül 
tojásokat, sőt néha madárfi óká-
kat, madarakat is. Mézgyűjtésre 
is szerszámot használnak. Mind-
össze kilenc esetben fi gyelték 
meg, hogy szumátrai orangutá-
nok gerinces állat húsát ették. 
Néha elkapnak és megölnek egy-
egy lajhármakit. Rendszeresen 
isznak, bár a táplálékuknak nagy 
a víztartalma. 

FÉSZKET ÉPÍTENEK
A borneói nagy hímek kivételével ritkán ereszked-
nek a talajszintre, ahol négy végtagjukat használva, 
ökölbe hajlított kézzel közlekednek, de nem az ujjai-
kon, mint az afrikai fajok, hanem a csuklójukon. 

Valószínűleg a gyümölcsevő életmód a fő oka an-
nak, hogy főként fákon élnek és magányos termé-
szetűek. Ez azonban nem magyarázza meg, hogy az 
orangutánok ősei nagyobbak voltak, mint a ma élő 
fajok: akár a gorillák méretét is elérték. A hímek mé-
rete a nemen belüli versengés eredménye lehet, de a 
nőstények is jóval nagyobb méretűek, mint más fán 
élő főemlős.

Nappali állatok, akiknek naponta szükségük van 
viszonylag hosszú alvásra. Ágakból, falevelekből al-
vófészket, pihenőhelyet készítenek maguknak min-
den este. Ennek célja a ragadozók, a paraziták és a 
betegségek elleni védekezés. D. Prasetyo és mun-

A szumátrai 
orangutánok 
jóval 
gyakrabban 
építenek 
nappali 
„sziesztázó” 
fészket, mint 
borneói társaik.
Fotó: picattos / 
Shutterstock

Általában a na-
gyobb törzseken, 
ágakon járva 
vagy mászva 
közlekednek 
fáról fára, változó 
sorrendben 
használva keze-
iket és lábaikat. 
Néha liánokon 
függeszkedve 
lendülnek át a 
következő fára, 
máskor egy vé-
kony fa törzsé-
nek hajlékonysá-
gát használják ki.

➤
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katársai szerint az orangutánok a következő módon 
építik alvóhelyüket. Először körültekintően kisze-
melik a fát. Ezután precízen kiválasztanak egy he-
lyet a fán, ahol az alvóhely „alapját” elkészítik. Majd 
a „matracot” fi nomabb, vékonyabb levelekből, ágak-
ból készítik, ügyelve a stabilitásra. Végül az ága-
kat összefonják, amíg az egész elég erős nem lesz. 
A folyamat körülbelül tíz percig tart. Pihenés közben 
néha letépett nagy leveles ágakkal takarják be ma-
gukat az eső és a napsütés ellen. A fészket az utolsó 
táplálkozóhely közelében építik, hogy másnap közel 
legyenek az élelemforráshoz. A nappali sziesztázó-
helyek egyszerűbben készülnek. 

Általában nem sokkal napfelkelte után elhagyják 
fészküket, s naponta tíz-tizenkét órán át aktívak. 
A borneói orangutánok több időt töltenek pihenés-
sel, mint szumátrai társaik, akik viszont az idejük 
nagyobb részében táplálkoznak. Ez az élőhelyek 
táplálékbőségével van összefüggésben. A borneói-
aknak többet kell mozogniuk, keresve a táplálékot, 
így többet is kell pihenniük (energiatakarékosság). 
Ám a kifejlett hím szumátrai orangután pihen és 
eszik a legtöbbet a fajok összes neme és korosztálya 
közül. A nagy hímek minden más hímet elkerget-
nek a legjobb fákról. A kifejlett nőstények gyakran 
együtt mozognak rokonaikkal és azok kicsinyeivel. 
Hasonlóan tesznek a kamasz egyedek is.

Megfi gyelték, hogy a borneói orangutánok ritkán 
használnak eszközöket, akárcsak a szárazabb élőhe-
lyen élő szumátrai társaik. A nedvesebb élőhelyen 
az eszközhasználat különböző „kultúrái” alakultak 
ki. Az orangutánok többsége balkezes, míg a csim-
pánzok és gorillák inkább jobbkezesek.

AMÍG A KÖLYÖK MEGSZÜLETIK
A hím orangutánok általában többnejűek, s csak al-
kalmilag vannak együtt. A hímekre egyedi módon 
jellemző a kétfokozatú nemi érés. Szexuálisan nyolc 
és tizenhat éves koruk között érnek. Harmincöt év az 
átlagos idő, mikorra egy hím belép a teljesen kifejlett 
korba. Ez eltér a borneói és a szumátrai egyedeknél. 
A nőstény orangutánok tíz-tizenegy éves korukban 

Az orangutánok 
a trópusi 

esőerdőkben, a 
szezonális és a 
félig-örökzöld 

esőerdőkben 
egyaránt 

előfordulnak. 
(fent)

Fotó: Készítette 
Kokliang / Shutterstock 

Egy nősténynek 
nagy erőfeszítést 
jelent felnevelni 
egy kölyköt, így 
különösen óvja 

kicsinyét. (balra)
Fotó: Sergey 

Uryadnikov / 
Shutterstock
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A Pongo nem a pleisztocénben 
egész Délkelet-Ázsiában elterjedt 
volt, Dél-Kínától Jáva szigeté-
ig. Például Vietnam területén élt 
a Pongo hooijeri. Ma már csak 
Szumátrán és Borneón élnek va-
don orangutánok. A különböző 
populációk között a tenger mel-
lett, nagyobb folyók és az 1500 
méternél magasabb hegyláncok, 
fennsíkok jelentenek akadályt 
(barriert).

ECNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Veszélyeztetett

kezdenek szexuális viselkedésformákat mutatni. 
A nőstények menstruációs ciklusa huszonnyolc 
nap. Az első menstruációjukat követően két-három 
évvel lesznek megtermékenyíthetők. Az ovuláció-
nak nincs külső jele. A nőstények a ciklusuk közepén 
a legtermékenyebbek, ekkor keresik a kapcsolatot a 
vezető hímekkel. Szeretnek a domináns hím köze-
lében tartózkodni, aki válogat közöttük, fi gyelmen 
kívül hagyva a serdülő, még nem termékeny nős-
tényeket. Más hímek nomádok és alkalmilag páro-
sodnak, nekik nincs torokzacskójuk, így nem tud-
nak messzire hangzó hívóhangokat kiadni. Nemi 

erőszak is előfordul, amikor a 
nőstény a hímet nem tartja elég 
vonzónak, vagy az teljesen isme-
retlen a számára. Ez a viselkedés-
forma Borneón gyakoribb, mint 
Szumátrán. Visszatartják és ütik a 
nőstényt, amelyik ellenáll. A kifej-
lett és a nem kifejlett hímek egy-
aránt alkalmazzák ezt a taktikát, 
bár az arcduzzanat nélküliek rit-
kábban tesznek erőszakot. Néha 
a hímek őrzik pár napig a termé-
keny nőstényt, nehogy félrelép-
jen. Az alárendelt hímek gyakran 
követik a domináns hímet és pár-
ját, s ha az „úr” nem tud a nősté-
nyére fi gyelni, lopva párosodnak 
vele. Az ovuláció körüli időszak-
ban lévő nőstények a kifejezetten 
magas státuszú hímeket preferál-
ják, és szaporodási párt alkotnak 
vele. Ovuláció körül egy nőstény 
több hímmel is párosodhat. Ha a 
megtermékenyülés esélye kevés, 
akkor a nőstény elfogadja egy 
alárendelt hím közeledését, vagy 

hat-nyolc évente szülnek, míg a szumátraiak kilen-
cévente nevelnek új utódot. Ez valószínűleg magá-
nyos életmódjuk eredménye. Az orangutánok első 
életévében a mortalitás aránya háromszor kisebb, 
mint a csimpánzoknál. Két-három éves kölyköknél a 
mortalitás gyakorlatilag nulla, ellentétben például a 
csimpánzokkal (19%) és a gorillákkal (7%). Az orang-
utánkölykök 90 százaléka felnő, a gorilláknál ez az 
arány 73, a csimpánzoknál 50 százalék. A hímek 

kölyökgyilkossága nem ismert az orangutánoknál, 
ellentétben az afrikai emberszabásúakkal. 

A nőstények lassabban növekednek a hímeknél, s 
tizennyolc éves korukban a növekedésük befejező-
dik. A hímek majdnem egész életükön át növeked-
nek (legalábbis a testtömegük). A nőstények nem 
tanítják az utódaikat aktívan arra, hogy mit egye-
nek. A kölykök fi gyelmesen nézik az anyát, utánozni 
kezdik, és közben tanulják meg, hogyan szerezze-
nek táplálékot. Négyéves korukra ügyes gyűjtöge-
tők, de még sok délkelet-ázsiai gyümölcsöt nem is-
mernek, mert azok teljesen rendszertelenül, nagy 
időközönként teremnek. Ez magyarázza, hogy az 
orangutánok kölykei „ökológiai függetlenségüket” 
lassabban érik el, mint az afrikai emberszabásúak. 
A szumátraiak tíz-tizenegy évesen, a borneóiak ko-
rábban, kilenc-tíz évesen.

A NŐSTÉNYEK MARADNAK, 
A HÍMEK LELÉPNEK
A borneói hímek átlagos mozgáskörzete 4-8, a Szu-
mátrán élő hímeké 25 négyzetkilométer. A nős-
tények 0,4–3,5 négyzetkilométeres területen mo-
zognak Borneón, és 2–8,5 négyzetkilométeren 
Szumátrán. A nomádok nagyobb területen élnek, 
mint a domináns egyedek. A két nem területei je-

„Fogságban gyakori. Európai állatkertekben rendesen előfordul. 
Így a budapesti állatkertben 1890-ben egy kis hím példány, 1895-
ben pedig egy felnőtt hím és nőstény orang [sic!] volt látható. 
Sokáig azonban nem maradtak meg, mert rövid idő alatt tönkre-
mennek. Csakhamar búskomorak lesznek, mozdulataik aránylag 
lassúk, és rendesen tüdőbajban pusztulnak el.”

Vángel Jenő: Nagy képes természetrajz. Budapest, 1899

A VEMHES NŐSTÉNYEK TÖBB 
FEHÉRJÉBEN GAZDAG ÉLELEMFORRÁST 
KERESNEK, PÉLDÁUL ROVAROKAT, MÍG 

A SZOPTATÓS NŐSTÉNYEKNEK ERRE 
MÁR KEVESEBB IDEJÜK JUT.

egy olyanét, amely túl van már élete delelőjén. Érde-
kes, hogy az arcduzzanat nélküli hímek nagyjából 
ugyanolyan arányban válnak apává, mint a teljesen 
kifejlett domináns hímek, de általában olyan nősté-
nyeket termékenyítenek meg, amelyeknek még nem 
volt utóduk. Ezek kisebb eséllyel nevelik fel kölykei-
ket, mint a gyakorlott anyaállatok. A vemhességi idő 
nyolc és fél, kilenc hónap (254 nap fogságban), az 
első szülés általában tizenöt-tizenhat évesen törté-
nik. A nőstények szülőfészket készítenek. Az újdon-
sült anyák elharapják a köldökzsinórt, s megeszik 
a méhlepényt. Az újszülöttek 1–2,5 kilósak, a hím 
kölykök egyötödükkel nehezebbek a nőstényeknél. 
Addig maradnak a kicsik az anya fészkében, amíg 
szopnak, vagy kisebb testvérük nem születik. A bor-
neói orangutánok öt-hat, a szumátraiak hétéves ko-
rukig szopnak. Akkor választja el őket az anya. A fi -
atal anyák kevésbé fi gyelmesek utódaikkal. Ha ikrek 
születnek, általában csak az egyik marad életben. 
A kölykök hét-kilenc éves korukig nem válnak telje-
sen függetlenné anyjuktól. A borneói orangutánok 

A széles 
arcduzzanat, 
a körszakáll, 
a torokzacskó 
által keltett 
mély, búgó 
hang rendkívül 
imponáló a 
nőstények 
számára. Ha 
emellett a hím 
még izmos is, és 
karjain hosszú 
a szőr, ami még 
robosztusabbá 
teszi a 
megjelenését, 
majdnem biztos 
a siker. (fent)
Fotó: Sergey 
Uryadnikov / 
Shutterstock ➤
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élelemforrások körül jelentős lehet az egyedsűrű-
ség. Kimutatták, hogy a nagy hímek idejük 91 szá-
zalékát magányosan töltik. Az alárendelt hímek már 
idejük 41-45 százalékát töltik más egyedek társasá-
gában, mert sokkal toleránsabbak. A kölyköt nevelő 
nőstények jelentik a populáció 20 százalékát Borne-
ón. Ezek sokkal szociálisabbak, és a rokonok gyak-
ran együtt mozognak a fontos élelemforrások felé, 
s nem távolodnak messzire a helytől, ahol fölnevel-
kedtek. Szumátrán jóval nagyobb az egyedsűrűség, 
ezért gyakoribb a szociális interakció az orangutá-
nok között.

lentősen átfedik egymást, bár ez az élelemforrások 
mennyiségétől is függ. A hímek elvándorolnak, 
amikor elérik az ivarérett kort. Egy erős hím területe 
számos nőstényével átfed, főleg ha fontos élelem-
forrás van rajta. Jelentős élelemforrásnál több hím 
is összegyűlhet. Ilyenkor ritka a komoly agresszió, 
de előfordul néha halálos kimenetelű a� ér is. Ha két 
nagy hím egymás közelébe kerül, domináns visel-
kedést igyekeznek mutatni, ami néha a talajon ve-
rekedésig fajul.

Az orangutánok többé-kevésbé magányos élet-
módúak. Rikán alkotnak közösségeket, noha az 
egyedek személyesen ismerik a körülöttük élőket. 
Nincs köztük szociális kötődés. A felnőttek és a ser-
dülők gyakran táplálkoznak magányosan, bár az 

Linné Simia satyrus néven írta le. Aztán a Pongo 
pygmaeus nevet fogadták el. Ezt követően két al-
fajt különítettek el: a borneói orangutánt (Pongo 
pygmaeus pygmaeus) és a szumátrai orangutánt 
(Pongo pygmaeus abelii). 2001 óta külön fajként 
kezelik a két populációt. Bonyolítja a helyzetet, 
hogy az orangutánnak Borneó szigetén több el-
térő populációját írták le:
– pygmaeus: közepes termetű, széles szájpad 

jellemzi, Északnyugat-Borneón él
– wurmbii: nagy termetű, keskeny szájpad jel-

lemzi, Borneó központi és déli részén él
– morio: kis termetű, viszonylag kicsi agykopo-

nya jellemzi, Borneó északkeleti területein él
A pygmaeus típuspéldánya olyan populációból 
származik, amelyet ma wurmbii néven tartunk 
számon. A morio pedig a mai pygmaeus állo-
mányára vonatkozik. Tehát ha következetesek 
vagyunk, az északkeleti populációnak nincs is 
neve! Ráadásul a dél-borneói populáció (wurm-
bii), bár morfológiailag a többi borneói állo-
mányhoz hasonló, genetikailag közelebb áll a 
szumátrai egyedekhez. Ha eddig nem sikerült a 
kedves olvasót teljesen összezavarni, akkor ér-
demes fi gyelembe venni a legújabb felfedezést 
is. 2017-ben egy új orangutánfajt írtak le a To-
ba-tó déli oldaláról, Szumátra szigetéről, amely 
ugyan alaktanilag közelebb áll a másik szumát-
rai populációhoz, de genetikailag egyértelmű-
en a dél-borneói állomány a legközelebbi roko-
na. Eszerint tehát ma a kutatók többsége három 
orangutánfajt különböztet meg (Pongo pygma-
eus, Pongo abelii, Pongo tapanuliensis).
Az orangutánfajok kialakulásának időpontjával 
kapcsolatban talán igaz, hogy a P. tapanuliensis 
mintegy 700 ezer éve vált el a többitől, ám némi 
génáramlás még folyamatos maradt a szumátrai 
populációk között. A P. abelii és a P. pygmaeus 
pedig hozzávetőleg 400 ezer éve különült el egy-
mástól, mikor a földhíd Szumátra és Borneó kö-
zött a tengerszint emelkedése miatt megszűnt.

 AZ EMBEREK SZÁMÁNAK EXPONENCIÁLIS NÖVEKEDÉSE, 
EZZEL PÁRHUZAMOSAN AZ ÉLŐHELYEK ELVESZTÉSE 

– A MODERN VADÁSZMÓDSZEREK TERJEDÉSÉVEL 
EGYÜTT – OKOZZA AZ EGYEDSZÁM ROHAMOS 

CSÖKKENÉSÉT.

Egy kölyök 
háromévesen 
már saját maga 
készíti fészkét, 
de még az 
anyjával alszik, 
amíg az el nem 
választja. 10 éves 
koráig igyekszik 
látótávolságon 
belül maradni. 
(balra)
Fotó: jeep2499 / 
Shutterstock

A kölykök 
számára nagyon 

hosszú a tanulási 
folyamat, 

ezért az 
emberszabásúak 
közül a legkisebb 

az orangután 
szaporodási 

rátája. (balra)
Fotó: Eric Isselee / 

Shutterstock
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A KIPUSZTULÁS KÜSZÖBÉN
Az orangutánokat főként a húsukért vadásszák, 
de feltűnnek az illegális állatkereskedelemben is. 
Néhány régióban az orangutánfogyasztásnak 
kulturális, esetleg vallási tilalma volt (van), ám a 
„modernizáció” ezt a hozzáállást megváltoztatja. 
Délkelet-Ázsiában a favágás (legális és illegális), az 
olajpálma- és más ültetvények területének gyors 
növekedése, az útépítések, valamint az égetéses 
erdőirtás katasztrofális helyzetbe hozza az orang-
utánokat. Borneó és Szumátra eredeti erdőállo-
mányának 98 százalékát elveszíti 2022-re. 2000 és 
2010 között a teljes élőhelyük 5 százaléka, mintegy 
10 ezer négyzetkilométer lett olajpálma-ültetvény. 
Az észak-szumátrai (Aceh tartomány) polgár-
háború is csökkentette egyedszámukat. A sza-
porodóképes nőstények 1%-ának elvesztése szintén 
lokális kihalást eredményezhet. Az átlagos orang-
után-népsűrűség 0,5-1 egyed négyzetkilométe-
renként. A legfrissebb becslés szerint Szumátrán 
körülbelül 6600 (3500-tól 12 ezerig) orangután él, 

míg Borneón 54 ezer (45 ezertől 69 ezerig), mint-
egy 86 ezer négyzetkilométeren. Ez soknak tűnhet, 
de olyan gyorsan csökken, hogy húsz-harminc év 
múlva már csak néhány orangután marad a vadon-
ban. Az idén leírt új faj egyedszáma pedig mind-
össze nyolcszáz. Ma az árván maradt kölyköket re-
habilitációs központokban nevelik és készítik fel a 
vadonban való életre. Az ökoturizmus is hordoz ve-
szélyeket az orangutánok számára (járványok), ám 
megelőzéssel, a látogatók számának szabályozásá-
val csökkenthető a kockázat. A borneói orangután 
veszélyeztetett faj, a két szumátrai orangután súlyo-
san veszélyeztetett státuszú.

KISPÁL ISTVÁN

Egy fi atal egyed 
megjelenése 

az illegális 
állatkereske-

delemben azt 
jelenti, hogy az 

anyát megölték, 
a kölyköt elfog-

ták, amikor azok 
egy ültetvényre 

merészkedtek. 
(fent)

Fotó: Ken Nicol / 
Shutterstock

Az orangutánok 
fennmaradása 

azon múlik, 
hogy az élőhe-

lyén osztozó 
országoknak 

sikerül-e szigorú 
erdő- és vadvé-

delmi törvénye-
ket hozniuk és 

azokat betartat-
niuk. (középen)

Fotó: BlueOrange Stu-
dio / Shutterstock

Borneón sokszor 
az orangutánok 
kis erdőfoltokba 
szorulnak vissza, 
amelyeket 
hatalmas, főként 
olajpálma-
ültetvények 
vesznek körül. 
(balra)
Fotó: Yusnizam Yusof / 
Shutterstock
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A KERT
MEGSZELÍDÍTETT 
ÁLLATAI

ó barátaink szabad idejükben évtizedek óta 
járják Ázsia, Afrika és Közép-Amerika trópusi 
országait, hogy a természet szépségeit megfi -
gyeljék, fényképezzék és videózzák.

Az egyébként nyelvtanár feleség szinte az összes 
fontos nyelvet beszéli, ezért nincs számukra olyan 
ország, ahol a nyelvtudása és persze az internet 
segítségével el ne igazodnának. A grafi kus-fotó-
művész férj pedig igen nagy jártasságot szerzett a 
fotó- és a fi lmtechnika terén, a videóit maga vágja 
és látja el zenei aláfestéssel. Elképesztő türelemmel 
és szívóssággal nyomozzák ki a kisebb-nagyobb 
állatok sokszor nehezen megtalálható élőhelyeit, 
hogy elkészíthessék róluk a felvételeiket. Több száz 
olyan fajról van kiváló minőségű anyaguk, amelyről 
a legtöbb természetfotós csupán álmodhat. Egyszer 
talán ennek a gyűjteménynek a legjavából is bemu-
tathatunk néhány ritkaságot.

Amikor barátaink itthon vannak, akkor sem ülnek 
tétlenül: a több száz virág és rózsatő gondozása 
mellett kertjük állatvilágáról sem feledkeznek meg. 
A Margitszigeten kézre szálló széncinegék és vörös-
begyek esete ismert tény, de a családostól kézre já-
rók története már nem gyakori.

A kertjükben minden tavasszal előbújnak a zöld 
gyíkok, kikelnek az imádkozó, sisakos és egyéb sás-
kák, a mezei tücskök, a rézsiklók, a sünök, majd az 
áttelelt fekete rigók után megérkeznek az énekes ri-

TANULÉKONY CINEGÉK
A fent említett időszakban a táplálékhiány felütötte 
fejét a madarak között is. A gyíkoknak kihelyezett 
kis etetőtálakra elkezdtek járni a széncinegék és a 
házi rozsdafarkúak, és boldogan vitték eleinte egye-
sével, majd egyre nagyobb adagokban fi ókáiknak a 
lisztkukacokat. A dolog kezdetben mulatságos volt, 
ám ahogy nőttek a fi ókák, mind több lisztkukac fo-
gyott. Ez viszont némi aggodalomra adott okot, mert 
a lisztkukactömegek egyre hamarabb fogytak el, mi-
vel a széncinegékből több pár is költött egyszerre. A 

MIRE JÓ A LISZTKUKAC? 

 A széncinegék 
eleinte a 

gyíkoknak 
szánt, földre 
tett tálkából 

csentek el 
lisztkukacokat. 

Majd amikor 
felbátorodtak, a 
tálkát követték 

az asztalra is. 
Azért kellett 

tálba kihelyezni, 
mert a földön 

a kukacok 
szétmásztak 

volna. A 
tanulékony 

cinegék idővel, 
mint ez az 

idei fi atal, már 
tenyérből is 
elfogadták.

gók, tövisszúró gébicsek, őszapók, széncinegék és 
házi rozsdafarkúak. A 2010-es évek azonban válto-
zást hoztak: a megbolondult időjárás következtében 
drasztikusan lecsökkent a rovarok száma. Ez pedig 
számos gerinces állat számára táplálékhiányt ered-
ményezett. Szomszédainknak azt tanácsoltam, ve-
gyenek lisztkukacot, így segítve kertjük rovarevő 
állatain. A zöld gyíkok idővel annyira megszelídül-
tek, hogy már nemcsak a kihelyezett kis tálkákból, 
hanem a kezükből is elfogadták a lisztkukacokat. 
Sőt azt is megtanulták, hogy csemegéik nem ma-
guktól mentek a kis tálakba, hanem a segítő kezek 
tették oda őket. Ezért táplálékadóikat a kertben kö-
vetni kezdték. Reggel pedig, amikor „gazdáik” reg-
geliztek, vagy épp a karosszékben ültek, felmásztak 
az ölükbe, és ott ücsörögve várták, vajon kapnak-e 
az ízletes kukacból. Végül a négy-öt pár zöld gyík 
mindegyikét el is nevezték. 
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No persze, más kismadarak is teljesen „megszelídülnek”, olyan értelemben, hogy nem félnek 
gondozójuktól, a fejére vagy a vállára telepednek, és nyugodtan csemegéznek a kezéből. A 
vörösbeggyel például nagyon hamar elérhetjük ezt. De aki megtanult valamivel mélyebben 
bepillantani az állat lelkébe, és leszokott arról, hogy önnön érzelmeit vetítse ki az állatba – 
abban a hiedelemben, hogy az állat okvetlenül szereti őt, ha már ő szereti az állatot –, az végül 
felfedezi a vörösbegy éjsötét szemében azt az egyetlen, vajmi sekély lelki életre valló kérdést: 
„Hát mi lesz azzal a lisztkukaccal, kapom már vagy nem?”

(Konrad Lorenz: Salamon király gyűrűje)

SEGÍTSÉG TÉLEN 
Vannak, akik a leggyakrabban előforduló cinegefa-
jokat, csuszkákat, rigókat és a magevőket etetik, míg 
mások egyéb madarakon, például a vízpartok mentén 
telelő kacsákon, bütykös hattyúkon és a valamilyen 
okból itthon maradt és áttelelő fehér gólyákon, raga-
dozó madarakon, baglyokon stb. próbálnak meg se-
gíteni. Ám fi gyelem, a második csoportba tartozó fa-
jok egy részét – például a ragadozó madarakat – csak 
engedéllyel szabad etetni, és ezért azt szakemberre 
kell bízni! Másfelől a vízimadarak téli etetése megvál-
toztathatja azok szociális viselkedését, vagy éppen a 
rendszeresen adott koszt miatt nem vándorolnak el 
délre. 
A legjobb, ha a madárbarátok csak saját etetőjük ven-
dégeit kínálják meg „minden földi jóval”. Fontos sza-
bály, ha egyszer elkezdtük a madarak etetését, akkor 
tavaszig, amíg nincs, vagy csak kevés a természetes 
táplálék, folyamatosan etetnünk kell. Nagyon sokféle 
táplálék adható, ám, hogy pontosan mi, arról a legjobb 
szakkönyvekből vagy a www.mme.hu honlapon tájé-
kozódni. Nagy hidegben jó szolgálatot tehet a napra-
forgó, különösen az apró, fekete szeműnek nagy az 
olajtartalma; a dióbél, a kisebb madarakra is gondolva 
akár darálva is; faggyú stb. Ha bármilyen szobama-
darat tartunk, annak magmaradékát is kiszórhatjuk; 
a hullámos papagáj, kanári vagy akár a díszpintyek 
sok apró magot meghagynak, s ez így legalább nem 
veszik kárba. Mindig fi gyeljünk arra, milyen fajok lá-
togatják az etetőt, s e szerint tegyük ki a napi menüt. 
A meggyvágó vagy a zöldike úgy ropogtatja a nap-
raforgót, hogy annak apró morzsái lehullhatnak, s ez 
már megfelelő méretű táplálék az ökörszemnek. 
Egyre több madárfaj telel ki nálunk, így a vörösbegy, 
barátka, szürkebegy is megjelenhet az etetőnél. Ne-
kik különösen jó táplálék a lisztkukac (lásd cikkünket 
a 41.oldalon). A lisztkukacot érdemes olyan kisebb 
edénybe tenni, melyet tüskés ágakkal védünk, hogy 
csupán az apró madarak férjenek hozzá-ugyanis egy 
feketerigó egy szuszra megenné az egész napi adagot.
Fontos a madarak mindennapos itatásáról is gondos-
kodni. A madáritatót és -etetőt mindig macskamentes 
helyre kell kihelyezni! 

szén cinegéknek nyolc-tíz fi ókájuk is lehetett; gyako-
ri látogatásuk során szinte családtaggá váltak. Ha ba-
rátaim kint a teraszon étkeztek, rászálltak a vállukra, 
fejükre, és a kávéscsészéjük mellé kihelyezett kuka-
cokat is sorra elvitték. Később kézből is elfogadták a 
csemegéjüket. Reggel ajtónyitásra már valamennyi-
en ott ültek egymás mellett a ruhaszárító zsinóron, 
kukacra várva. Ha nem kaptak rögtön enni, addig 
követték a házigazdát kerti sétáján, a fejére-vállára 
szállva, élelmet koldulva, míg nem bírta tovább, és 
megetette őket. Az ezt követő időszakban (a fi ókák 
kirepülése után) odavitték utódaikat is, és ott etették 
őket helyben, majd a kicsik önállóan is eltanulták a 
módszert. Mondanom sem kell, hogy a vásárolt liszt-
kukac mennyisége előbb két, majd három literre nőtt.

Hasonló volt a forgatókönyvük a házi rozsdafar-
kúaknak is, csak természetesen kisebb fi ókaszám-
mal. (Nem is kétszer, hanem háromszor költöttek 
2017 nyarán, amit eddig még sosem tapasztaltunk.)

ÍZELTLÁBÚ ISMERŐSÖK
Barátaink virágoskertje július-augusztusra tele volt 
öreg és fi atal széncinegékkel, házi rozsdafarkúak-
kal, zöld gyíkokkal és azok idei kelésű apróságaival. 
A háziasszony virággondozási körútjairól szóló napi 
beszámolóiban bölcsész létére ott szerepeltek a zöld 
lombszöcskék, a pirregő tücskök, a nappali pávasze-
mek, a kacsafarkú szenderek és az óriás tőrösdara-
zsak is. Ezek közül a pirregő tücsök olyan észreve-
hetetlen és jól rejtőzködő faj, hogy kíváncsi lennék, 
hány magyar (nem rovarász) hölgy szokott napi 
rendszerességgel találkozni vele.

BÉCSY LÁSZLÓ

Nikolaj eleinte 
hasalva, 
csipesszel 
nyújtotta a 
gyík felé a 
lisztkukacot. 
A fokozatos 
szoktatási 
folyamat végén, 
már akár a fogai 
közül is elvették.
(fent)

A teraszon 
repdeső 
cinegecsalád, 
ha elfogyott 
a lisztkukac, 
az asztalon 
tartott minden 
ételt és tárgyat 
átvizsgált, 
ehető-e vagy 
sem.
(jobbra)
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Összeállította: Jokuthy Emese

1. Páfránylenyomat • A páfránylevél lenyomatán 
jól látható a levél alakja, széle és erezete is.

2. Araukária • Az ausztrál araukáriaféle ág-
lenyomata (a gondvánaföldi fl óra triász időszaki 
növénye) még színben is eltér a bezáró kőzettől.

3. Kitöltés • A kitöltés leggyakrabban az üreges 
szárú növényeknél történik meg, például jura 
időszaki zsurlóféléknél (Neocalamites). Itt az 
üledék azonnal kitölti a belső üregeket, amikor 
betemetődnek. Megkeményedésük után a szár 
közel eredeti alakban és méretben őrződik meg, 
de a belső struktúra elvész.

4. Kutikula • A kutikula szorosan odatapad az epi-
dermiszsejtek külső felületéhez. Mivel azok kissé 
domborúak, a sejtek közé is behúzódik. Így, mint 
egy másolat, pontosan követi a sejtek körvonalait 
és az epidermiszen található más struktúrákat 
is. Mivel csupán az epidermisz felületének képét 
tükrözi, és nem ad információt a levél belső felépí-
téséről, a kutikula csak a bőrszövettel kapcsola-
tos anatómiai jellegű információkat nyújt.

5. Gázcserenyílások • A gázcserenyílások kulcs-
fontosságú részek, amelyek a növény lélegzését 
és párologtatását szabályozzák. A zárósejtek 
között kis rés látható, mely a gázok cseréjét 
biztosítja a növény és a légkör között.
Fotók: Bodor Emese

Az ősnövénytan kutatói, a paleobotanikusok min-
dennapi munkájuk során letűnt világok után nyo-
moznak. Az ősnövények, mint rejtélyes dokumentu-
mok, magukban hordozzák az egykori környezetre, 
klímára és a saját életmódjukra vonatkozó informá-
ciókat. Az igazi nyomozómunka ezeket az ősmarad-
ványokat „szóra bírni”, megérteni, hogy mire utal az 
alakjuk vagy a megőrződésük módja, és az említett 
elemekből, akár egy puzzle darabkáiból, összeáll a 
kép az egykori növényzetről és őskörnyezetről. Az 
„Ősnövények titkai” sorozat ebbe a nyomozómunká-
ba enged bepillantást.
Az első részben megismerkedhetünk a leggyako-
ribb megőrződési módokkal, vagyis fosszilizációs tí-
pusokkal, így a növényi lenyomattal, a testkövület-
tel és a kitöltésekkel. A másodikban megtudhatjuk, 
milyen módszerekkel lehet vizsgálni a földtörténeti 
középkorból származó fosszíliákat, hogyan lehet 

következtetni egykori életmódjukra és a tágabb 
környezetre, amelyben éltek. Mindebben a növé-
nyek összes szervét borító kutikula vizsgálatának 
van kulcsszerepe, mert egyrészt lehetővé teszi a 
fajok meghatározását, másrészt segít következte-
téseket levonni az életkörülményeikre is.

Barbacka Mária és Bodor Emese kétrészes sorozata

Ősnövények titkai: mi marad meg 
a rég elmúlt növényzetből?

5.4.3.2.

1.

Vas Zoltán • Fuisz Tibor István • 
Privigyei Csaba • Tóth László 
HAZAI RAGADOZÓ MADARAINK 
FELISMERÉSE, VEDLÉSE, KOR- ÉS 
IVARHATÁROZÁSA 
Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest, 2011. – 134 old. 1880 Ft

Tartalmas, hasznos olvasmány bárkinek, akit 
lenyűgöz a ragadozó madarak szépsége, és 

szeretné felismerni őket akár terepen (a távcsövön át), akár gyűrűzőtábo-
rokban:
• harmincöt nappali ragadozó és tizenkét bagolyfaj
• megbízható, terepen és múzeumi példányokon tesztelt határozóbélyegek
• néhány újonnan bevezetett, korábban nem használt határozóbélyeg
• részletes kor- és ivarmeghatározás
• a gyűrűzővizsga hivatalos felkészülési anyaga

Vásárhelyi Tamás 
TUDÓS TERMÉSZETÁBRÁZOLÓK
– Herman Ottótól a digitális képalkotásig
Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest, 2014. – 79 old. 1990 Ft

A kiadvány a múzeum tudománytörté-
neti és egyéb gyűjteményeiben fellelhető 
természet ábrázoló alkotásokat, általuk 
pedig az élővilág végtelen sokszínűségét, valamint a természetábrázolás-
nak Herman Ottótól a mai modern technikáig ívelő fejlődését mutatja be. 
„Mennél egyszerűbb, közérthetőbb, élvezetesebb a leírás vagy az ábrázolás, 
annál többen vannak azok, akik számára érdekes, érthető lehet. Nagy a va-
lószínűsége annak, hogy annál tudománytalanabb is. Csak a legnagyobbak-
nak van meg az a képessége, hogy amit látnak, hallanak, tapasztalnak, azt 
érthetően, egyszerűen, szépen, ám pontosan adják közre. Ilyen volt Herman 
Ottó.” (Idézet a szerzőtől.)

Kiadványajánló

 A kiadványok megvásárolhatók a Magyar Természettudományi Múzeum jegypénztárában, vagy megrendelhetők a commerce.nhmus.hu weboldalon.
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Panthera onca
gombaszoegensis 
(Kretzoi, 1938)

Gombaszög; középső-pleisztocén 
(Magyar Természettudományi Múzeum, 

Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

DULAI ALFRÉD írása

A pleisztocén jégkorszakban gazdag gerinces élővi-
lág népesítette be a Kárpát-medencét. A táplálékpi-
ramisnak megfelelően jóval nagyobb példányszám-
ban fordultak elő, a növényevők, míg a ragadozók 
kisebb egyedszámban, de látványos fosszíliákkal 
vannak jelen. A mai faunából is ismert, kisebb ter-
metű vadmacska és hiúz mellett a pleisztocén le-
lőhelyekről a nagymacskák maradványai is előke-
rültek. Különösen izgalmasak a kardfogú tigris és a 
barlangi oroszlán leletek. Ez utóbbiak jóval nagyobb 
termetűek a ma ismert oroszlánnál, és mintegy 10 
ezer évvel ezelőtt, a würm végén haltak ki. Az egyik 

legidősebb kárpát-medencei oroszlán lelet a ma már 
Szlovákia területére eső Gombaszög (Gombasek) 
lelőhelyen került elő a Sajó folyó közelében. Kretzoi 
Miklós ásatásán az oroszlánok mellett többek között 
kardfogú tigrisek, hiénák és etruszk orrszarvúak is 
előkerültek. Az ún. gombaszögi oroszlánt is Kretzoi 
Miklós írta le a körülbelül 500 ezer éves rétegekből. 
Egy német paleontológus, Helmut Hemmer a kopo-
nya morfológiája és az egykori élőhely rekonstruk-
ciója alapján feltételezte, hogy a nagytermetű állat 
inkább a jaguárhoz hasonlított, mint az oroszlánhoz. 
Ezt a megállapítást megerősítette az Őslénytár mun-
katársának, Hankó Eszternek a tanulmánya is, aki a 
fogak és az állkapcsok kladisztikai vizsgálata során 
ugyanerre az eredményre jutott, és a jaguár alfajá-
nak tekinti a gombaszoegensist. A típuslelőhely 
mellett hasonló maradványokat találtak Vértessző-
lősön, Upponyban, Répáshután, valamint az erdélyi 
Püspökfürdő (Betfi a) lelőhelyén. A képen a Magyar 
Természettudományi Múzeum gyűjteményét gyara-
pító töredékes állkapocs látható a szemfoggal és két 
tarajos zápfoggal. 

Magyarország ősmaradványai 20.

Fotó: Hankó Eszter

3 cm

GÖRFÖL TAMÁS írása

Két évvel ezelőtt a múzeumba érkezett az Egyesült Arab Emírségek 
el-Fudzsejira emirátusának koronahercege, és nekünk ajándékozott 
egy kitömött arab tahrt, mely Emlősgyűjteményünk egyik legértéke-
sebb példánya. E veszélyeztetett párosujjú patásnak a természetben 
már csak kétezer egyede él. A cikk szerzője bemutatja az arab tahr 
rendszertani helyzetét, jellegzetességeit, életmódját. A ritka állat 
láttán elgondolkodhatunk azon, miért sodródik egy faj a kipusztulás 
szélére, s azon is, hogy az ember mit tehet ennek megakadályozására.

Az írások teljes terjedelmükben az mttmuzeum.blog.hu oldalon olvas-
hatók.

Egy arab koronaherceg 
patás ajándéka

A kitömött arab tahr
Fotó: Antal Tamás

Az arab tahr portréja
Fotó: György Zoltán
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utóbbi évtizedekben Magyarországon 
nem javult a helyzet, erdeink, külterü-
leteink minden erőfeszítés ellenére tele 

vannak szeméttel. Sok helyütt találni sittet, építé-
si törmeléket, vagy éppen olyan hulladékot, amely 
könnyedén újrahasznosítható volna, csak éppen 
nem az erdőbe, hanem a szelektív hulladékgyűjtőbe 
kellene dobni. 

A műanyag, az üveg, a PET-palack és minden 
más mesterséges termék felettébb káros környeze-
tünk élővilágára.

A nejlonzacskó például a kérődzők, őzek, sza-
vasok, dámvadak halálát okozhatja. Nem tudják 
megemészteni, bélelzáródást kapnak, és végül, sok 
szenvedés után elpusztulnak. 

Nagy szerencse, hogy ma már legalább elkezdett 
csökkenni a forgalomban lévő műanyag zacskók 
mennyisége, sőt, némelyik már le is bomlik. Igaz, 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRNYEZETÉRT

Évről évre 1 millió ember látja majd azokat a tablókat, ismeretterjesztő táblákat, amelyek 
hamarosan kihelyezésre kerülnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) támogatásával projekt indul a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasz-
nosítás fontosságának bemutatására.
Mivel a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek és a � atalok � gyelmét kell felhívni főleg a 
környezetvédelmi problémákra, a környezettudatos nevelés és szemléletformálás keretében 
az állatkertben kihelyezésre kerülő tablók játékos formában, sok képpel, közérthetően és 
olvasmányosan mesélik el, miért és hogyan kell szelektíven hulladékot gyűjteni. 
Emellett, hogy a tanultakat gyakorolhassák a látogatók, szelektív hulladékgyűjtők kihelye-
zéséről is gondoskodnak az állatkert területén.

nagy részük még évszázadokig jól elvan – akár az 
erdőben is.

A kihajított konzervdoboz halálos ítélete lehet 
egy sünnek, aki táplálékot keres benne – és a feje 
menthetetlenül beszorul. De hallottunk már olyan 
szerencsétlen rókáról is, amelynek a feje műanyag 
dobozba vagy éppen vödörbe szorult. Az elhajigált 
drót, drótfonat rátekeredhet a patások lábára, s ez 
korlátozza őket a mozgásban, emellett könnyen el-
fertőződő sebet is ejthet. 

Az eldobott üveg- és PET-palackok pedig a kis-
emlősök koporsói lehetnek. Ismeretlen okból – leg-
inkább a cickányok – gyakran belemásznak, ám ki-
jönni már nem tudnak belőle. Bonyolítja a helyzetet, 
hogy egyik anyagból készült palack sem bomlik le, 
így évek-évtizedek múltával is okozhatnak galibát.

Természetesen nem lehet cél minden erdőben 
szelektív hulladékgyűjtőt kihelyezni, de nem is kell. 
Jó példa erre többek között Ausztrália. A nemzeti 
parkokban legtöbbször nincsenek szemetesek, csak 
táblák, hogy mindenki vigye haza a saját szemetét. 
A látogatók pedig hazaviszik, majd otthon a szelek-
tív hulladékgyűjtőbe dobják.

Nem is látni arrafelé konzervdobozba szorult 
kengurut…

K. ZS.

Erdeinket még 
ma is sokan 

szemét telepnek 
használják, 

veszélyeztetve 
ezzel világhírű 

vadállomá-
nyunkat. 

(balra)
Fotó: Ondrej Prosicky / 

Shutterstock

A cickányok 
védett állatok, 

ezért elpusztítá-
suk tilos. Ám aki 

eldob az erdőben 
egy palackot, 

többnyire nem 
tudja, hogy ezzel 
meg is ölheti ezt 

az örökmozgó 
kis rovarevőt.

(lent)
Fotó: KOO / 

Shutterstock

32



Kulturális rovat

Már nagyon hiányzott a nappali 
lepkéinket részletesen ismertető, 
ugyanakkor könnyen használható 
kötet a természetbarátok köny-
vespolcáról. Végre most megszü-
letett, és segítségével bármilyen 
nappali lepke meghatározható: 
hála a pazar, minden fajt, azon 
belül mindkét ivart, valamint a 
színváltozatokat is bemutató, 

szemet gyönyörködtető képanyagnak. A szerzők – 
dr. Gergely Péter, Gór Ádám, Hudák Tamás, Ilonczai Zol-
tán és Szombathelyi Ervin – lényegre törő leírást adnak 
minden fajról, az egymással könnyen összetéveszthető 
lepkéknél pedig külön felhívják a fi gyelmet a csak rájuk 
jellemző jellegzetességekre. Jól használható ábrák és 
térképek jelzik, hogy hol és mikor találkozhatunk az 
egyes fajokkal.

NAPPALI LEPKÉINK

Ára: 2800 FtKitaibel Kiadó, 2017

A szerző, Richard Leakey (társ-
szerzője Virginia Morell) korunk 
egyik legismertebb antropológusa, 
egyszersmind ő az, aki megmen-
tette Kenya vadrezervátumainak 
élővilágát az orvvadászoktól és a 
korrupt politikusoktól. Az 1980-as 
és ’90-es évek fordulóján tudniillik 
még úgy tűnt, hogy hathatós vé-
delem híján képtelenség megóvni 

az ország állatvilágát, különösen az elefántokat. Ezért 
Daniel arap Moi kenyai elnök megbízta Leakey-t, hogy 
szervezze meg és vezesse a Kenyai Vadvédelmi Szolgála-
tot, s ennek segítségével mentse meg Kenya állatvilágát. 
Leakey kezdetben vesztésre állt, ám kitartása révén sike-
rült elérnie a célját: gyakorlatilag megszűnt az orvvadá-
szat Kenyában. Bár a magyar fordítás kiváló, jó lett volna 
szaklektorral is átnézetni, mert néhány bántó baki sajnos 
benne maradt a könyvben.

HÁBORÚ A SZAVANNÁN

Cartaphilus Könyvkiadó, 2017

Az Európa-szerte leginkább is-
mert és használt Madárhatározó 
ugyan Magyarországon az elmúlt 
tizenöt évben több kiadást is meg-
ért, a mostani mégis más, mint az 
előzők; szakmailag frissítették, s 
emellett sok tudományos név is 
módosult. Lars Svensson, Killian 
Mullarney és Dan Zetterström 
könyvének minden természet-

szerető ember polcán illik ott lennie, hiszen segítségével 
könnyedén beazonosíthatók a madáretetők vendégei, 
illetve a kirándulásokon látott madarak. A kötetben 900 
faj és számos alfaj szerepel, amelyek között több mint 
3500 madárfestmény segíti az eligazodást. A képek nem 
csupán szemet gyönyörködtetők, hanem szemléletesen 
ábrázolják a határozóbélyegeket, a tollazattól az ivari és 
életkorbeli különbségeken át egészen a jellegzetes test-
tartásokig.

MADÁRHATÁROZÓ

Park Könyvkiadó, 2017

Az utóbbi évtizedekben talán semmi nem 
kérdőjeleződött meg oly sokszor az újabb 
és újabb felfedezések fényében, mint a pa-
leoantropológia egyes eredményei, azaz az 
emberré válás útja. A szerzők, Gyenis Gyu-
la és Hajdu Tamás rendkívül nagy feladatra 
vállalkoztak, amikor összegezni próbálták 
ennek a napról napra megújuló tudomány-
ágnak a jelenlegi eredményeit. 

Pedig fiatalkori tanulmányaim során olyan 
egyszerűnek tűnt minden! Néhány tízmillió 
éve megjelent egy majomfaj, amelyik két 
lábra állt, aztán állati szőrzetét fokozatosan 
elveszítve kezdett emberi vonásokat ölteni, 
hogy végül itt teremjünk mi, a földi evolúció 
csúcsán álló Homo sapiensek – a bölcs em-
berek. Ám úgy tűnik, ez a képlet korántsem 
ilyen egyszerű. Bizony az elmúlt évtizedek 
során kiderült e leegyszerűsítő elképzelés 
tudománytalan hamissága, s az emberhez 
vezető evolúciós úttal kapcsolatban egyre 
több kérdőjel merült fel. 

Például ha a Homo erectust felegyenese-
dett emberként különböztetjük meg a többi 
hominidától, akkor hogyan illik bele a képbe 
az 5,7–6,1 millió éves Orrorin tugenensis 
vagy a 4–5 millió éve élt Ardipithecus kad-
daba és A. ramidus, akik szintén két lábon 
járhattak? De ami talán a legfőbb rejtély: 
ki vagy mi hagyta azt a Mary Leakey által 
1976-ban feltárt, 3,6 millió éves, 27 méter 
hosszú, 54 talplenyomatból álló lábnyom-
sort, amelyet a megkövesedett vulkáni tufa 

őrzött meg? Ez állítólag két (esetleg három, 
egymás nyomába lépő) Australopithecus 
afarensistől származott, ám az emberéhez 
hasonló, harántboltozatú talpak nyomait 
őrizte meg, melyeken szembetűnő, hogy 
a nagylábujjak nem állnak el a többi lábujj-
tól, és még az alattuk lévő párna is hasonló 
a mai emberéhez. Csakhogy erről a homi-
nidáról eddig azt tudtuk, hogy alig lépte át 
a majomlét határait. Vagy nem ő hagyta itt 
a nyomait? No de akkor kicsoda? 

 Továbbá az sem egészen tisztázott, 
hogy valójában milyen kapcsolatban is ál-
lunk a mindenki által ismerni vélt Nean-
der-völgyi emberrel. Esetleg ősünk vagy 
csupán távoli unokatestvérünk volt? Ez az 
emberfaj egyszerűen csak evolúciós zsák-
utcának bizonyult? Vagy valóban mi irtottuk-
szorítottuk volna ki őket Földünkről? Netán 
párosodtunk velük, s génállományuk a ke-
reszteződések révén beleolvadt a mai em-
berébe?

A modern genetika pedig újabb kérdése-
ket ad fel. Példának okáért a mitokondriális 
DNS vizsgálata azt látszik bizonyítani – ez 
az úgynevezett Éva-hipotézis –, hogy a 
Homo sapiens női őse alig 150–200 ezer éve 
élt Afrikában. Engem képzőművészként az a 
kérdés is foglalkoztat mindezzel kapcsolat-
ban, hogy vajon miért csak a Homo sapiens 
hozott létre viszonylag rövid idő múlva – bő 
30 ezer éve – nagyszerű műalkotásokat sö-
tét barlangok mélyén, amelyek hőmérsékle-

te és páratartalma ma szinte ellehetetleníte-
né a hasonló munkát?  

És végül itt van a legújabb tudományos 
szenzáció, a 2008-ban felfedezett deniso-
vai (gyenyiszovai) ember 40  ezer éves ujj-
perccsontja, majd két őrlőfoga, melyekről 
a DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy ez az 
ember se a Neander-völgyinek, se nekünk 
nem volt rokonunk, ám az ősei között akad 
még egy ismeretlen emberfaj. Kik voltak 
ők? Megannyi izgalmas kérdés, amelyek-
re ma még nem lehet megnyugtató vála-
szokat adni.            

GYENIS GYULA–HAJDU TAMÁS
EMBERRÉ VÁLÁS
Az ember biológiai és kulturális evolúciója 
(Archaeolingua Alapítvány, 2017) 
Ára: 5400 Ft

EMBERRÉ VÁLÁS
A hónap könyve

SZEMADÁM GYÖRGY írása

Ára: 9500 Ft Ára: 3490 Ft
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rdélyben, és kiváltképp a gyimesi havasokban 
járva sokaknak feltűnnek a nagy, marcona, 
foltos pásztorkutyák. Egy ősi tájfajta képviselői 
ők, amelyről az elmúlt száz év során többen is 

megemlékeztek, valahogy mégsem kapja meg azt a 
fi gyelmet, amit megérdemelne. Emlegették eszte-
nakutyaként, csobánkutyaként és erdélyi pásztoreb 
néven – ma leginkább a kaliba kutya nevet használ-
ják azok, akik szívükön viselik a múltját, jelenét és 
meglehetősen bizonytalan jövőjét.

Furcsa nemzet vagyunk mi, magyarok: sokszor 
mintha tényleg a saját kapunk ellen játszanánk. 
Nincs ez másképp a kutyákkal kapcsolatban sem. 
Míg más európai nemzetek egymás után húzzák elő 
a tarsolyukból a régi és újra felfedezett, utolsó pil-
lanatban megmentett és rekonstruált, vagy épp ki-
alakulóban lévő, frissen kitenyésztett fajtákat, addig 
mi csökönyösen ragaszkodunk ahhoz, hogy ma-
gyar kutyafajta márpedig kilenc létezik, ez kőbe van 
vésve, ettől eltérni nem lehet. Holott vannak rejtett 
kincseink, amelyek a huszadik század elején – ilyen 
vagy olyan okoknál fogva – elkerülték tudós szak-
embereink fi gyelmét. 

HATÁRON TÚLI MAGYAR KUTYÁK
Az egyik ilyen ok a politika volt. A szocialista rend-
szerben, amikor Trianonról és a határon túli ma-
gyarságról beszélni sem volt szabad, az erdélyi kopó 
után még egy újabb határon túli magyar kutyafaj-
tát találni talán túl nagy merészség lett volna. Egy 
rendhagyó nézeteiről ismert jeles magyar kino-
lógus, Patay László volt az egyetlen, aki – maga is 
erdélyi származású lévén – a témához hozzá mert 
nyúlni, és újságcikk formájában esztenakutyaként, 
valamint a Búvár zsebkönyvek kutyás kötetében er-
délyi pásztoreb néven leírta a gyimesi csángók ku-
tyáját. Kezdeményezése azonban visszhang nélkül 
maradt. Csak jóval a halálát követően, már az ez-
redforduló után kapott újra nyilvánosságot a fajta, 
amelyet azóta kalibakutyaként emlegetnek, kalibá-
nak hívják ugyanis arrafelé a havasi pásztorok nyári 
szállásait, ahol e kutyák a jószágot őrzik farkastól, 
medvétől vagy kétlábú kártevőktől.

IDEGEN GÉNEK 
A Patay által is közölt képeken, vagy az itt-ott fellel-
hető, ötvenéves vagy annál is régebbi felvételeken 
gyakorlatilag csupa ilyen kutya látható. Ám azóta a 
határok kinyílásával sok idegen fajtájú kutya került az 
erdélyi havasokba is, és a kereszteződések megtörték 
az évszázadokon át elzártan fejlődő tájfajta homo-
genitását. A csángó pásztor nem törődik pedigrével, 
származással vagy standardleírással: neki az a jó ku-

tya, amelyik szembeszáll a farkassal. Az, hogy a fajta 
küllemében egységesre formálódott, nem tudatos tö-
rekvések eredménye volt, hanem az elszigeteltségé. 
A gyimesi havasok mai kutyaállományában vannak 
fekete-vörös, tigriscsíkos vagy tömpe orrú egyedek 
is, amelyek talán rottweiler, bokszer behatását mu-
tatják, egy bernáthegyire pedig még határozottan 
emlékeznek is a helybeliek. Nem túlzás azt mondani, 
hogy az utolsó pillanatban vagyunk, amikor a kaliba-
kutya eredeti jellege még megőrizhető. 

Alkalmi teszt, 
a kutyák őrző 

képességének 
felmérésére

(lent)
Fotók: Czéher György

A tipikus kali-
bakutya közel 
kuvasz nagy-
ságú, általában 
fehér alapon 
fekete, szürke, 
barna, vörhe-
nyes vagy ordas 
foltokat visel, a 
feje hosszúkás, 
farkas szerű, a 
szemhéja, száj-
széle feszes.

E
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SARKANTYÚ ÉS GUJAFAROK
Azt persze túlzás lenne mondani, hogy a pásztor-
embernek semmilyen küllemi elvárása nincs a ku-
tyával szemben, csak ezek nem valamiféle hivatalos 
leírásnak felelnek meg, hanem gyakorlati tapasz-
talatoknak vagy népi hiedelmeknek. A fekete szájú, 
szájpadlású ebet például keményebbnek, harcia-
sabbnak tartják – vagyis a pigmentáció értékmérő a 
számukra. Előnyben részesítik azt a kutyát, amelyik 

lyen hős farkas- vagy medveölő hírében némelyik 
külhoni fajta, ha erre nem képes, akkor Gyimesben 
legföljebb házőrzőnek jó.

NEM MEGÖLNI: ELKERGETNI
Önuralom kell ahhoz, hogy a kutya ne eredjen a 
menekülő farkas nyomába, ne hagyja magára a 
nyájat. A pásztorebnek nem megölnie kell a farkast, 
hanem elzavarnia. Az ordas intelligens ragadozó, és 
nemritkán megesik, hogy egy-két példány elvonja 
a kutyák fi gyelmét, majd megfutamodást színlelve 
maga után csalja őket, míg a többi kiveszi a vámot 
az őrizetlenül maradt juhokból – de maga a kutya is 

könnyen rajtaveszthet, ha a kalibától távol, az er-
dőben támad rá a falka. A jószághoz pedig nem 

nyúlhatnak az ebek: a kalibakutyának nem fel-
adata a terelés. Erre nincs is szükség, hiszen a hava-
si legelőket léckerítés veszi körül, de ekkora kutyák 
kárt is tehetnének az állatokban, ha úgy csipkednék 
őket, mint a puli. A feladatuk kizárólag a nyáj őrzése. 
A kölykök az istállóban, akolban, a juhok, tehenek 
között cseperednek fel, hozzájuk szocializálódnak, 
és még a szomszéd tehenét is meg tudják különböz-
tetni a sajátjuktól.

DELFIN A FALVÉDŐN
A kalibakutya egészséges, örökletes betegségektől 
mentes tájfajta, amely még éltesebb korára is meg-
tartja mozgékonyságát – meglátszik rajta, hogy nem 
a küllembíró szelektálja, hanem a medve. Ennek el-
lenére nem árt szembenézni azzal a ténnyel, hogy 
ősi formájában való megőrzése eredeti élőhelyén 
már aligha lehetséges. A tenyészállatként számítás-
ba jöhető példányok sorsa a hazájukban nehezen 
követhető. Sok közülük gazdát cserél, ismeretlen 
helyre kerül, ragadozók áldozatául esik, vagy ivarta-
lanítják, hogy ne csavarogjon a szukák után. A gén-
megőrzés szempontjait fi gyelembe vevő, tervszerű 
tenyésztéshez az kellene, hogy az idegen jellegeket 
mutató egyedeket kiszűrjék az állományból, ám erre 
a gyakorlatias gazdákat aligha lehet rábeszélni: ha 
a kutya jól dolgozik, miért ne szaporítanák, csak 
azért, mert másképp néz ki? Márpedig ha a gyime-
si asszony a tévében látott amerikai természetfi lm 
hatása alatt gímszarvas helyett kardszárnyú delfi nt 
hímez a falvédőre, akkor az funkciójában falvédő 
marad ugyan, de nemzeti kincs nem lesz többé.

MIRTSE ÁRON

A régi fényké-
pek egységes 
küllemű fajtát 

mutatnak.
(lent)

Fotó: Schmidt Egon

A lombos 
változat szőre 
főleg a farkon 

és a lábak hátsó 
felén hosszú.

(középen)

a farkát magasan hordja, mert ez a 
magabiztosság jele: azt mondják, 
inkább legyen farkatlan a kutya, 
mint hogy lógassa a farkát, mint-
ha félne. A veleszületett farkatlan-
ság nem ritka a kalibakutyák közt: 
az ilyen egyedeket guja vagy guli 
farkúnak hívják. Különös, de Európa számos részé-
nek pásztor emberei nagyra becsülik a hátsó láb ötö-
dik ujját, az úgynevezett farkaskörmöt, melyet Gyi-
mesben sarkantyúnak neveznek. A kalibakutyának 
három szőrtípusát különböztetik meg, de ezeket nem 
tenyésztik egymástól elkülönítve. A „lombos” bun-
dája vastag, farka bozontos. A „kopár” szőrzete sima, 
fekvő, a „bajszosnak” pedig a pofáján és a lábvégein 
is hosszú a szőr.

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT!
Ám a küllemnél lényegesen többet számítanak a 
belső adottságok. A kalibakutya legfontosabb tulaj-
donságai a bátorság, az együttműködés és a higgadt 
önuralom. Bármilyen bátor is egy kutya, egyedül 
nincs esélye felvenni a harcot a medvével vagy a far-
kasfalkával. Ehhez sok ebnek kell együttműködnie. A 
kutyák a telet a falvakban töltik, ki-ki a saját gazdája 
portáján, többnyire láncon. Tavasszal azonban min-
den gazda felviszi a magáét a nyájával együtt a kali-
bákhoz, ahol teljes szabadságban élnek egész nyáron 
át, késő őszig. Túlnyomórészt kan kutyák ezek, szu-
kát nem szívesen visznek oda, mert ha megkölykezik, 
nem törődik mással, csak a kicsinyeivel. Akár tucat-
nyi kan kutyának is meg kell tehát férnie egymással 
békében: közös vályúból enni, és együtt harcolni, ha 
muszáj. Lehet bármilyen hatalmas és állhat bármi-

Hivatalosan nem létezik ti-
zedik magyar fajta, tehát 
egyéni megítélés kérdése, ki 
melyik el nem ismert fajtán-
kat tekinti annak: van, aki a 
sárga erdélyi kopót, van, aki 
a hortobágyi sinkát nevezi 
így.
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mikor e sorok írója 1990-ben elkezdte állatkerti 
pályafutását, elefánt ugyan volt a főváros állat-

kertjében, de a legutóbbi kiselefánt születésére 
már csak a legrégebbi munkatársak emlékeztek. S így 
volt ez még utána is több mint két évtizeden át. A vál-
tozás, vagyis hogy újra kiselefánt világra jövetelének 
örülhettünk Budapesten, éveken át tartó, gondosan 
megtervezett és lépésről lépésre végrehajtott előké-
szítő munka eredményeként következett be.

ELŐKÉSZÜLETEK
Első lépésként az elefántok férőhelyeit kellett korsze-
rűsíteni. Az 1912-ben épült régi, klasszikus Elefánt-

A

házat már az 1990-es évek végén felújítottuk, ami 
nemcsak a műemléki külső helyreállításával, hanem 
a belső férőhelyek kisebb, illetve a kifutók jelentősebb 
növekedésével is együtt járt. Mi több, az állatok még 
egy méretes medencét is kaptak a korábbi „tocsogó” 
helyett. Ez azonban csak a meglévő állománynak volt 
elég, az elefántok rendszeres szaporításához távolról 
sem bizonyult ideálisnak. A régi, műemlék ház mel-
lett tehát 2008-ban felépült az új Elefántcsarnok is, s 
innentől fogva az állatok mindkét házat használták, a 
hozzájuk tartozó kifutókkal együtt.

„Nővéres szülés” volt
Angele előző borja, Asha a vemhesség és az 
ellés időszakában mindvégig anyjával volt, s 
most is együtt vigyáznak a kis Arunra. Elvi-
leg ugyan lehetőség lett volna Asha különvá-
lasztására is, ám az elefántos csapat úgy ítélte 
meg, helyesebb volna, ha mindvégig együtt 
maradnának. Ez egyrészt jobban megfelel a 
vadonbeli elefántcsordákban uralkodó ter-
mészetes állapotoknak, másrészt Asha remé-
nyeink szerint egyszer maga is anya lesz, így 
hasznát veheti, ha tanúja annak, amint édes-
anyja a kistesóról gondoskodik.

Ezután gondoskodni kellett a megfelelő tenyész-
állatokról is, hisz nálunk az új évezred elején még 
két, akkor már korosabb elefánttehén lakott, akiktől 
nyilván nem számíthattunk utódokra. A több lépés-
ben végrehajtott állománycsere végére egy fi atal te-
nyészpárunk lett. A két állat közül a hím, tisztes ne-
vén Assam, 2000. október 7-én született a Chesteri 
Állatkertben, ahonnan 2004-ben előbb a belgiumi 
Ieper (Ypres) állatkertjébe került, majd onnan uta-
zott Budapestre 2009 októberében. A nőstény, akit 
Angele-nek hívnak, a franciaországi La Palmyre 
Állatkertben született 2001. november 5-én, s 2010 
szeptemberében lett a mi intézményünk lakója.

ASHÁTÓL ANGELE ÚJBÓLI VEMHESSÉGÉIG
Utóbb már csak össze kellett szoktatni az állatokat, 
megvárni az első sikeres párzást, és persze kibírni a 
mintegy 22 hónapos vemhességi időt. Ezt követően 
születhetett meg Asha, Angele és Assam első borja 
2013. február 14-én.

A felnőtt 
elefántokon is 
van szőr, de a 
nagy testhez 
képest ez sokkal 
kevésbé feltűnő. 
A borjak viszont 
kifejezetten 
borzasnak 
tűnnek.

➤
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ALI (AFRIKAI)
1875–1883

Ismeretlen (afrikai) 
1894–?

Ismeretlen
1893–1903

BABY
1911–1916

NELLY
1912–1922

KUBA
1912–1916

FATUMA
191(4)–?

MARISKA
1924–1929

KHALI
1979–1995

Névtelen
1930

II. CSAMBI
1949–1963

CHANBI 
(I. CSAMBI)
1938–1944

SONJA
1965–1981

ANGELE
2010–

ASHA
2013–

MALAH
1938–1952

QUINBA
1961–1965

ZITTA
1996–2011

KATI 
1911

ZSENI 
1927–1936

JUBILE 
1956–1962

HELLA
1996–2014

I. SZULTÁN
1912–1944

SZIÁM
1900–1944

 I. ARUN
1979–1997

Névtelen
1932

II. SZULTÁN
1949–1979

ASSAM 
2009–

II. ARUN 
2017

A BUDAPESTI ÁLLATKERT ELEFÁNTJAI
A vonalak azt jelzik, hogy az egyes elefántok mettől meddig 

voltak az intézmény lakói

(Kovács Zsolt: Asha és rokonai 
című könyve nyomán, módosítva, kiegészítve)
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Azóta csaknem öt esztendő telt el, és a kis Asha 
súlyát ma már tonnában mérjük. Ám a család gya-
rapodása nem állt meg, hiszen épp azért szereztünk 
be egy fi atal tenyészpárt, hogy ne kelljen megint 
évtizedeket várni az újabb kiselefántokra, hanem 
rendszeresen, néhány évente megörvendeztethes-
sük a nagyközönséget egy-egy ormányos apró-
sággal. Angele-en és Assamon igazán nem múlt: a 
soron következő vemhességet munkatársaink már 
2016 tavaszán kimutatták. A hírt idén februárban 
a nagyközönségnek is bejelentettük azzal, hogy a 
második kiselefánt világra jövetele az ősz végére 
várható. Számításaink alapján az ellésnek valamikor 
november 2-a és 22-e között kellett megtörténnie. 
És így is lett: a legi� abb elefántbébink november 
8-án hajnalban, 3 óra 54 perckor született meg.

A KISELEFÁNT ELSŐ LÉPÉSEI
Az ellés várható idejének közeledtével munkatársa-
ink, az állatgondozók és az állategészségügyi csapat 
tagjai minden eshetőségre felkészültek. A „szülőszo-
bának” kiválasztott Elefántcsarnokot bekameráztuk, 
így a dolgozók akár otthonról is meg tudták nézni, 
mi a helyzet az elefántoknál. Október végétől kezd-
ve pedig az ápolók éjszaka is folyamatos helyszíni 
ügyeletet biztosítottak. Végül az ellés mindenféle 
probléma és komplikáció nélkül, simán lezajlott. 

A hetedik kiselefánt
A Fővárosi Állat- és Növénykertbe 1875-ben érkezett az első ele-
fánt. Az Ali nevű fi atal bika az afrikai fajt képviselte, utána vi-
szont mindvégig ázsiai elefántokkal foglalkoztunk, és ez utóbbi 
fajhoz tartoznak mostani elefántjaink is. Az első két budapesti 
kiselefántot (1930, 1932) az anyaállat nem gondozta megfelelő-
en, így ezek az állatok sajnos nem is maradtak életben. Az 1941-
ben világra jött borjú viszont évekig szépen cseperedett, amíg a 
második világháborúban oda nem veszett. Az 1956-ban és 1961-
ben született budapesti kiselefántok nemcsak sikeresen felnőt-
tek, hanem mindketten hosszú kort értek meg. Újabb kiselefánt 
azonban 2013-ig nem született.

Angele-ről ismét kiderült, hogy milyen nagyszerű 
anya, a kicsi is életerősnek bizonyult: már negyven 
perccel a születése után lábra állt, persze még kissé 
imbolyogva. Az emlőket is időben megtalálta, és ha-
marosan táplálkozni kezdett, amit már csak azért is 
nagy várakozás előzött meg, mert 2013-ban Ashánál 
az emlők föllelése körül kisebb problémák adódtak, s 
ezért a gondozók is kénytelenek voltak besegíteni.

Mivel minden nagyszerűen alakult, most nem 
kellett másfél hétig várni arra, hogy a jövevényt be-
mutassuk a látogatóknak. Már a harmadik napon 
egy sajtóbemutatóra kerülhetett sor, a negyedik 
naptól pedig – legalábbis délelőtt 10 és délután 2 óra 
között – a nagyközönség is megtekinthette a kisele-
fántot. Azóta is sokan kíváncsiak rá. A születéséről 

készített kisfi lmet e sorok írásáig félmillióan néz-
ték meg, és persze sokan eljöttek személyesen is. A 
tizedik napon a Budapesten forgató világhírű szí-
nész, Luke Evans is meglátogatta az elefántbébit.

ARUN MÁSODSZOR
A hímnek bizonyult mázsás apróság nevének kivá-
lasztásában a közönség segítségét kértük. Novem-
ber 14-től négy napon át lehetett voksolni az Állat-
kert honlapján. Öt nevet bocsátottunk szavazásra, 
s közülük végül az Arun kapta a legtöbb jelölést. 

Arunnak eredetileg a napszekér hajtóját nevezték az 
óind mitológiában. A szanszkrit eredetű név (mely a 
legtöbb modern indiai nyelvben is használatos) jelen-
tését tekintve is a napra utal, sőt jelent hajnalt és haj-
nalpírt is, ami igencsak illik egy pirkadatkor született 
kiselefánthoz. Ráadásul állatkertünkben korábban 
már élt egy vastagbőrű, aki ugyanezt a nevet viselte. 
Az 1980-as és ’90-es évek legendás elefántbikáját hív-
ták így, vagyis a mostani névadással egy kicsit neki is 
emléket állíthattunk.

HANGA ZOLTÁN

Az 1980-as és 
‘90-es évek 

legendás 
elefántbikája, 
Arun, akinek 

neve Ahrun 
alakban is ismert 

volt.

Állatainkon 
megfi gyelhető 

az elefántok 
borjakat védő 

viselkedése: 
az anyaállat 

és az idősebb 
testvér gyakran 
fogják közre az 

apróságot.
Fotók: Bagosi Zoltán 
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ÉVES ELŐFIZETŐKNEK: 415 Ft 595 Ft

Október elején volt egyéves Bejg-
li, a sörényeshangyász-kölyök. 
Amint olvasóink emlékezhetnek, 
e különleges dél-amerikai állatok 
tartásába 2014-ben fogtunk bele 
(előtte az 1890-es években volt 
hangyászunk egy rövid ideig). 

Az akkor beszerzett fi atal 
tenyész állatokat, Isabelát és 

Williamet sikeresen ösz-
sze is szoktattuk, s 

2016-ban már együtt 
örülhettünk az első 
budapesti születésű 

sörényes hangyásznak. A jöve-
vény, aki a Bejgli nevet kapta, az-
óta sokat nőtt, és sokkal önállóbb 
is, mint az első hónapokban volt. 
A süldő állat termetét tekintve 
már alig marad el az anyaállattól.

NAGY MARA 
(Dolichotis patagonum)

Fotó: Bagosi Zoltán

INDIAI ANTILOP 
(Antilope cervicapra)

Fotó: Bagosi Zoltán

GUNDI 
(Ctenodactylus gundi)

Fotó: Fülöp Zita

Fotó: László Melinda

ŐSZI ÁLLATKÖLYKÖK

NYEREMÉNYEK:

1 db Családi belépőjegy a Budapesti Állatkertbe (2 felnőtt + 2 gyerek) 7.900 Ft értékben

3 db Vadállatok hazájában + Leopárd a teraszon (útikönyvek) 7.900 Ft értékben

3 db KalandoZOO – Magyarország állatkertjei című könyv 2.950 Ft értékben 

5 db Schmidt Egon mesekönyvei 2.240 Ft értékben

A 6 lapszám éves előfi zetési díja 2.490 Ft (415 Ft/lap), ingyenes postai kiszállítással.

Fizessen elő a mellékelt postai csekken vagy weboldalunkon 

(www.allatvilagmagazin.hu) 2018. január 31-ig és részt vehet a februári 

nyereménysorsoláson.

KEDVEZMÉNYES ÉVES ELŐFIZETÉS

NYEREMÉNYEKKEL!

egy éveBEJGLI

Összeállította: Hanga Zoltán



Rovatvezető: Fehér Tamás
amely gátolja az ásványi anyagok felszívódását, így 
a kalcium, a magnézium, a mangán és a cink fel-
szívódását is. Ezek után pontosan látszik, hogy az a 
terráriumi állat, mely szinte csak lisztkukacot kap, 
súlyos kalcium- és magnéziumhiányt szenvedhet. 
Még akkor is, ha feletetés előtt a lisztkukacot bepo-
rozzuk a megfelelő vitaminokkal. A kalcium és a 
foszfor aránya pedig kifejezetten rossz: 1:25!

A tenyésztése viszonylag egyszerű. Kell egy 
műanyag edény (4-5 liter űrtartalmú), amelyből a 
lisztkukacok nem tudnak kimászni. Az edényt tölt-
sük fel a feléig korpa és zabpehely keverékével. A 
tetejére szórhatunk kis darabokban száraz kenye-
ret. Hetente két alkalommal etessünk alma- és ré-
paszeletet. Tavasszal szívesen elfogyasztják a friss 
tyúkhúrt is. A nedves takarmányt sose hagyjuk 
berohadni, mivel a házi atkák azonnal ellepik a te-
nyészetet, a nedvességet megtalálva, s tönkreteszik 
a munkánkat. A többször vedlett lárvák hőmérsék-
lettől függően két-három hét alatt bebábozódnak, 
ilyenkor célszerű a bábokat külön szedni egy másik 
edénybe, mert a lárvák olykor a nedvességet keresve 
megrághatják őket. A lárvákat akkor kell áttelepíteni 
friss tápközegbe, ha a korpa és a zabpehely keveré-
ke szinte teljesen eltűnt, s csak a megemésztett ma-
radvány látszik a kukacok között. Figyelem, egyesek 
allergiás tüneteket produkálhatnak az ürülék és a 
szálló por miatt! Ezért a lisztkukacok átszitálását ne 
zárt helyen végezzük. Hűtőszekrényben hetekig 
életben tarthatók.

Mint írtuk, a lisztkukac csak kiegészítő takar-
mányként szerepeljen kedvenceink étlapján. A ku-
kacokat feletetés előtt tegyük friss zöldség és gyü-
mölcs közé, mert az így felvett ásványi anyagok, 
mészsók beépülnek a béltraktusba, gazdagítva a 

lisztkukac tápértékét.

VIGYÁZZ, A LÁRVA HARAP!
A perui gyászbogárlárva (Zophobas morio) 

az utóbbi évek „siker-takarmányállata”. 
Szinte az összes méretben kapható, a ter-
ráriumállatok kedvelt csemegéje. Persze 
a gazdáknak sem kell sokat járniuk a be-
szerzése után, hisz minden díszállatüzlet-

ben kapható. A gyászbogárlárva viszony-
lag páraigényes. A 70%-os párateltség alatt 

már nem érzi jól magát, ezért tenyésztésekor 
érdemes nedves zsákvásznat helyezni a táp-

talajra, ügyelve, hogy az ne penészedjen. Alap-
takarmánynak megfelel a búzakorpa, zabpehellyel, 
kukoricadarával keverve. A lárvák szinte mindent 
megesznek. Az étkezések után megmaradt csirke-

ETESSÜK, 
DE MÓDJÁVAL!

ár jelentős az élelmiszer-károsító hatása, a 
terraristák, a madarasok és a pókosok elősze-
retettel etetik a lisztkukac (Tenebrio molitor) 
lárváját. A gyászbogárfélék családjába (Teneb-

rionidae) tartozó rovar imágóállapotban nem, vagy 
csak egy-két állatfajjal etethető, a lárvastádiuma – 
különböző méretben – viszont annál inkább. A ki-
fejlett bogár 2 centiméter hosszú, a szabad termé-
szetben fakorhadék között él, azt is eszi. A lárva, a 
lisztkukac kedveli a búzakorpát, a lisztet. 

Szinte minden gyík, béka, far-
kos kétéltű, egyes teknősfajok is 
szívesen fogyasztják. Beszerzé-
se egyszerű, olcsó takarmány a 
terráriumi állatoknak. Tápértéke 
viszont csekély. Kizárólag liszt-
kukaccal helytelen etetni, inkább 
kiegészítő takarmányként kínál-
juk. Sajnos sok terráriumi állat 
(például leopárdgekkó) leginkább 
csak ezt hajlandó elfogadni! Mivel 
a lisztkukacot általában búzakor-
pán tenyésztik nagy mennyiség-
ben, a vele való etetés súlyos ta-
karmányozási problémát okozhat. 
A korpa sok fi tinsavat tartalmaz, 

A LISZTKUKAC ÉS A PERUI GYÁSZBOGÁRLÁRVA TÁPÉRTÉKE

61,9% NEDVESSÉG 45%

2% ROST 9%

13,8% ZSÍR 18%

18,9% FEHÉRJE 20%

A vadon élő 
madarakon 
kívül az 
egzotikus 
fajok is 
csemegéz -
hetnek a 
lisztkukacból.
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fekete leguán (Ctenosaura similis) elterjedési területe Mexi-
kótól Panamáig nyúlik. Az emberi települések környékén, 
kisebb városokban gyakran előfordul. A fi atalok színezete 
élénkzöld, a kifejlett példányok szürkés alapon széles feke-

te kereszt sávokkal díszítettek. A hímek csillogó fekete sávja már 
messziről látszik. (No, nem elsősorban az ember fi gyelmét hivatott 
felhívni, inkább a konkurens hímet igyekszik elriasztani.) Kifejlett 
korukra elérik a 100-110 centimétert. Talán ez az egyik oka, hogy 
csak kevesen keresik. Barátságos, könnyen szelídülő faj. Viszonylag 
nagy méretű terráriumot igényel. Egy kifejlett pár számára mini-
mum 120 x 60 x 80 cm nagyságú terrárium szükséges. Kedveli a 
meleget, a napozófelület hőmérséklete 30-32 Celsius-fok legyen, 
természetesen az UV-fény elengedhetetlen. A terrárium berende-
zése aránylag egyszerű, mert túl sok díszítés az állat mérete miatt 

lehetetlen. Nagyságától függően változtassuk az ágak átmé-
rőjét. A vékonyka ágakon nem érzi jól magát, leesik róluk. 

Vizestálra szükség van. (Ha megfelelő méretű, akkor 
egyes példányok szívesen pancsolnak benne.) A légned-
vességet permetezővel kell pótolni, akár naponta két-
szer is. Fiatalkorban rovarokat zsákmányolnak. Gyors 

növekedésű faj, ezért a kalcium- és vitaminporozás 
minden etetésnél szükséges. Később, amikor már 
a növekedésben elérik a kifejlett méret felét, áttér-
hetünk a zöldtakarmányra (pitypang, tyúkhúr, 
lucerna, frissen szedett eperfalomb, kismértékben 
gyümölcsök, virágok, kaktusztermés). Sokáig él-
nek. Nem ritka a tizenöt éves példány sem.

Másfél, kétéves korukban válnak ivaréretté. 
A nőstény a párzást követően húsz-harminc 
tojást is lerak, a kicsinyek általában kilenc-

ven napra kelnek ki.               

A

csont a kedvenc csemegéjük. Különösen 
lárvák feletetése előtt célszerű e meg-
szokott táplálékon kívül egy kicsit gaz-
dagabb anyagokkal etetni. Mindennap 
kellenek alma-, sárga- és fehérrépa-, vala-
mint karalábészeletek is. Időnként egy száraz 
kenyérszelet is segítheti a változatosságot.

A lárva csak akkor bábozódik be, ha kü-
lön, egy kisebb edénykébe tesszük. Nagy 
mennyiségben a lárvák növekedést gátló fero-
monokat bocsátanak ki, így tömegben nincs 
esély a bebábozódásra. A tenyésztők kis fi olák 
ezreiben nevelik tovább a lárvákat a bábállapo-
tig. A kifejlett rovarokat egyik állatunk sem 
fogyasztja szívesen. Melegigényes, tartá-
sához vagy tenyésztéséhez minimum 25 Cel-
sius-fok szükséges. Hűtőszekrényben nem 
tartható; kiszárad, megbarnulva elpusztul. 

Önmagában a gyászbogárlárva sem lehet főele-
del. Etetés előtt alaposan porozzuk be kalcium- és 
vitaminporral, csak úgy etessük. Vigyázat! Kizáró-
lag ellenőrzött körülmények között, csipeszről kí-

náljuk kedvenceinknek. Egyrészt erős a csáprágója, 
nagyot tud harapni, másrészt ha bemászik a terrá-
rium talajába, nem tudjuk kibányászni, csak teljes 
talajcserével. Az éjszaka pihenő, alvó állatokat pedig 
könnyen megrághatja, mikor táplálék után kutat. 
Gyakran előfordul, hogy egy gyík vagy béka, ame-
lyet megharapott egy rosszul megfogott lárva, soha 
többé nem veszi el azt a csipeszről. Főleg nagy testű 
állatainkat kínálhatjuk lárvákkal. A süntartók is szí-
vesen etetnek vele. Pókoknak egyáltalán nem aján-
lott, esetleg kettévágva, a fejrészt eldobva.  

A FEKETE LEGUÁN

A cakkos 
földiteknősnek 

és más 
szárazföldi 
fajoknak is 

szükségük van a 
rovartáplálékra.

Fotók: Kovács Zsolt
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mozambiki csicsörke kis mérete, szerény ta-
karmányigénye és szép éneke miatt még 
egy kisebb lakásban is nagyszerű társ. 
Beszerzése viszont egye nehezebb. Igaz, 

évekkel ezelőtt tömegesen került Európába, ám akko-
riban sajnos kevés fi gyelmet fordítottunk a tenyész-

tésükre. Nagy hiba volt. Napjainkra az afrikai 
behozatal megszűnt, így e kedves madár hazai 

megmaradása csakis a tenyésztőkön múlik.
A mozambiki csicsörke (Serinus mozambicus, 

újabban Crithagra mozambicus) a fészkelés köze-
ledtével igencsak harciassá válik. Ilyenkor a hímek 
ádáz küzdelmet vívnak egymással, melynek célja a 
jobb fészkelőhely elfoglalása és a megfelelő társ ki-
választása. A veszekedésekből a tojók sem marad-
nak ki: harcias amazonként tépik a vetélytársnak 
gondolt tojókat, de még a nem tetsző gavallérokat 
is. Ezt a „jó” szokásukat a gondozásunkba került te-
nyésztett egyedek is megtartották.

A pároknak minimum 80 centiméter hosszú 
külön kalitot biztosítok. Mivel madaraimat nem la-
kásban tartom, alomként a könnyen beszerezhető 
macskaalomra esküszöm. Szag- és folyadékmen-
tességet biztosít, a talpakat tisztán tartja, ásványi 
anyagokat is tartalmaz. A kalitot felszereltem etető- 
és fürdésre is alkalmas edényekkel, ülőrudakkal, kí-
vül tujaágakkal dekoráltam. 

A madarak étkezését a ciklikussághoz igazítom, 
igyekszem a természetben zajló folyamatokat és 
táplálkozási szokásokat leutánozni. E ciklusokat pi-
hentetési, fi ókanevelésre felkészítő, fi ókanevelési, 
valamint vedlési szakasznak nevezem. A pihente-
tési idő a vedlést követi. Itt fő eleség a száraz apró 
magféleség. Ez muhar, fehér és egyéb köles, fény-
mag keverékéből áll, kiegészítve néhány szál fürtös 
kölessel. Semmi vitaminozás, semmi zöldeleség.

Felkészítési időben javítom a magkeveréket kevés 
olajos maggal, mákkal, négermaggal. Kenderma-

A MOZAMBIKI CSICSÖRKE

got nem etetek. Fontos a fokozatosság, így hetente 
egyszer-kétszer kapnak kevés reszelt sárgarépával 
kevert gyári tojásos eleséget, kis mennyiségű zöl-
det. Ez utóbbi lehet tyúkhúr, csíráztatott négermag, 
csíráztatott repce. Nagyon jók a gyári készítmények, 
állati eredetű fehérjét, vitamint és nyomelemet is 
tartalmaznak. Használatuk egyszerű, nem kell to-
jást főzőcskézni, nem kell ragadni a méztől, és a ma-
darak is kedvelik. A fészek elkészítéséig madaraim 
kapnak négy-öt szem élő lisztkukacot. A kotlási 
időben az élő eleséget megvonom. A kelést 
követően tovább javítok az etetésen. A mag-
eleség mellett folyamatos a lágyeleség, az élő eleség, 
a zöld vagy csíráztatott mag etetése.

A vedlési idő módfelett fontos minden madár 
életében. Meghatározza az egyed színét és ellenálló 
képességét. A madarak etetése ilyenkor nagyon ha-

FŐTT TOJÁST NEM ETETEK. 
A KELLEMETLEN TAPASZTALATOK 

MIATT ERRŐL RÉGES-RÉGEN 
LEMONDTAM.

A mozambiki 
csicsörke szobai, 
nagyméretű 
kalitkában, 
és volierben 
egyaránt jól érzi 
magát. (balra)
Fotó: Helen E. Grose / 
Shutterstock

Beszerzése 
egyre nehe-

zebb, ugyanis 
ma már csak 

kevesen 
foglalkoznak 
a tenyészté-

sével.
(középen)

Fotó: Kovács Zsolt
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sonlít a felkészítési időszakra: állandó magkeverék, 
zöld minden mennyiségben, sárgarépás lágyeleség, 
kevés lisztkukac, levéltetves ág, édes gyümölcs, fél-
érett magok, tiszta friss ivó- és fürdővíz, sok napfény 
és füstmentes tiszta levegő. A vedlési idő alkalmas 
madaraink természetes vagy mesterséges színfoko-
zására. A mozambiki csicsörke pihentetési, vedlési 
időszaka nálunk a tavaszi, nyári, kora őszi évszak-
ra esik. Csicsörkéim ilyenkor kerti nagy röpdékben 
szárnyalhatnak, ahol feltöltődhetnek a fi óka várásá-
ra. Lakásban tartott madarat is célszerű napoztatni, 
ám fi gyeljünk a napszúrás, hőguta elkerülésére!

A természetben a mozambiki csicsörke szapo-
rodási időszaka a déli félteke rovar- és takarmány-
bőségének idejére, nálunk a téli hónapokra esik. A 
tenyésztéshez a jó elhelyezés és takarmányozás 
mellett szükséges a megfelelő meleg és a napfényes, 
azaz a hosszú megvilágítási idő biztosítása is! E faj 
jól viseli a nyári hidegfrontokat, télen pedig, ha nem 
akarjuk költetni őket, 10-15 Celsius-fokon is teleltet-
hetők. Tenyésztéshez a helyükön legalább 18-22 fok 
legyen, a megvilágítási idő pedig 10-12 óra. Mind-
ezt követi az összeillő pár kiválasztása, nekem is ez 
okozza a legnagyobb gondot.  

A szakirodalomban a madár méretét eltérően, 
10–13 cm-ben határozzák meg. Ám ez igencsak 
viszonylagos, mivel a mozambiki csicsörkének kö-
zel tíz-tizenkét alfaja ismert, nem beszélve a hozzá 
nagyon hasonló rokon fajokról. Az egyes alfajok 
között sem a kereskedők, sem a madarászok nem 
tesznek különbséget. Tőlünk nyugatabbra is a hir-
detésekben kis és nagy mozambikiakat említenek. 
Ez természetesen nem igaz. Nekem is volt több, mé-
retben eltérő madaram, melyeken látszott, hogy az 
alfaj kérdése is bizonytalan. A mozambiki csicsörke 
törzsalakja nálam minden egyednél 10 cm hosszú 
volt. Csupán ajánlani szeretném, hogy tenyésztés-
nél lehetőleg azonos méretű és ismert fejlettségű, 
hasonló korú példányokat válasszunk. A madár 
élettartama a testével arányosan rö-
vid. A három-négy év fölötti 

egyed eredményes szaporodása már bizonytalan. 
A hat év feletti madár pedig gyakorlatilag matuzsá-
leminek számít.

Tapasztalatom szerint a tojó a párválasztó. Ennek 
ismeretében szerencsés az, akinek több tojója van. 
Évekig együtt tartott párnál is előfordul a családi ci-
vakodás. A harmonizáló pár kellemes látványt nyújt 
gazdájának. A hím repeső szívvel énekli meg sze-

A MADARAK SZÉPSÉGE, 
VISELKEDÉSÜK ÉRDEKESSÉGE 

A TENYÉSZIDŐBEN BONTAKOZIK 
KI IGAZÁN.

relmét, majd pillangóként fölreppenve közelít 
kihívóan lelapuló párjához. A fészket közösen 

építik, bélelik. Nálam ez egy kisebb műanyag ko-
sár, előkészített béléssel. A fészket kívülről takarom. 
A madarak puha szénával, papírcsíkkal, tollakkal az 
előkészített fészket tovább bélelik. Állati szőrök be-
adását én felakadási veszély miatt kerülöm. Érde-
kesség, hogy a madarak gyakran saját pihetollaikat 
is megtépik, majd a fészekbe építik.

Nagyon fontos a kálcium folyamatos adagolása, 
hogy a lágy héjú tojást elkerüljük. A tojó egyedül 
kotlik a három-négy tojáson. A kelési idő a szoba 
hő- és páratartalmától függően változhat egy-két 
napot, általában tizennégy nap. A fi ókákat a koráb-
ban leírt takarmányból mind a két szülő eteti. Az élő 
eleség nélkülözhetetlen! A fi atalokat öt-hat napos 
korukban gyűrűzzük meg. (2017 októberétől a gyű-
rűzés hazánkban kötelező. A gyűrű nélküli madár 
vadbefogottnak minősül, így tartása engedélyhez 
van kötve.) Gondos szülők mellett a fi atalok szépen 
fejlődnek. A fészek elhagyását követően az újabb fé-
szekrakásig a családot együtt hagyhatjuk. 

LAKÓ ANTAL

ECNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A mozambiki csicsörke 
elterjedési területe Afrika 
és néhány kisebb sziget. 
Élőhelye a táplálkozási 
szokásával függ össze, 
a Szaharától délre elterülő, 
bokrokkal tarkított nyílt 
szavannás területet lakja. 
A sivatagokat és sűrű erdőket kerüli. 
Időnként felkeresi a szántföldeket 
is. Vonulása a táplálkozó- és itató-
helyeket követi. Tápláléka különféle 
fű- és gyommag, apró rovar. 
Az élő eleség a fi ókák felnevelésénél 
nélkülözhetetlen. Rájár a félérett 
köles- és gabonatáblákra.             

A mozambiki 
csicsörke 
tartása minden 
madárbarátnak 
ajánlható; a 
hím szépen 
énekel, tartása 
és táplálása is 
egyszerű. Ha 
pedig megfelelő 
párhoz jutunk, 
szaporítása sem 
okoz különösebb 
nehézséget. 
(lent)
Fotó: Dave Montreuil / 
Shutterstock
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