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 Az északi barna kivi (Apteryx mantelli) 
állományának megerősítését célzó O.N.E.-prog-

ramban (Operation Nest Egg = Fészek Tojás Hadmű-
velet) részt vevő állatkertek egyike az Auckland Zoo. 

Októberben sikerült egy második fiókát is kikeltetniük a 
természetben begyűjtött tojásokból, amelyet nemsokára – 

amint elérte az 1,2 kilogrammos tömeget –  szabadon enged-
nek majd egy garantáltan ragadozómentes élőhelyen. Vadon 

átlagban csak a fiókák 5 százaléka éli meg az ivarérett kort az 
Európából betelepített hermelinek és macskák miatt. 

www.zooborns.com

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

 2024-től nem szerepelhetnek vadállatok 
cirkuszi előadásokon, így határozott az ország-
gyűlés Portugáliában, ahol az utóbbi években szá-
mos intézkedés történt a menazsériákban uralkodó 
áldatlan állapotok javítása érdekében. Az összes 
párt által megszavazott és a többségi akaratot is jól 
tükröző új törvény előírja, hogy az üzemeltetőknek hat 
hónapon belül regisztráltatniuk kell az állományukat, 
legkésőbb hat év múlva pedig valamennyi jószágukat 
természetvédelmi mentőhelyeken kell elhelyezniük. 
A váltás megkönnyítése érdekében az intézmények 
még állami támogatást is kaphatnak jelenleg idomár-
ként tevékenykedő munkavállalóik átképzésére. 2018 
elején a Cseh Köztársaság parlamentje szintén hasonló 
szellemben döntött, de még a modern cirkusz szülő-
helyének tartott Egyesült Királyság (Nagy-Britannia 
és Észak-Írország) is vállalta, hogy 2020-ig száműzi a 
vadakat a porondokról.

www.livekindly.co

Fotó: David Tadevosian / Shutterstock

 A kassai állatkert egy pár pápaszemes bagollyal (Pulsatrix per-
spicillata) gazdagodott. A madarak a csehországi  Hodonin állatkertjéből 
érkeztek. A pápaszemes bagoly Közép- és Dél-Amerika erdeit lakja. 
A kipusztulás egyelőre még nem fenyegeti, ám az élőhelyét jelentő esőer-
dők csökkenése miatt állománya egyre fogy. Fogságban ritkán látható, bár 
tartása nem okoz gondot, fogságban és a természetben egyaránt mintegy 
harminc évig is elél. 

www.zookosice.sk

Fotó: mlorenz / Shutterstock

 A kínai kormányt – nem hivatalos források szerint – alighanem az 
újabban kissé gyengélkedő hagyományos gyógyászati ipar fellendítésének 
szándéka vezérelte akkor, amikor október végén bejelentette, hogy „szigo-

rú keretek között, orvosi célokra” 
mégiscsak lehetővé tenné a 
„fogságban született orrszarvúk 
és tigrisek” testrészeinek és szár-
mazékainak forgalmazását. 
A nemzetközi nyomásnak enged-
ve azonban végül – legalábbis 
átmenetileg – elállt az 1993-tól 
érvényben lévő törvény hatá-
lyon kívül helyezésétől. A bizarr 
ötlet megkérdőjelezte mindazt, 
amit Kína az elmúlt években a 
környezettudatos gondolkodás 
elterjesztése és az illegális állat-
kereskedelem visszaszorítása ér-
dekében tett – például 2016-ban 
megtiltotta az elefántcsontból 
készült dísztárgyak és használati 
eszközök árusítását.

www.nytimes.com

Fotó: worldswildlifewonders / Shutterstock

 A Schönbrunni Állatkert 2016-ban született panda 
ikreit 2018 decemberében Kínába, a Gengda Wolong Panda 
Központba szállították. A fiatal pandák a természetben kétéve-
sen hagyják el anyjukat és kezdenek új életet, ezért a bécsi ikrek 
számára is most jött el a búcsú pillanata. Az állatokat gondo-
zójuk kísérte el, aki Kínában is segédkezett sikeres beilleszke-
désükben. Schönbrunnban jelenleg egy panda, az ikrek anyja 
látható, de már folynak a tárgyalások a kínai kormánnyal egy új 
hím beszerzése érdekében.  

www.zoovienna.at

Fotó: Hung Chung Chih Shutterstock

 Millit és Tonit, a kambodzsai állatkereskedők 
karmai közül kimenekített maláj medvepárt 
(Helarctos malayanus) az ausztráliai székhelyű Free 
The Bears Fund alapítvány munkatársai juttatták el 
Kentbe, a ritka, veszélyeztetett fajok szaporítására 
szakosodott Rare Species Conservation Centre-be, 
ahonnan később – a központ 2015-ös bezárása után 
– a Chester Zoóba kerültek. Itt született meg még júni-
usban az a nőstény bocsuk, amely a Kyra nevet kapta 
gondozóitól. A maláj medve családjának legkisebb, 
a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján 
sebezhetőként szereplő képviselője. Amellett, hogy 
Micimackóhoz hasonlóan ez a faj is imádja a mézet, 
alapvetően termeszekkel és hangyákkal, rovarlárvák-
kal és gyümölcsökkel – főleg fügefélék érett termései-
vel – táplálkozik.

www.zooborns.com

Forrás: Chester Zoo

 Az ezüst gibbon (Hylobates moloch) kölyök a 
Chester Zoo egyik nagy büszkesége. A 10 éves Tilu és a 
19 éves Alven utódja körülbelül 210 napos vemhesség 
után, októberben jött a világra. Mint a főemlősök álta-
lában, az egyelőre ismeretlen nemű kölyök is lassan 
cseperedik és sokáig az anyja mellett marad majd. 
Az állatkertekben ritkán látható ezüst gibbon elterje-
dési területe Jáva sűrűn lakott szigetére, azon belül is 
néhány hegyvidéki erdőfoltra korlátozódik. A szakem-
berek kevesebb mint ötezerre teszik e veszélyeztetett 
faj összegyedszámát, ráadásul ennek csak alig fele él 
legalább papíron védett területen.

www.zooborns.com

Forrás: Chester Zoo

 Minden évben európai angolnák (Anguil-
la anguilla) milliárdjai végzik kínai és japán 
fogyasztók tányérján. Pedig az 1961-től 1990-ig a 
Balatonba is rendszeresen telepített, eredendően 
Nyugat- és Közép-Európa északi részén őshonos 
– a középkorban fizetőeszközként is használt – 
halak alkalmas élőhelyeik megszűnése és vándorlási 

útvonalaik szétszakadozása miatt mindenütt erősen 
megritkultak. A faj kritikus helyzetére és a nemzetközi kereskedelmi 

egyezményekre egyaránt fittyet hányó illegális üvegangolna-csem-
pészek a drogfutárokhoz hasonló módszerekkel dolgoznak, ezért 

a lefülelésük nem a környezet- és természetvédelmi hatóságok, 
hanem az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) feladata. Komo-
lyabb retorziókkal azonban ezzel együtt sem kell számolniuk, 
holott az ichthiológusok (halakkal foglalkozó zoológusok) már a 

Franciaországban jelenleg érvényes 60 tonnás éves fogási kvótát 
is túlságosan magasnak tartják.

phys.org

Fotók: picturepartners (felső), Rassak / Shutterstock
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elefántokat régebben vastagbőrűek-
ként is emlegették, ami nem holmi 
ékesszóló szinonima az ormányosok-
ra: egykor állatrendszertani szakkifeje-

zés volt. A 18. század végén és a 19. század jelentős 
részében tudniillik a szakemberek úgy gondolták, 
hogy az olyan állatok, mint az elefánt, az orrszar-
vú, a víziló és a tapír, egyazon csoportba tartoz-
nak.

E csoport megnevezésére az ógörög szavak-
ból összerakott Pachydermata tudományos nevet 
használták. A szót alighanem egy német termé-
szettudós, Gottlieb Storr alkotta meg, de a francia 
Georges Cuvier munkássága nyomán terjedt el a 
tudományos világban. A magyar „vastagbőrűek” 
elnevezést Vajda Péter 1841-es Cuvier-fordítá-
sának köszönhetjük, amely annyira beleivódott 

a köztudatba, hogy a Fővárosi Állat- és Növény-
kert ma Elefántházként ismert épületét 1912-ben 
még Vastagbőrűek háza néven nyitották meg. Mi 
több, az épület eredeti lakói is elefántok, vízilovak, 
orrszarvúak és tapírok voltak, s az említett fajok 
ábrázolását láthatjuk a ház kupolájának mennye-
zetfestésén.

Valójában a vastagbőrűek elnevezés használata 
már a 20. század elején is korszerűtlennek számí-
tott, hisz a tudósok körében addigra világossá vált, 
hogy a szóban forgó állatok nincsenek közelebbi 
rokonságban egymással. Így aztán az orrszarvú-
akat és a tapírokat jó ideje a páratlanujjú, míg a 
vízilovakat a párosujjú patások közé sorolják. És 
az elefántokat? Nos, nekik az emlősök osztályán 
belül külön rendet kellett felállítani ormányosok 
(Proboscidea) név alatt. 

ÓRIÁSAI
Az elefántok 
őshazáját nehéz 
elképzelni 
e hatalmas 
ormányosok 
nélkül. Ám ha 
nem sikerül 
megállítani az 
orvvadászatot, 
az élőhelyek 
pusztulását, 
megeshet, hogy 
unokáink csak 
képről fogják 
ismerni őket.
Fotó: Lara Zanarini / 
Shutterstock

MIT ILLIK TUDNI AZ ELEFÁNTOKRÓL? 1. rész

A SZÁRAZFÖLD 

sabban az utolsó eljegesedés, a Würm-glaciális – 
jellegzetes faja Eurázsiában és Észak-Amerikában 
élt, s nyilvánvalóan igen sikeresen alkalmazko-
dott a zord körülményekhez. Csontjai nagy szám-
ban maradtak fenn, ám ezeket az ókor és a közép-
kor embere jobbára óriások, esetleg sárkányok 
vagy mondabeli állatok, föld alatti szörnyek ma-
radványainak tartotta. A méretes csontok alap-
ján készült rekonstrukciók és különösen a jégbe 
fagyott példányok nyomán a gyapjas mamutok a 
dinoszauruszok mellett a legismertebb őslények-
nek számítanak a populáris kultúrában. Ehhez 
persze az olyan fi lmek is hozzájárultak, mint A tűz 
háborúja az 1980-as években, vagy az animációs 
Jégkorszak-fi lmek az ezredforduló után. 

A gyapjas mamut kihalását a közvélekedés a 
jégkorszak végével kapcsolja össze, holott az ég-
hajlat megváltozása önmagában nem magyaráz-
za a dolgot. Valószínű tehát, hogy az emberi tevé-
kenység is szerepet játszott az eltűnésükben. Ezt 
támasztja alá négy orosz kutató, Vartanjan, Arsz-
lanov, Tertyicsnaja és Csernov 1995-ben publikált 
izgalmas kutatása is, amelynek során radiokar-
bon kormeghatározással megállapították, hogy a 
kelet-szibériai Vrangel-szigeten még i. e. 2000 tá-
ján is éltek gyapjas mamutok: tehát olyan korban, ÓRIÁSAI

A gyapjas mamut 
testét vastag 
bunda védte 

a jégkorszaki 
hidegtől. 

A leghosszabb 
fedőszőrök 

csaknem 
egyméteresek 

voltak, az 
aljszőrt alkotó 

pehelyszálak 
fi nomsága 

pedig a durvább 
juhgyapjúénak 

felelt meg.
Fotó: Daniel Eskridge / 

Shutterstock

A 36 millió évvel 
ezelőtt Afrikában 
élt Moeritherium 
az ormányosok 
egyik legősibb 
ismert 
képviselője 
volt. Puha 
vízinövényekkel 
táplálkozhatott, 
mérete pedig 
akkora volt, mint 
egy kisebbfajta 
tapíré.
Fotó: Warpaint / 
Shutterstock

A Deinotherium, 
azaz a kapafogú 
őselefánt 
jellegzetes, 
alsó állkapcsi 
agyarakat viselt. 
Valószínűleg a fák 
lecsupaszítására 
használta, bár 
régebben úgy 
vélték, gumók 
és gyökerek 
kiásására 
szolgált.
Fotó: Catmando / 
Shutterstock

➤

AMI A NÉPES ROKONSÁGBÓL MEGMARADT
Földtörténeti és törzsfejlődési szempontból az 
ormányosok igen sikeres állatcsoportnak mond-
hatók. Históriájuk mintegy 60 millió évet fog át, 
s az idők során Ausztrália és az Antarktisz kivé-
telével valamennyi kontinensen otthagyták nyo-
maikat. A korai ormányosok közül az eocénban 
élt Moeritherium már több mint száz esztendeje 
ismert, de az elmúlt évtizedekben még korábbi, 
a paleocénban élt ormányosok maradványai is 
előkerültek. Összességében több száz fosszilis fa-
jukat ismerjük. Legnagyobb alakgazdagságukat a 
pliocénban és a pleisztocénban érték el, s ehhez 
képest feltűnő, hogy a jelenkorra alig maradt fenn 
néhány elefántfaj.

Az ősi ormányosok közül jó néhány a széles 
nyilvánosság körében is nagy népszerűségnek 
örvend. A masztodonok nevét például bizonyára 
sokan hallották már: ők az ormányosokon belül 
egy önálló fejlődési irányt, családot képviseltek. A 
kapafogú őselefánt is többek számára lehet isme-
rős, annál is inkább, mivel a Természettudomá-
nyi Múzeum egykori legendás őslénytani kiállí-
tásán, amely 1975-től 1994-ig létezett a Nemzeti 
Múzeum épületében, generációk csodálták meg 
az óriási állat Pannonhalmán megtalált csontjait. 
Amúgy az összes ismert ormányos közül az egyik 
kapafogúfaj nőtt a leghatalmasabbra: marmagas-
sága a 4 métert is meghaladhatta.

A nagyközönség körében azonban a gyapjas 
mamutok az igazi sztárok. A jégkorszak – ponto-
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elefántokat régebben vastagbőrűek-
ként is emlegették, ami nem holmi 
ékesszóló szinonima az ormányosok-
ra: egykor állatrendszertani szakkifeje-

zés volt. A 18. század végén és a 19. század jelentős 
részében tudniillik a szakemberek úgy gondolták, 
hogy az olyan állatok, mint az elefánt, az orrszar-
vú, a víziló és a tapír, egyazon csoportba tartoz-
nak.

E csoport megnevezésére az ógörög szavak-
ból összerakott Pachydermata tudományos nevet 
használták. A szót alighanem egy német termé-
szettudós, Gottlieb Storr alkotta meg, de a francia 
Georges Cuvier munkássága nyomán terjedt el a 
tudományos világban. A magyar „vastagbőrűek” 
elnevezést Vajda Péter 1841-es Cuvier-fordítá-
sának köszönhetjük, amely annyira beleivódott 

a köztudatba, hogy a Fővárosi Állat- és Növény-
kert ma Elefántházként ismert épületét 1912-ben 
még Vastagbőrűek háza néven nyitották meg. Mi 
több, az épület eredeti lakói is elefántok, vízilovak, 
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vízilovakat a párosujjú patások közé sorolják. És 
az elefántokat? Nos, nekik az emlősök osztályán 
belül külön rendet kellett felállítani ormányosok 
(Proboscidea) név alatt. 

ÓRIÁSAI
Az elefántok 
őshazáját nehéz 
elképzelni 
e hatalmas 
ormányosok 
nélkül. Ám ha 
nem sikerül 
megállítani az 
orvvadászatot, 
az élőhelyek 
pusztulását, 
megeshet, hogy 
unokáink csak 
képről fogják 
ismerni őket.
Fotó: Lara Zanarini / 
Shutterstock

MIT ILLIK TUDNI AZ ELEFÁNTOKRÓL? 1. rész

A SZÁRAZFÖLD 

sabban az utolsó eljegesedés, a Würm-glaciális – 
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A gyapjas mamut 
testét vastag 
bunda védte 

a jégkorszaki 
hidegtől. 

A leghosszabb 
fedőszőrök 

csaknem 
egyméteresek 

voltak, az 
aljszőrt alkotó 

pehelyszálak 
fi nomsága 

pedig a durvább 
juhgyapjúénak 

felelt meg.
Fotó: Daniel Eskridge / 

Shutterstock

A 36 millió évvel 
ezelőtt Afrikában 
élt Moeritherium 
az ormányosok 
egyik legősibb 
ismert 
képviselője 
volt. Puha 
vízinövényekkel 
táplálkozhatott, 
mérete pedig 
akkora volt, mint 
egy kisebbfajta 
tapíré.
Fotó: Warpaint / 
Shutterstock

A Deinotherium, 
azaz a kapafogú 
őselefánt 
jellegzetes, 
alsó állkapcsi 
agyarakat viselt. 
Valószínűleg a fák 
lecsupaszítására 
használta, bár 
régebben úgy 
vélték, gumók 
és gyökerek 
kiásására 
szolgált.
Fotó: Catmando / 
Shutterstock
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tásán, amely 1975-től 1994-ig létezett a Nemzeti 
Múzeum épületében, generációk csodálták meg 
az óriási állat Pannonhalmán megtalált csontjait. 
Amúgy az összes ismert ormányos közül az egyik 
kapafogúfaj nőtt a leghatalmasabbra: marmagas-
sága a 4 métert is meghaladhatta.
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Az afrikai és az ázsiai elefántok kis gyakorlattal már első látásra megkülönböztethetők. Elvileg méret alapján is, hisz egy átla-
gos afrikai elefánt valamivel nagyobbra nő ázsiai rokonánál. Ám mivel egy szokatlanul behemót ázsiai példány természetesen 
bőven túlnőhet egy kisebb termetű afrikait, ez nem perdöntő bizonyíték. Ezek után lássuk a valódi különbségeket!

ÁZSIA ELEFÁNT

MICSODA KÜLÖNBSÉG

AFRIKAI ELEFÁNT

amikor az egyiptomi piramisok 
már álltak. (E felfedezés ihlette 
Roland Emmerich i. e. 10 000 
című látványos kalandfi lmjét.)

AFRIKAI ÉS ÁZSIAI
Olvasóinknak aligha 
mondunk túl sok új-
donságot azzal, hogy a 
ma élő elefántok alap-
vetően kétfélék. Hiszen 
– ahogy az ismeretter-
jesztő munkák hagyomá-
nyosan fogalmaznak – van 
afrikai és indiai elefánt is. A do-
log azonban némi fi nomításra 
szorul. Először is azért, mert az 
indiai helyett jó ideje a sokkal 
szabatosabb ázsiai elefánt el-
nevezést használjuk. Másrészt 
ma már általánosan elfogadott 
a zoológusok körében, hogy az elefántokon belül 
nem két, hanem három fajt különböztetünk meg.

Az afrikai és az ázsiai elefántok fejlődési irá-
nya már a pliocénban, tehát hozzávetőleg 5 millió 
éve elkülönült egymástól. A különbségek így elég 
nagyok ahhoz, hogy a kétféle elefántot két külön 

nembe (Loxodonta és Elephas) 
soroljuk. Korábban mindkét 
nemen belül egy-egy fajt kü-
lönböztettünk meg. Ám azt is 
lehetett tudni, hogy ezek a fa-

jok politipikusak, magyarán 
többféle típusuk, alfajuk is 

elkülöníthető. Az afrikai 
elefánt esetében például 

régóta megkülönböztetik 
a nagyobb testű szavannai 

alakot, illetve a Kongó-me-
dencében élő erdei elefánto-

kat. A legújabb kutatások sze-
rint azonban az eltérések olyan 
jelentősek, hogy indokolt két 
külön fajról, afrikai szavanna-
elefántról (Loxodonta africana) 
és „kerek fülű” erdei elefántról 
(Loxodonta cyclotis) beszélni. 

Az ázsiai elefántok három-
félék, hisz elkülöníthető egymástól a Srí Lankán 
honos törzsalak (Elephas maximus maximus), 
a szumátrai típus (E. m. sumatranus) és a Hin-
dusztáni-, valamint az Indokínai-félszigeten élő 
kontinentális alak (E. m. indicus). Itt azonban az 
evolúciós távolság kisebb, így nem különálló fa-

Az afrikai erdei 
elefántról sokkal 
kevesebbet 
tudunk, mint sza-
vannai rokonáról.
Fotó: Sergey Uryad-
nikov / Shutterstock
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jokról, hanem az ázsiai elefánt három alfajáról 
van szó.

TONNÁS TEST MULTISZERSZÁMMAL
Ha egy elefántra ránézünk, a legelső dolog, ami 
szembeötlik, természetesen a nagy méret. Nincs 
még egy ma élő szárazföldi állat, amely hatalma-
sabbra növekedne. Az egyes példányok konkrét 
testtömege persze nagyon változatos, befolyásol-
ja a nemük, a koruk és a kondíciójuk is. Egy nős-
tény ázsiai elefántnál a 2,7 tonna átlagos súlynak 
mondható, de a testesebb egyedek 4 tonnánál is 
nehezebbek lehetnek. Egy igazán termetes hím 
afrikai szavannaelefánt pedig akár 8-9 tonnát is 
nyomhat. És ez még mindig nem a maximum: a 
legnagyobb hitelesen lemért példány 10,7 tonnás 
volt.

Azt persze nem lehet állítani, hogy az elefántok 
e mérettel elérték volna a növekedés felső fi zikai 
határát. Hiszen a valaha létezett legnagyobb szá-
razföldi emlős, az oligocénban élt Paraceratherium 
15-20 tonnás is lehetett, a legnehezebb dinoszauru-
szok súlya pedig a 30 tonnát is meghaladhatta. Ám 
az elefántok is elég nagy tömegűek ahhoz, hogy 
ebből különleges anatómiai megoldások következ-
zenek.

Az egyik ilyen jellegzetességet természetesen a 
nagy teherbírású, oszlopszerű lábak jelentik. Moz-
gásuk, járásuk ennek ellenére meglepően könnyed, 
s még csak azt sem lehet mondani, hogy nagyon 
dübörögnének. Az elefántok ugyanis valójában 
lábujjhegyen járnak. Szétterülő, rövid, patákban 
végződő ujjaik alatt egy rugalmas, párnaszerű kép-
ződmény található, mintha az állatoknak „beépített” 
magas sarkú lábbelijük lenne. 

A nagy testméret persze megnehezíti a fölösle-
ges hő leadását. A testtömeg és a testfelület közöt-
ti geometriai összefüggések miatt tudniillik minél 
nagyobb a test, annál kisebb az egységnyi tömegre 
jutó testfelület. Ezt az elefántok méretes fülekkel el-
lensúlyozzák. A mozgatható, vitorlaszerű fülkagy-
lók fő szerepe így nem is annyira a hallással, hanem 
a hőleadással kapcsolatos, de alkalmasak az állat ér-
zelmeinek kifejezésére is.

Az elefántok legfőbb jellegzetessége azonban az 
ormány. Az orr és a felső ajak összenövéséből lét-
rejött különleges szerv olyan, mint valami biológi-
ai multiszerszám. Tulajdonosuk fogásra, légzésre, 
szaglásra, ivásra, pontosabban a víz felszívására és 
locsolására használja. Az pedig, hogy az állat épp 
hogyan tartja az ormányát, pillanatnyi hangulatá-
ról is árulkodik.

Az ormány anatómiája különösen érdekes. Ki-
zárólag lágy részeket tartalmaz, csont egyáltalán 
nincs benne. Ereje és mozgékonysága a hosszanti 
és a sugárirányú izmok sokaságának köszönhető. 
Ezek az izmok a már említett Cuvier érdeklődését 
is felkeltették, ő negyvenezerre becsülte a számu-
kat. Mellesleg egy ír anatómus, Robert Harrison az 
elefánt bonctanáról szóló könyvében nem titkolta, 
hogy többszöri próbálkozásra is képtelen volt ösz-
szeszámolni az ormány izmait. Valójában majdnem 
150 ezer van belőlük. Így nem meglepő, hogy az ele-
fánt ormányával képes mázsás súlyokat mozgatni, 
de akár egyetlen rizsszemet is fel tud csippenteni 
vele. Az állatkertekben pedig különösen híresek e 
„vastagbőrűek” arról, hogy egészen bonyolult zár-
szerkezeteket is kinyitnak az ormányukkal. (Követ-
kező számunkban folytatjuk.)

HANGA ZOLTÁN

A valaha élt 
legnagyobb 
szárazföldi 
emlősök nem 
elefántok, hanem 
az oligocénben 
élt, a mai 
orrszarvúakkal 
rokon őspatások 
voltak. 
Marmagasságuk 
csaknem 5, 
hosszuk 7 méter 
lehetett.
Forrás: ABelov / 
Wikipédia
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Ha egy elefántra ránézünk, a legelső dolog, ami 
szembeötlik, természetesen a nagy méret. Nincs 
még egy ma élő szárazföldi állat, amely hatalma-
sabbra növekedne. Az egyes példányok konkrét 
testtömege persze nagyon változatos, befolyásol-
ja a nemük, a koruk és a kondíciójuk is. Egy nős-
tény ázsiai elefántnál a 2,7 tonna átlagos súlynak 
mondható, de a testesebb egyedek 4 tonnánál is 
nehezebbek lehetnek. Egy igazán termetes hím 
afrikai szavannaelefánt pedig akár 8-9 tonnát is 
nyomhat. És ez még mindig nem a maximum: a 
legnagyobb hitelesen lemért példány 10,7 tonnás 
volt.

Azt persze nem lehet állítani, hogy az elefántok 
e mérettel elérték volna a növekedés felső fi zikai 
határát. Hiszen a valaha létezett legnagyobb szá-
razföldi emlős, az oligocénban élt Paraceratherium 
15-20 tonnás is lehetett, a legnehezebb dinoszauru-
szok súlya pedig a 30 tonnát is meghaladhatta. Ám 
az elefántok is elég nagy tömegűek ahhoz, hogy 
ebből különleges anatómiai megoldások következ-
zenek.

Az egyik ilyen jellegzetességet természetesen a 
nagy teherbírású, oszlopszerű lábak jelentik. Moz-
gásuk, járásuk ennek ellenére meglepően könnyed, 
s még csak azt sem lehet mondani, hogy nagyon 
dübörögnének. Az elefántok ugyanis valójában 
lábujjhegyen járnak. Szétterülő, rövid, patákban 
végződő ujjaik alatt egy rugalmas, párnaszerű kép-
ződmény található, mintha az állatoknak „beépített” 
magas sarkú lábbelijük lenne. 

A nagy testméret persze megnehezíti a fölösle-
ges hő leadását. A testtömeg és a testfelület közöt-
ti geometriai összefüggések miatt tudniillik minél 
nagyobb a test, annál kisebb az egységnyi tömegre 
jutó testfelület. Ezt az elefántok méretes fülekkel el-
lensúlyozzák. A mozgatható, vitorlaszerű fülkagy-
lók fő szerepe így nem is annyira a hallással, hanem 
a hőleadással kapcsolatos, de alkalmasak az állat ér-
zelmeinek kifejezésére is.

Az elefántok legfőbb jellegzetessége azonban az 
ormány. Az orr és a felső ajak összenövéséből lét-
rejött különleges szerv olyan, mint valami biológi-
ai multiszerszám. Tulajdonosuk fogásra, légzésre, 
szaglásra, ivásra, pontosabban a víz felszívására és 
locsolására használja. Az pedig, hogy az állat épp 
hogyan tartja az ormányát, pillanatnyi hangulatá-
ról is árulkodik.

Az ormány anatómiája különösen érdekes. Ki-
zárólag lágy részeket tartalmaz, csont egyáltalán 
nincs benne. Ereje és mozgékonysága a hosszanti 
és a sugárirányú izmok sokaságának köszönhető. 
Ezek az izmok a már említett Cuvier érdeklődését 
is felkeltették, ő negyvenezerre becsülte a számu-
kat. Mellesleg egy ír anatómus, Robert Harrison az 
elefánt bonctanáról szóló könyvében nem titkolta, 
hogy többszöri próbálkozásra is képtelen volt ösz-
szeszámolni az ormány izmait. Valójában majdnem 
150 ezer van belőlük. Így nem meglepő, hogy az ele-
fánt ormányával képes mázsás súlyokat mozgatni, 
de akár egyetlen rizsszemet is fel tud csippenteni 
vele. Az állatkertekben pedig különösen híresek e 
„vastagbőrűek” arról, hogy egészen bonyolult zár-
szerkezeteket is kinyitnak az ormányukkal. (Követ-
kező számunkban folytatjuk.)

HANGA ZOLTÁN

A valaha élt 
legnagyobb 
szárazföldi 
emlősök nem 
elefántok, hanem 
az oligocénben 
élt, a mai 
orrszarvúakkal 
rokon őspatások 
voltak. 
Marmagasságuk 
csaknem 5, 
hosszuk 7 méter 
lehetett.
Forrás: ABelov / 
Wikipédia
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evés olyan szerencsés nagy testű állatfaj él 
Földünkön, amelynek egyedszáma az utób-
bi évtizedekben robbanásszerűen nőtt. Ilyen 
kivételnek számít a strucc, melynek – bár va-

donbéli állománya néhol megfogyatkozott – gaz-
dasági jelentősége miatt a világ számos pontján 
megkezdték zárttéri tenyésztését. Emellett Afriká-
ban nem egy helyre visszatelepítették, legtöbbször a 
turisták és a vadászok igényeinek kielégítésére. 

Háromszázezer évvel ezelőtt a struccok hatalmas 
területen terjedtek el – nemcsak a fekete kontinen-
sen, hanem Európában, sőt Ázsiában is, egészen 
Mongóliáig. Hogy e madarak megegyeztek-e a mai 
közönséges struccal, megosztja a szakemberek tá-
borát. Egy azonban biztos: a struccféléket 2014-től 
két fajba, azon belül három alfajba soroljuk. A szomá-

liai alfajt ugyanis az alapos DNS-vizsgálatok 
nyomán külön faji rangra emelték, míg 

a maradék hármat, a maszáj, a száheli 
és a kalahári struccot továbbra is a 
közönséges strucc alfajának tekin-
tik. A változatokat legegyszerűbben 

a nyak- vagy a lábszínük alapján le-
het megkülönböztetni.
Általában az olyan országokban, ahol 

az életszínvonal alacsony, illetve a politikai 
helyzet bizonytalan, a mai napig is visszaszoruló-

ban van a faj, hisz gyakoriak a húsvadászatok. Ahol 
pedig virágzik a turizmus, ott a struccoknak is jobb 
a dolguk. 

MÁR A TÖRÖKKORBAN TENYÉSZTETTÉK
Az emberiség történelmében a strucc nem egy 
országban komoly kulturális szerepet játszott. Kü-
lönleges tollazatának legfőbb ismérve, hogy hiá-
nyoznak a tollhorgok, ezért nem állnak össze a toll 
zászlói, hanem szőrszerűen omlanak le. E külön-
leges tollak teljesen szimmetrikusak, hiszen repü-
lésre nem használhatók. Mindez az óegyiptomi-
aknak igencsak megmozgatta a fantáziáját – ők az 

A STRUCC ÉS AZ EMBER

UNIVERZÁLIS 

ÓRIÁSMADÁR

NEM HÁZIKEDVENC!
Magyarországon ma nemcsak az állatkertekben és a struccfarmokon 
tartják, hanem vannak olyan díszmadártenyésztők is, akik kedvtelésből 
gondoznak portájukon ilyen óriásmadarat. Ám ez nagy felelősséggel jár, 
hiszen a strucc hatalmasat tud rúgni, ami akár végzetes is lehet. Ezért 
azoknak, akik mindenképp futómadarat szeretnének, inkább az emut 
vagy a nandut szokták ajánlani.

A szavannákon 
a strucc gyakran 
gnú-, antilop- és 
zebracsapatokkal 
fordul elő, mivel a 
patások közel-
ségéből komoly 
előnyre tehet 
szert. A legelés 
közben felza-
vart rovarokat, 
kisebb hüllőket, 
rágcsálókat így 
könnyen fellel-
heti.
Fotó:  / Shutterstock

igazság, a törvénykezés szimbólumának tartották 
a strucctollat. Ugyanakkor az óriásmadár húsát is 
nagyra értékelték, az uralkodók privilégiuma volt a 
strucc agyának fogyasztása. De már ebben az idő-
ben is felhasználták a tojáshéjakat különféle kar-
kötők, nyakláncok és más ékszerek készítéséhez. A 
szokás máig fennmaradt nem egy afrikai törzs kul-
túrájában, akárcsak annak hiedelme, hogy a teljes 
tojáshéj megóvja az otthont a villámcsapástól. Per-
sze az üres tojáshéjból kiváló vizesedényeket, kupá-
kat is készítettek.

A kakasok dekoratív tollai szintén kedvelt díszí-

tőelemként szolgáltak egy-egy korszak divatjában. 
Így például a középkorban a lovagok sisakját gyak-
ran ékesítette strucctoll, melynek az Oszmán Biro-
dalomban is nagy volt a keletje (több évszázadon 
keresztül). A középkorban a strucctoll-kereskede-
lem szervezett formában zajlott, központja a szíriai 
Aleppó volt. Ennek oka az lehetett, hogy az Arab-fél-
szigeten élő alfaj tollazata számított a legszebbnek, 
ezért az arab strucc iparszerű vadászata egészen 
1966-os kipusztulásáig tartott. A látványos toll ára 
olykor a csillagokba szökött, így már a 16. századból 
ismeretesek olyan próbálkozások, amelyek során – 
mai szóhasználattal élve – struccfarmokat létesítet-
tek. Nálunk a törökök által megszállt területeken is 
előfordultak ilyen telepek. Úgy tűnik azonban, hogy 
ez nem tartott sokáig, mivel a divat szeszélyétől füg-
gött a madár jövedelemtermelő képessége. 

Ám a 20. század közepétől fogva, ahogy meg-
növekedett az egészséges táplálkozás iránti igény, 
a strucc ismét felértékelődött, hisz koleszterinsze-
gény húsa különleges ízű, melyért a fogyasztók ké-
pesek mélyebben is a zsebükbe nyúlni. Algériában 
kezdődött a struccok intenzív tenyésztése, de a fo-
lyamat az ország függetlenné válásakor megsza-
kadt. Dél-Afrikában viszont annál intenzívebben 
folytatódott, s tart a mai napig is. Ma Dél-Afrika látja 
el a világpiacot jelentős mennyiségű strucchússal, 
-tojással és -bőrrel, sőt a tenyészállatok exportja is 
számottevő. Nemcsak hazánkban, hanem Euró-
pa, Ázsia és Amerika több országában a legutóbbi 
pénzügyi válságig dinamikusan fejlődött a strucc-
tenyésztés. Ausztráliába már a 19. században bete-
lepítették ezt a félsivatagos, füves pusztákat ked-
velő madárfajt, amely ott hamar elterjedt – s terjed 
mindmáig. 

HATALMAS TEST, „MINIATŰR” TOJÁS
A világ legnagyobb madarának méretei lenyűgözők: 
a kakas magassága elérheti a 2,8 métert is, tömege a 
másfél mázsát. (A tyúk 20-30 százalékkal kisebb.) De 
talán a faj szaporodási szokásai a legérdekesebbek. 
A vadonban a kakasoknak és a domináns tojóknak 
külön-külön revírjük van, ám szaporodási időszak-
ban a hím madár saját területén több – mintegy há-
rom méter átmérőjű – fészekmélyedést alakít ki a 
homokban. Ezek közül egyet a vezértyúk kiválaszt, 
s ide tojja kétnaponta egy-egy tojását, összesen ti-
zenkét-tizenhat darabot. Mivel utóbbiak gyakorta 
őrizetlenül maradnak, jelentős részük a sakálok, hi-
énák és más fészekrablók áldozatául esik. Akadnak 
viszont olyan nőstények, amelyeknek nincs territó-
riumuk, de nekik is megengedi a kakas és a domi-
náns tojó, hogy a fészekbe tojjanak. Így jó esetben 
marad annyi tojás a kotlás megkezdésének idejére, 
amennyit testével az anyamadár maximálisan me-
legíteni tud. Abban az esetben, ha több a tojás, mint 
amennyi elfér alatta, a domináns tojó fi nom ér-
zékkel kiválasztja a méretben és színben azonosak 
közül a sajátjait. Ezeket megtartja a fészekben, míg 
a fölösleget, a terület nélküli tyúkokét, egyszerűen 
kigörgeti. 

A közönséges strucc tojásának tömege mintegy 
huszonnégy házityúktojásénak felel meg, mindkét 
végén le van kerekítve, sárgásfehér színű. A csibék 
körülbelül negyven nap után kelnek ki. Ha fi gye-
lembe vesszük a strucc testtömegét, tojása a ma-
dárvilág egyik legkisebbje; ám szerfölött sokat tojik. 
Így annak ellenére, hogy a lerakott tojások közül – a 
fészekrablások miatt – csak minden tizedikből kel 
ki csibe, s a fi ókáknak alig 15 százaléka éri meg a 
felnőttkort, a faj fenn tud maradni. A tojók a vadon-
ban általában két-, míg a kakasok hároméves kor-
ban kezdenek szaporodni. A kifejlett egyedek azon-
ban rendkívül hosszú ideig elélnek: a természetben 
negyvenéves példányt is megfi gyeltek, az állatkerti 
rekorder pedig hetven esztendőt élt. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

Madarunk 
rövid szárnya 
nem szolgálja 

a gyorsabb 
haladást, viszont 

a dürgés idején 
fontos szerephez 

jut: ilyenkor a 
kakasok hevesen 

csapkodó 
szárnydísztollai 

a fekete test köré 
fehér gyűrűt 

vonnak, ezzel 
próbálják a 

tojókat rabul 
ejteni.

Fotó: Kovács Zsolt

A struccok olykor 
kifejezetten 
vízszegény 

területeken is 
előfordulnak, 

messze 
eltávolodnak 

azoktól a 
helyektől, ahol 

szomjukat 
olthatják – 

napokig is bírják 
a szomjazást. 
Hosszú, erős 

lábaikkal akár 
ötven kilométeres 

óránkénti 
sebességgel és 

négyméteres 
léptekkel 

haladhatnak.
Fotó: Tóth Zsigmond
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evés olyan szerencsés nagy testű állatfaj él 
Földünkön, amelynek egyedszáma az utób-
bi évtizedekben robbanásszerűen nőtt. Ilyen 
kivételnek számít a strucc, melynek – bár va-

donbéli állománya néhol megfogyatkozott – gaz-
dasági jelentősége miatt a világ számos pontján 
megkezdték zárttéri tenyésztését. Emellett Afriká-
ban nem egy helyre visszatelepítették, legtöbbször a 
turisták és a vadászok igényeinek kielégítésére. 

Háromszázezer évvel ezelőtt a struccok hatalmas 
területen terjedtek el – nemcsak a fekete kontinen-
sen, hanem Európában, sőt Ázsiában is, egészen 
Mongóliáig. Hogy e madarak megegyeztek-e a mai 
közönséges struccal, megosztja a szakemberek tá-
borát. Egy azonban biztos: a struccféléket 2014-től 
két fajba, azon belül három alfajba soroljuk. A szomá-

liai alfajt ugyanis az alapos DNS-vizsgálatok 
nyomán külön faji rangra emelték, míg 

a maradék hármat, a maszáj, a száheli 
és a kalahári struccot továbbra is a 
közönséges strucc alfajának tekin-
tik. A változatokat legegyszerűbben 

a nyak- vagy a lábszínük alapján le-
het megkülönböztetni.
Általában az olyan országokban, ahol 

az életszínvonal alacsony, illetve a politikai 
helyzet bizonytalan, a mai napig is visszaszoruló-

ban van a faj, hisz gyakoriak a húsvadászatok. Ahol 
pedig virágzik a turizmus, ott a struccoknak is jobb 
a dolguk. 

MÁR A TÖRÖKKORBAN TENYÉSZTETTÉK
Az emberiség történelmében a strucc nem egy 
országban komoly kulturális szerepet játszott. Kü-
lönleges tollazatának legfőbb ismérve, hogy hiá-
nyoznak a tollhorgok, ezért nem állnak össze a toll 
zászlói, hanem szőrszerűen omlanak le. E külön-
leges tollak teljesen szimmetrikusak, hiszen repü-
lésre nem használhatók. Mindez az óegyiptomi-
aknak igencsak megmozgatta a fantáziáját – ők az 
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igazság, a törvénykezés szimbólumának tartották 
a strucctollat. Ugyanakkor az óriásmadár húsát is 
nagyra értékelték, az uralkodók privilégiuma volt a 
strucc agyának fogyasztása. De már ebben az idő-
ben is felhasználták a tojáshéjakat különféle kar-
kötők, nyakláncok és más ékszerek készítéséhez. A 
szokás máig fennmaradt nem egy afrikai törzs kul-
túrájában, akárcsak annak hiedelme, hogy a teljes 
tojáshéj megóvja az otthont a villámcsapástól. Per-
sze az üres tojáshéjból kiváló vizesedényeket, kupá-
kat is készítettek.

A kakasok dekoratív tollai szintén kedvelt díszí-

tőelemként szolgáltak egy-egy korszak divatjában. 
Így például a középkorban a lovagok sisakját gyak-
ran ékesítette strucctoll, melynek az Oszmán Biro-
dalomban is nagy volt a keletje (több évszázadon 
keresztül). A középkorban a strucctoll-kereskede-
lem szervezett formában zajlott, központja a szíriai 
Aleppó volt. Ennek oka az lehetett, hogy az Arab-fél-
szigeten élő alfaj tollazata számított a legszebbnek, 
ezért az arab strucc iparszerű vadászata egészen 
1966-os kipusztulásáig tartott. A látványos toll ára 
olykor a csillagokba szökött, így már a 16. századból 
ismeretesek olyan próbálkozások, amelyek során – 
mai szóhasználattal élve – struccfarmokat létesítet-
tek. Nálunk a törökök által megszállt területeken is 
előfordultak ilyen telepek. Úgy tűnik azonban, hogy 
ez nem tartott sokáig, mivel a divat szeszélyétől füg-
gött a madár jövedelemtermelő képessége. 

Ám a 20. század közepétől fogva, ahogy meg-
növekedett az egészséges táplálkozás iránti igény, 
a strucc ismét felértékelődött, hisz koleszterinsze-
gény húsa különleges ízű, melyért a fogyasztók ké-
pesek mélyebben is a zsebükbe nyúlni. Algériában 
kezdődött a struccok intenzív tenyésztése, de a fo-
lyamat az ország függetlenné válásakor megsza-
kadt. Dél-Afrikában viszont annál intenzívebben 
folytatódott, s tart a mai napig is. Ma Dél-Afrika látja 
el a világpiacot jelentős mennyiségű strucchússal, 
-tojással és -bőrrel, sőt a tenyészállatok exportja is 
számottevő. Nemcsak hazánkban, hanem Euró-
pa, Ázsia és Amerika több országában a legutóbbi 
pénzügyi válságig dinamikusan fejlődött a strucc-
tenyésztés. Ausztráliába már a 19. században bete-
lepítették ezt a félsivatagos, füves pusztákat ked-
velő madárfajt, amely ott hamar elterjedt – s terjed 
mindmáig. 

HATALMAS TEST, „MINIATŰR” TOJÁS
A világ legnagyobb madarának méretei lenyűgözők: 
a kakas magassága elérheti a 2,8 métert is, tömege a 
másfél mázsát. (A tyúk 20-30 százalékkal kisebb.) De 
talán a faj szaporodási szokásai a legérdekesebbek. 
A vadonban a kakasoknak és a domináns tojóknak 
külön-külön revírjük van, ám szaporodási időszak-
ban a hím madár saját területén több – mintegy há-
rom méter átmérőjű – fészekmélyedést alakít ki a 
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DR. TÓTH ZSIGMOND
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tt él az ázsiai vadszamár, amelyet 1982-ben telepí-
tettek vissza, 27 példányt hoztak Türkmenisztán-
ból, ma három és fél ezren vannak. Nehezen hihető 

az ilyen gyors állománynövekedés, de ma mi is leg-
alább öt-hatszáz példányt láttunk. Egy domb tetejéről 
épp egy 150-200 fős ménest szemlélünk, amikor egy 
vágtázó terepruhás lovas tűnik fel a távolban. Egye-
nesen felénk tart.

Kis expedíciónk közel két hete kerekedett fel, 
hogy bepillantást nyerjünk Közép-Ázsia, köze-
lebbről Kazahsztán (más néven Kazakisztán) állatvi-
lágába. Nem voltak hiú reményeink, jó előre tudtuk, 
hogy a végtelen sztyeppe inkább elrejti, semmint 
megmutatja eleven kincseit. Az ott élő állatok sokkal 
jobban látnak, mint mi, s bizony az asztallap sima-
ságú terepen jó előre „kiszúrják” a közeledő gépko-
csit. Továbbá módfelett megcsappant Kazahsztán 
patásállománya, ami nem is meglepő, hisz még egy 
ilyen hatalmas országban is mind kevesebb hely jut 
a vadon élő kérődzőknek – negyvenmillió, szinte 
szabadon bóklászó ló, szarvasmarha és juh mellett. 
A ragadozók helyzetébe pedig jobb nem belegon-

A ló a kazakok 
talán legfonto-
sabb háziállata, 

ezért nem csoda, 
hogy utunk során 

több ezer lovat 
láttunk. 

A kazak lovak 
nem emlékez-
tetnek az apró 

termetű mongol 
lovakra, in-

kább a hucul ló 
jellegzetességeit 

mutatják. Kis ter-
metűek, rendkí-

vül szívósak és jól 
alkalmazkodtak 

a zord pusztai 
körülmények-

hez. Képünkön 
az Almyn-Etel 
Nemzeti Park 

egyik lovas ter-
mészetvédelmi 

őre látható.

A TIEN-SAN ELŐHEGYEI ÉS A KÖZÖTTÜK MEGBÚVÓ HATALMAS 
MEDENCE AD OTTHONT AZ ALTYN-EMEL NEMZETI PARKNAK. 
A HEGYEKBEN RITKA HÓPÁRDUCOK, VADJUHOK ÉS SZIBÉRIAI 
KŐSZÁLI KECSKÉK TANYÁZNAK, MÍG A MEDENCE NÉHÁNY 
SZTYEPPI ÁLLATFAJ EGYIK UTOLSÓ MENTSVÁRA. 

dolni: egy pásztornépnek ők mindig is örök ellen-
ségei maradnak. Mint később megtudtuk, a farkas 
olyannyira megritkult az országban, hogy vadásza-
tát – legalábbis papíron – már korlátozni kellett.

FARKASNYOMON
Első állomásunk a 191 381 hektáros Naurzum reze-
vátum volt. A rezervátumot 1931-ben, tehát még a 
szovjet időkben alapították. Központja mindenütt 
a világon megállná a helyét; a 
korszerű épületet park veszi kö-
rül, ahol a látogatók megismer-
kedhetnek a terület ritkaságaival, 
igaz, csupán egy-egy élethű szo-
bor erejéig. Nem hiányoznak az 
oktató- és vetítőtermek, audiovi-
zuális és egyéb technikai eszkö-
zök sem. A rezervátum munka-
társai terepszínű egyenruhában 
teljesítenek szolgálatot. A gép-
kocsiparkot egyelőre furcsálljuk, 
mivel nincsenek „igazi” terepjá-
rók – legalábbis mi nem láttunk –, 
annál több az orosz UAZ. Állítólag 
ezek még a legrosszabb utakon és 
a legszélsőségesebb időjárási vi-
szonyok mellett is elnyűhetetle-
nek. Az ország északi részén lévő 
rezervátum leginkább tavakkal 
szabdalt sztyepp. Főleg a madár-
világáról híres. Időnként feltűnik 

itt a szibériai fehér daru (Grus leucogeranus) – hoz-
zá sajnos nem volt szerencsénk. 

Annak ellenére, hogy a nemzeti park területé-
nek jelentős része monotonnak tűnő füves síkság, 
kisebb-nagyobb erdőfoltok is akadnak, leginkább 
fenyő- és nyírerdők. S ha már nyíres, akkor él itt 
nyírfajd (Lyrurus tetrix); mi is találkoztunk néhány 
egyeddel. Barangol erre farkas is, amelynek leg alább 
a nyomait megleltük. A terület legnagyobb emlő-
se a jávorszarvas (Alces alces), Közép-Ázsiában ez 
a legdélibb élőhelye. Állítólag hatvan példány lakik 
errefelé. Bár szeptemberben voltunk, a mormoták 
már téli álomra vonultak, így nem pillantottunk meg 
egyetlen példányt sem. Ám egy szibériai őzsutával 
(Capreolus pygargus) összehozott a jó szerencse; e 
faj mintegy harmadával termetesebb a hazai őznél, s 
a bakok agancsa is jóval nagyobb. 

A tavaknál rengeteg a vízi- és a parti madár. Az 
egyik tórendszerben például seregnyi rózsás gö-
dényt (Pelecanus onocrotalus) láttunk, de mivel 
felettébb félénkek voltak, s nem hagyták megköze-
líteni magukat, nagyon nehéz volt még nagy vona-
lakban is megbecsülni a számukat. (Talán 500–1000 
példány között lehetett.) Arra viszont nem találtunk 
magyarázatot, miért ilyen félénk minden vízima-
dár. Gyakorlatilag meg sem lehetett közelíteni őket 
– a 300-as teleobjektív mit sem ért. Azt ellenben 
mindenképp érdemes megjegyezni, hogy az emlí-
tett nemzeti park csatlakozott a vízimadarak védel-
mét szolgáló ramsari egyezményhez.

Az expedíció lelkes szervező-
je és levezénylője Babakumar 
Khinayat volt. Őt a napi mun-
kában és a gépkocsivezetésben 
öccse, Beku segítette. Köszönet 
mindkettőjüknek! Magyar rész-
ről az expedíció tagjai voltak: 
Szemadám Katalin, Szemadám 
György, Dr. Bankovics Attila és 
Kovács Zsolt. A kéthetes úton 
4500 kilométert tettünk meg. 
A csapat tagjai összesen (tehát 
nem mindenki látta valameny-
nyit) 4 hüllő-, 126 madár- és 11 
emlősfajt fi gyeltek meg.

Fotó: Anna Anikina / Shutterstock

➤

A türkmén 
gazellát egyes 
kutatók külön 
fajnak vélik, 
mások szerint a 
golyvás gazella 
egyik alfaja. Egy 
biztos, állománya 
az utóbbi 
évtizedekben 
nagyon 
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HIÁBA BÍZTUNK
Utunk során meglátogattuk az Altyn Dala rezervá-
tumot is, amely Kazahsztán talán legfi atalabb védett 
területe: 2014-ben alapították, csaknem 500  ezer 
hektáron. Sztyeppét és mocsaras területeket egy-
aránt magában foglal, faunája és fl órája változatos. 
Fő kincse tagadhatatlanul az ország legjelentősebb, 
bár az elmúlt években számottevően megcsappant 
szajga-, más néven tatárantilop-állománya (Saiga 
tatarica). A sok százezres, nem is oly régen még mil-
liós itteni populáció mára 70 ezer példányra apadt, 
ugyanis egy betegség az elmúlt években óriási 
pusztítást végzett. Mi mégis bíztunk benne, hogy 
legalább néhány egyedet megpillantunk – sajnos 
azonban elpártolt tőlünk a szerencse. Nemcsak itt, 
hanem utunk során másutt sem találkoztunk tatár-
antilopokkal. (Megjegyzem, nem sokkal utánunk 
egy másik magyar expedíció is járt egyebek mellett 

az Altyn Dalában, de ők sem találkoztak szajgákkal, 
pedig hasonlóképp keresték őket.) Az Altyn Dala re-
zervátum még nagyon új, s ez meg is látszik rajta. 
Központja csupán most épül, s a munkatársak sem 
kaptak olyan fess egyenruhát, mint naurzumi kol-
légáik. Emellett a gépkocsipark is meglehetősen 
szegényes. 

ÁT A SZTYEPPÉN
A két rezervátum meglátogatása után még hosz-
szú, többnapos autózás várt ránk, hogy elérjük az 
ország délkeleti részében lévő hegyvidéki nemzeti 
parkokat. Persze a sztyeppén keresztül vezető, elég-
gé rossz minőségű úton haladtunk, hogy minél 
több természetes élőhelyet pillanthassunk meg. Az 
autónyuvasztó út ellenére emlősállattal – leszámít-
va a mindenütt jelen lévő háziállatokat – alig talál-
koztunk, ám defekt és lengéscsillapító-csere több is 
volt. A kisebb-nagyobb tavaknál megálltunk, hogy 
a jobbára bőséges látnivaló végre kárpótoljon ben-
nünket a sok zötykölődésért. Egészen közelről lát-
tunk például vékonycsőrű víztaposókat (Phalaropus 
lobatus) és vörös ásóludakat (Tadorna ferruginea), s 
persze jó néhány nálunk megszokott szárnyast is. 
Ami viszont feltűnt, hogy sehol egyetlen kétéltű-
vel sem találkoztunk, pedig kerestük őket, s egész 
utunk során alig négy hüllőfajt fi gyeltünk meg, hol-

A TÖRPÉK ÓRIÁSA
Az óriás versenyegeret (Rhombomys opimus) csak 
1823-ban írták le a tudomány számára, mégpedig a 
Kara-kum sivatagból, Kazahsztánból. Ma már tud-
juk, hogy elterjedési területe meglehetősen nagy: 
nyugat–keleti irányban a Kaszpi-tengertől Észak-
kelet-Kínáig nyúlik. A nyílt vidékek, félsivatagok és 
sztyeppék lakója. Járatrendszere több száz négyzet-
méteren terülhet el. 
Az óriás versenyegér nem válogatós, leginkább egy- 
és kétszikűekkel táplálkozik. Mivel élőhelyén ritka a 
csapadék, jól bírja a szomjúságot. Ehhez persze az 
kell, hogy a víz ne távozzon el a szervezetéből, an-
nak ellenére, hogy testének felülete a térfogatához 
képest nagy. Így „nem is engedheti meg magának” a 
verejtékezést, ami miatt azonban nem bírja elviselni 
a forróságot sem: 45 Celsius-fok felett maximum két 
óráig marad életben. Következésképp nagy meleg-
ben inkább a járataiban tartózkodik, ott mindig 20-
25 fok a hőmérséklet. 
Az óriás versenyegér szociális élete lépcsős. Első 
lépcső a pár (vagy egy hím és több nőstény), ebből 
alcsoportok fejlődnek ki, a számos alcsoport pedig 
nagy kolóniává egyesül. A családoknál népesebb 
csoportok kemény teleken egyetlen tágas üreg-
rendszerben gyűlnek össze, egyfelől azért, hogy 
melegíthessék egymást, másfelől azért, hogy haté-
konyabban tudják védelmezni élelemkészletüket. 

A rózsás 
gödény csak 

ritkán fészkel 
a Naurzum 

Rezervátumban, 
ám vonuláskor 

több ezer példány 
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ott órákat barangoltunk a legkülönfélébb élőhelye-
ken. 

Amíg lehetett, a sztyepp földútjain haladtunk, 
ám később rá kellett térnünk az Asztanát és Alma-
tit összekötő aszfaltcsíkra. Ezernyi kamion között 
lavíroztunk a kétsávos úton. Noha a forgalom óriási 
volt, gyakorlatilag nem láttunk elütött állatot; ez is 
azt bizonyítja, hogy az itt élő fajok egyedsűrűsége 
alacsony lehet.

Egy leállónál megmozgattuk kicsit a tagjainkat, 
jólesett a séta. Mintegy harminc méterre távolod-
tam a gépkocsitól, amikor észrevettem, hogy a 
sztyeppe egy kis része „megelevenedik.” Mivel sok 
szemét volt ott, először arra gondoltam, hogy egy 
patkányhorda keres táplálékot. Később, miután elő-
került a távcsövem, nyilvánvalóvá vált, hogy óriás 
versenyegerekhez (Rhombomys opimus) 
van szerencsém. Azonnal riasztottam 
a többieket, majd óvatosan becserkésztük 
a rágcsálókat. A versenyegerek, amint észrevettek 
minket, persze rögvest járataikba szaladtak, ám 
ha mozdulatlanok maradtunk, menten előjöttek, s 
folytatták addigi tevékenységüket. Még fényképez-
ni is hagyták magukat. Hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy kolóniájukat megosztják egy másik faj-
jal, mert néhány sivatagi versenyegér (Meriones li-
bycus) is előmerészkedett. Ők is meglehetősen sze-
lídek voltak. Csak akkor rémültek meg, amikor egy 
pusztai ölyv (Buteo rufi nus) jelent meg az égen, de 
az ölyv tőlünk tartva tovaröppent, így a rágcsálók is 
megnyugodhattak.

Folytatva utunkat, lassan beesteledett. Az út mel-
lett kétszer is láttunk pusztai rókát (Vulpes corsac). 
Ez a sárgás-szürkés, rendkívül bájos faj jóval kisebb 
a nálunk élő vörös rókánál. 

A GRAND CANYON TESTVÉRE
A Tien-san hófödte csúcsai Almatiból is remekül 
láthatók, ám megközelíteni őket nem egyszerű. Fő-
leg, ha időnk sincs rá. Így hát fájó szívvel lemond-

tunk a magashegység meglátogatásáról, s inkább 
az előhegyei felé vettük utunkat. Sziklafalakba 
ékelődő völgyekben haladtunk, láttunk nagyon fé-
lénk (vélhetőleg vadásznak rájuk) szirti galambokat 
(Columba livia), amelyek azért is érdekesek, mert a 
házi galamb ősei. Őszintén szólva nem is nagyon 
különböznek a városainkban mindenütt gyakori 
elvadult házi galamboktól, az úgynevezett parlagi 
galamboktól. Itt is, ott is felhangzott a csukár (Alec-
toris chukar) jellegzetes hangja. Ezt a fogolyra emlé-
keztető madarat – korábban csukár szirtifogoly volt 
a hivatalos neve – régebben igyekeztek meghonosí-
tani Magyarországon, de sikertelenül. Elképzelhető, 
hogy azért következett be a fi askó (amely kész sze-
rencse, hisz faunahamisítás lett volna belőle), mert 
nálunk több a ragadozó. Tudniillik e rosszul repülő, 
inkább gyalogló madár jellegzetes hangjával folya-
matosan felhívja magára a fi gyelmet. Nincs az a ra-
gadozó, amely meg ne hallaná. Az evolúció pedig 

KAZAH KÖZTÁRSASÁG:
a nevet hol kazahnak (ez még a 
szovjet időkből maradt így), hol 
kazaknak írjuk. Kazahsztán – vagy 
ahogy lakói nevezik hazájukat: 
Kazakisztán – a világ kilencedik 
legnagyobb országa, s első azok 
között, amelyeknek nincs ten-
gerpartjuk. Kiterjedése 2 717 300 
négyzetkilométer, tehát közel 
huszonkilencszer nagyobb, mint 
Magyarország. Népessége a 2014-
es népszámlálás szerint 17 948 816 
fő. Népsűrűsége 6 fő/négyzetki-
lométer. Nyugat–keleti irányban a 
Kaszpi-tengertől az Altaj hegységig 
húzódik. Területén roppant sztyep-
pek és félsivatagok (Turáni-alföld, 
Torgaj-kapu, Kizil-kum, Kara-kum, 
Rin-sivatag) találhatók. Az ország 
keleti részén, a Balkas-tótól északra 
a Kazah-hátság húzódik.
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HIÁBA BÍZTUNK
Utunk során meglátogattuk az Altyn Dala rezervá-
tumot is, amely Kazahsztán talán legfi atalabb védett 
területe: 2014-ben alapították, csaknem 500  ezer 
hektáron. Sztyeppét és mocsaras területeket egy-
aránt magában foglal, faunája és fl órája változatos. 
Fő kincse tagadhatatlanul az ország legjelentősebb, 
bár az elmúlt években számottevően megcsappant 
szajga-, más néven tatárantilop-állománya (Saiga 
tatarica). A sok százezres, nem is oly régen még mil-
liós itteni populáció mára 70 ezer példányra apadt, 
ugyanis egy betegség az elmúlt években óriási 
pusztítást végzett. Mi mégis bíztunk benne, hogy 
legalább néhány egyedet megpillantunk – sajnos 
azonban elpártolt tőlünk a szerencse. Nemcsak itt, 
hanem utunk során másutt sem találkoztunk tatár-
antilopokkal. (Megjegyzem, nem sokkal utánunk 
egy másik magyar expedíció is járt egyebek mellett 

az Altyn Dalában, de ők sem találkoztak szajgákkal, 
pedig hasonlóképp keresték őket.) Az Altyn Dala re-
zervátum még nagyon új, s ez meg is látszik rajta. 
Központja csupán most épül, s a munkatársak sem 
kaptak olyan fess egyenruhát, mint naurzumi kol-
légáik. Emellett a gépkocsipark is meglehetősen 
szegényes. 

ÁT A SZTYEPPÉN
A két rezervátum meglátogatása után még hosz-
szú, többnapos autózás várt ránk, hogy elérjük az 
ország délkeleti részében lévő hegyvidéki nemzeti 
parkokat. Persze a sztyeppén keresztül vezető, elég-
gé rossz minőségű úton haladtunk, hogy minél 
több természetes élőhelyet pillanthassunk meg. Az 
autónyuvasztó út ellenére emlősállattal – leszámít-
va a mindenütt jelen lévő háziállatokat – alig talál-
koztunk, ám defekt és lengéscsillapító-csere több is 
volt. A kisebb-nagyobb tavaknál megálltunk, hogy 
a jobbára bőséges látnivaló végre kárpótoljon ben-
nünket a sok zötykölődésért. Egészen közelről lát-
tunk például vékonycsőrű víztaposókat (Phalaropus 
lobatus) és vörös ásóludakat (Tadorna ferruginea), s 
persze jó néhány nálunk megszokott szárnyast is. 
Ami viszont feltűnt, hogy sehol egyetlen kétéltű-
vel sem találkoztunk, pedig kerestük őket, s egész 
utunk során alig négy hüllőfajt fi gyeltünk meg, hol-

A TÖRPÉK ÓRIÁSA
Az óriás versenyegeret (Rhombomys opimus) csak 
1823-ban írták le a tudomány számára, mégpedig a 
Kara-kum sivatagból, Kazahsztánból. Ma már tud-
juk, hogy elterjedési területe meglehetősen nagy: 
nyugat–keleti irányban a Kaszpi-tengertől Észak-
kelet-Kínáig nyúlik. A nyílt vidékek, félsivatagok és 
sztyeppék lakója. Járatrendszere több száz négyzet-
méteren terülhet el. 
Az óriás versenyegér nem válogatós, leginkább egy- 
és kétszikűekkel táplálkozik. Mivel élőhelyén ritka a 
csapadék, jól bírja a szomjúságot. Ehhez persze az 
kell, hogy a víz ne távozzon el a szervezetéből, an-
nak ellenére, hogy testének felülete a térfogatához 
képest nagy. Így „nem is engedheti meg magának” a 
verejtékezést, ami miatt azonban nem bírja elviselni 
a forróságot sem: 45 Celsius-fok felett maximum két 
óráig marad életben. Következésképp nagy meleg-
ben inkább a járataiban tartózkodik, ott mindig 20-
25 fok a hőmérséklet. 
Az óriás versenyegér szociális élete lépcsős. Első 
lépcső a pár (vagy egy hím és több nőstény), ebből 
alcsoportok fejlődnek ki, a számos alcsoport pedig 
nagy kolóniává egyesül. A családoknál népesebb 
csoportok kemény teleken egyetlen tágas üreg-
rendszerben gyűlnek össze, egyfelől azért, hogy 
melegíthessék egymást, másfelől azért, hogy haté-
konyabban tudják védelmezni élelemkészletüket. 
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volt, gyakorlatilag nem láttunk elütött állatot; ez is 
azt bizonyítja, hogy az itt élő fajok egyedsűrűsége 
alacsony lehet.

Egy leállónál megmozgattuk kicsit a tagjainkat, 
jólesett a séta. Mintegy harminc méterre távolod-
tam a gépkocsitól, amikor észrevettem, hogy a 
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szemét volt ott, először arra gondoltam, hogy egy 
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került a távcsövem, nyilvánvalóvá vált, hogy óriás 
versenyegerekhez (Rhombomys opimus) 
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a többieket, majd óvatosan becserkésztük 
a rágcsálókat. A versenyegerek, amint észrevettek 
minket, persze rögvest járataikba szaladtak, ám 
ha mozdulatlanok maradtunk, menten előjöttek, s 
folytatták addigi tevékenységüket. Még fényképez-
ni is hagyták magukat. Hamarosan nyilvánvalóvá 
vált, hogy kolóniájukat megosztják egy másik faj-
jal, mert néhány sivatagi versenyegér (Meriones li-
bycus) is előmerészkedett. Ők is meglehetősen sze-
lídek voltak. Csak akkor rémültek meg, amikor egy 
pusztai ölyv (Buteo rufi nus) jelent meg az égen, de 
az ölyv tőlünk tartva tovaröppent, így a rágcsálók is 
megnyugodhattak.

Folytatva utunkat, lassan beesteledett. Az út mel-
lett kétszer is láttunk pusztai rókát (Vulpes corsac). 
Ez a sárgás-szürkés, rendkívül bájos faj jóval kisebb 
a nálunk élő vörös rókánál. 
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A Tien-san hófödte csúcsai Almatiból is remekül 
láthatók, ám megközelíteni őket nem egyszerű. Fő-
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az előhegyei felé vettük utunkat. Sziklafalakba 
ékelődő völgyekben haladtunk, láttunk nagyon fé-
lénk (vélhetőleg vadásznak rájuk) szirti galambokat 
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nálunk több a ragadozó. Tudniillik e rosszul repülő, 
inkább gyalogló madár jellegzetes hangjával folya-
matosan felhívja magára a fi gyelmet. Nincs az a ra-
gadozó, amely meg ne hallaná. Az evolúció pedig 
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úgy oldotta meg, hogy mégse pusztuljon ki idő előtt 
a bájos, de nem különösebben eszes madár, hogy 
a tojó rengeteg csibét nevel. A tizenöt tojásnál na-
gyobb fészekalj sem ritka.

Ha máshonnan nem, a fi lmekből mindenki is-
meri a vöröslő sziklaalakzatairól híres Grand Ca-
nyont. Ám arról már kevesebben tudnak, hogy van 
egy „ikertestvére” is, mégpedig itt, Kazahsztánban. 
Az egykori fővárostól, Almatitól alig 193 kilométer-
re fekvő, 2004-ben alapított Charyn Nemzeti Park-
ban található a „helyi” Grand Canyon. Lehet, hogy 
kisebb, mint a Colorado folyó vájta amerikai test-
vére, de így is lenyűgöző. A Charyn Nemzeti Park 
kanyonja ma igazi turistalátványosság, a világ min-
den pontjáról látogatják. A vendégek számára egy 
könnyen teljesíthető hét kilométeres sétát ajánla-
nak, ám aki kívánja – és persze megfi zeti –, azt au-
tóval furikázzák. A kanyonban sétálva a hegyoldal-
ban két apácahantmadarat (Oenanthe pleschanka) 
pillantottam meg, de csak rövid ideig gyönyörköd-
hettem bennük: hamarosan eltűntek egy rágcsáló 
járatában, ahol az éjszakát töltik. 

Elhagyva a kanyont, egy madárpár rohant át 
előttünk, s eszük ágában sem volt felrepülni. Nagy 
volt az öröm, amikor kiderült, hogy két havasi fü-
lespacsirta (Eremophila alpestris) sertepertél tőlünk 
alig néhány méterre. Még lefényképezni is hagyták 
magukat!

GAZELLÁK ÉS VADSZAMARAK 
Következő úti célunk a bevezetőben már említett 
Altyn-Emel Nemzeti Park volt. Az út égbe szökő 
hegyek között vezet, a szerpentin 1300 méteren ka-
nyarog. Kezdetben csak háziállatokat láttunk. Ami 
leginkább vonzott bennünket, az az ázsiai vadsza-

már, más néven kulán (Equus hemionus) és a türk-
mén gazella (Gazella gracilirostris) volt. Igaz, nem ők 
a legritkább patások a nemzeti parkban, mivel tu-
catnyi visszatelepített ázsiai vadló (Equus przewals-
kii) is legelészik a helyi sztyeppén, ám bármennyire 
szerettük volna, őket nem látogattuk meg. A Horto-
bágyon ugyanis már mindnyájan láttunk gyakorla-
tilag szabad vadlovakat, de vadon élő kulánhoz még 
nem volt szerencsénk. A két faj pedig jókora távol-
ságra él egymástól, így nem maradt időnk mindkét 
lófélét felkeresni. 

A parkhoz magas hegyek is tartoznak, ám ne-
künk csak arra lesz időnk az elkövetkezendő két 
napban, hogy a közéjük zárt medencébe bekuk-
kanthassunk. 

A nemzeti park központja a 2300 lakosú (közöt-
tük 700 a gyermek) Bassiban van, 250 kilométer-
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Fotó: Geoorgiy Boyko / 

Shutterstock

re Almatitól. Az irodaépület korszerű, az irodákat 
– alighanem csak ideiglenesen – szépen megépí-
tett diorámás helyiségekben alakították ki, de nem 
nehéz megjósolni, hogy ha az állatpreparátumok is 
bekerülnek, akkor itt múzeum lesz. Az igazgatóhe-
lyettes fogad minket. Elmondja, hogy Türkmenisz-
tánból 27 ázsiai vadszamarat hoztak a nyolcvanas 
évek végén, s most a számuk a nemzeti parkban 
mintegy három és fél ezer. Ötezer gazella él a terü-
leten, ez egyes állítások szerint egyharmada az or-
szág teljes gazellaállományának. A „népszámlálást” 
azonban nehezíti, hogy még a zoológusok sem ér-
tenek egyet abban, hogy egy gazellafaj, a golyvás 
gazella (Gazella subgutturosa) két alfaja, vagy pedig 
két elkülönített faj él-e az országban. 

Vezetőt kapunk, majd indulunk is vadszamár-
nézőbe. Míg a rezervátum magterületére érünk, 
két sorompó is megálljt parancsol. Nem kell sokat 

várakoznunk, a messzi távolban feltűnnek az első 
vadszamarak. Nem is kevesen, száznál is több állat. 

Kezdetben még a 12 X-es távcsö-
vemmel is csupán apró pontok-
nak tűnnek. Hamarosan kissé 
közelebb engednek magukhoz, 
ami azt jelenti, hogy a távcsövön 
át már legalább szamárformájuk 
van. Később további méneseket 
látunk, persze csak nagyon mesz-
sze. Épp egy dombtetőn állunk, 
amikor a bevezetőben említett lo-
vas természetvédelmi őr megjele-
nik. A hegyekben ugyanis megfi -
gyelőpontok működnek, s onnan 
vettek észre bennünket mint „ké-
tes egyéneket”. Mivel helyi kísérő-
vel vagyunk, persze fel sem merül, 
hogy rosszban sántikálunk: rövid 
beszélgetés és néhány fotó után a 
park őre lóra kap, s elvágtat. Este-
ledik, mikor megközelítünk egy, 
később hatalmas porfelhőt felve-
rő, mintegy 150-200 példányból 
álló ménest, hogy legalább távoli 
képeket tudjunk készíteni – igaz, 
a fényviszonyok már csapnivalók. 

Másnap reggel, közel egyórás 
késéssel, fél kilenckor indulunk 
vissza a nemzeti parkba. Sajnos 
a fényviszonyok nem túl jók, 
szürke minden, az ég, a sztyepp, 
a hegyek. A vadszamárménes, 
amelyet először meglátunk, száz 
példányból állhat. Szerencsére az 
egyedek a tegnapinál némiképp 

közelebb vannak, sőt még felénk is fordulnak. Mivel 
nem süt a nap, a kulánok pedig fölöttébb gyorsak, 
csak kevés (kis túlzással) elfogadható felvétel készül. 

Az ázsiai vadszamarak után gazellákat szeret-
nénk fotózni, ám e kis patások is roppant félénkek. 
Egy alkalommal mégis sikerül viszonylag közelre 
belopni őket: két példány egy autókonvojt fi gyel, 
és nem minket. Utóbb az Ili folyó felé fordulunk. 
A folyótól nem messze hatalmas homokdűnék fo-
gadnak, felettük kilenc barátkeselyű (Aegypius mo-
nachus) és egy pusztai ölyv köröz. A „sivatagban” itt 
is, ott is apró, 5-6 centiméteres agámacsecsemők 
(Phrynocephalus mystaceus) bukkannak fel. Mivel 
abban bíznak, hogy ha megdermednek, akár kőda-
raboknak is nézhetők, könnyű lefényképezni őket. 
Visszafelé a félsivatagos területen sztyeppi agámát 
(Trapelus sanguinolentus) is fotózok. Ő türelmetle-
nebb, mint homokdűnebeli társai: amikor megunja, 
hogy fényképezem, villámgyorsan bebújik egy rág-
csálójáratba. 

Az utolsó napot Almatiban töltjük. Ellátogatunk 
a városról elnevezett nemzeti park lábáig, de nem 
sok kedvünk van ott maradni, annak ellenére, hogy 
magasba törő hegycsúcsok hívogatnak. Mindhiába. 
A terület olyannyira beépített turistalátványossággá 
vált, hogy még hosszú keresgélés után sem találunk 
ösvényt, amely az igazi természetbe vezetne. 

KOVÁCS ZSOLT

Altyn-Emelben 
viszonylag köny-
nyű agámákkal   
találkozni. Egyes 
területeken szép 
számmal fordul-
nak elő. A képen 
látható sztyeppi 
agáma (Trapelus 
sanguinolentus) 
kivétel ez alól, 
csak nagy szeren-
csével fi gyelhető 
meg. 
Fotók: Kovács Zsolt

A békafejű 
agáma akár 24 
centiméteresre 
is megnőhet. 
Mivel nem tud 
hatékonyan 
védekezni, a 
képen látható 
módon próbálja 
elijeszteni a 
támadóját. 
Fotó: Milan Zygmunt / 
Shutterstock

A havasi füles-
pacsirta Eurázsia 
jelentős részé-
nek, valamint 
Észak-Ameri-
kának a lakója. 
Az Újvilágban 
terjeszkedő faj, 
már Dél-Amerika 
északnyugati 
részén is előfor-
dul. Sivatagban, 
sztyeppén és 
hegyvidéken 
egyaránt megta-
lálható. 
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úgy oldotta meg, hogy mégse pusztuljon ki idő előtt 
a bájos, de nem különösebben eszes madár, hogy 
a tojó rengeteg csibét nevel. A tizenöt tojásnál na-
gyobb fészekalj sem ritka.

Ha máshonnan nem, a fi lmekből mindenki is-
meri a vöröslő sziklaalakzatairól híres Grand Ca-
nyont. Ám arról már kevesebben tudnak, hogy van 
egy „ikertestvére” is, mégpedig itt, Kazahsztánban. 
Az egykori fővárostól, Almatitól alig 193 kilométer-
re fekvő, 2004-ben alapított Charyn Nemzeti Park-
ban található a „helyi” Grand Canyon. Lehet, hogy 
kisebb, mint a Colorado folyó vájta amerikai test-
vére, de így is lenyűgöző. A Charyn Nemzeti Park 
kanyonja ma igazi turistalátványosság, a világ min-
den pontjáról látogatják. A vendégek számára egy 
könnyen teljesíthető hét kilométeres sétát ajánla-
nak, ám aki kívánja – és persze megfi zeti –, azt au-
tóval furikázzák. A kanyonban sétálva a hegyoldal-
ban két apácahantmadarat (Oenanthe pleschanka) 
pillantottam meg, de csak rövid ideig gyönyörköd-
hettem bennük: hamarosan eltűntek egy rágcsáló 
járatában, ahol az éjszakát töltik. 

Elhagyva a kanyont, egy madárpár rohant át 
előttünk, s eszük ágában sem volt felrepülni. Nagy 
volt az öröm, amikor kiderült, hogy két havasi fü-
lespacsirta (Eremophila alpestris) sertepertél tőlünk 
alig néhány méterre. Még lefényképezni is hagyták 
magukat!

GAZELLÁK ÉS VADSZAMARAK 
Következő úti célunk a bevezetőben már említett 
Altyn-Emel Nemzeti Park volt. Az út égbe szökő 
hegyek között vezet, a szerpentin 1300 méteren ka-
nyarog. Kezdetben csak háziállatokat láttunk. Ami 
leginkább vonzott bennünket, az az ázsiai vadsza-

már, más néven kulán (Equus hemionus) és a türk-
mén gazella (Gazella gracilirostris) volt. Igaz, nem ők 
a legritkább patások a nemzeti parkban, mivel tu-
catnyi visszatelepített ázsiai vadló (Equus przewals-
kii) is legelészik a helyi sztyeppén, ám bármennyire 
szerettük volna, őket nem látogattuk meg. A Horto-
bágyon ugyanis már mindnyájan láttunk gyakorla-
tilag szabad vadlovakat, de vadon élő kulánhoz még 
nem volt szerencsénk. A két faj pedig jókora távol-
ságra él egymástól, így nem maradt időnk mindkét 
lófélét felkeresni. 

A parkhoz magas hegyek is tartoznak, ám ne-
künk csak arra lesz időnk az elkövetkezendő két 
napban, hogy a közéjük zárt medencébe bekuk-
kanthassunk. 

A nemzeti park központja a 2300 lakosú (közöt-
tük 700 a gyermek) Bassiban van, 250 kilométer-

A Charyn Canyon 
különleges 
sziklaalakzatai 
egyedülálló 
látványt 
nyújtanak. 
A Charyn-
folyó véste ezt 
a kilencven 
kilométer 
hosszú völgyet, 
amelynek egy 
részét  turisták 
számára is 
megnyitották.

A hosszú  hátsó 
lábuk miatt 

apró kengurura 
emlékeztető 
ugróegerek 

éjszakai 
életmódot 

folytatnak,  a 
nappalt föld alatti 
járataikban töltik. 

Ha megriadnak, 
akár több méteres 

ugrásokkal 
menekülnek 

támadójuk elől. 
Fotó: Geoorgiy Boyko / 

Shutterstock

re Almatitól. Az irodaépület korszerű, az irodákat 
– alighanem csak ideiglenesen – szépen megépí-
tett diorámás helyiségekben alakították ki, de nem 
nehéz megjósolni, hogy ha az állatpreparátumok is 
bekerülnek, akkor itt múzeum lesz. Az igazgatóhe-
lyettes fogad minket. Elmondja, hogy Türkmenisz-
tánból 27 ázsiai vadszamarat hoztak a nyolcvanas 
évek végén, s most a számuk a nemzeti parkban 
mintegy három és fél ezer. Ötezer gazella él a terü-
leten, ez egyes állítások szerint egyharmada az or-
szág teljes gazellaállományának. A „népszámlálást” 
azonban nehezíti, hogy még a zoológusok sem ér-
tenek egyet abban, hogy egy gazellafaj, a golyvás 
gazella (Gazella subgutturosa) két alfaja, vagy pedig 
két elkülönített faj él-e az országban. 

Vezetőt kapunk, majd indulunk is vadszamár-
nézőbe. Míg a rezervátum magterületére érünk, 
két sorompó is megálljt parancsol. Nem kell sokat 

várakoznunk, a messzi távolban feltűnnek az első 
vadszamarak. Nem is kevesen, száznál is több állat. 

Kezdetben még a 12 X-es távcsö-
vemmel is csupán apró pontok-
nak tűnnek. Hamarosan kissé 
közelebb engednek magukhoz, 
ami azt jelenti, hogy a távcsövön 
át már legalább szamárformájuk 
van. Később további méneseket 
látunk, persze csak nagyon mesz-
sze. Épp egy dombtetőn állunk, 
amikor a bevezetőben említett lo-
vas természetvédelmi őr megjele-
nik. A hegyekben ugyanis megfi -
gyelőpontok működnek, s onnan 
vettek észre bennünket mint „ké-
tes egyéneket”. Mivel helyi kísérő-
vel vagyunk, persze fel sem merül, 
hogy rosszban sántikálunk: rövid 
beszélgetés és néhány fotó után a 
park őre lóra kap, s elvágtat. Este-
ledik, mikor megközelítünk egy, 
később hatalmas porfelhőt felve-
rő, mintegy 150-200 példányból 
álló ménest, hogy legalább távoli 
képeket tudjunk készíteni – igaz, 
a fényviszonyok már csapnivalók. 

Másnap reggel, közel egyórás 
késéssel, fél kilenckor indulunk 
vissza a nemzeti parkba. Sajnos 
a fényviszonyok nem túl jók, 
szürke minden, az ég, a sztyepp, 
a hegyek. A vadszamárménes, 
amelyet először meglátunk, száz 
példányból állhat. Szerencsére az 
egyedek a tegnapinál némiképp 

közelebb vannak, sőt még felénk is fordulnak. Mivel 
nem süt a nap, a kulánok pedig fölöttébb gyorsak, 
csak kevés (kis túlzással) elfogadható felvétel készül. 

Az ázsiai vadszamarak után gazellákat szeret-
nénk fotózni, ám e kis patások is roppant félénkek. 
Egy alkalommal mégis sikerül viszonylag közelre 
belopni őket: két példány egy autókonvojt fi gyel, 
és nem minket. Utóbb az Ili folyó felé fordulunk. 
A folyótól nem messze hatalmas homokdűnék fo-
gadnak, felettük kilenc barátkeselyű (Aegypius mo-
nachus) és egy pusztai ölyv köröz. A „sivatagban” itt 
is, ott is apró, 5-6 centiméteres agámacsecsemők 
(Phrynocephalus mystaceus) bukkannak fel. Mivel 
abban bíznak, hogy ha megdermednek, akár kőda-
raboknak is nézhetők, könnyű lefényképezni őket. 
Visszafelé a félsivatagos területen sztyeppi agámát 
(Trapelus sanguinolentus) is fotózok. Ő türelmetle-
nebb, mint homokdűnebeli társai: amikor megunja, 
hogy fényképezem, villámgyorsan bebújik egy rág-
csálójáratba. 

Az utolsó napot Almatiban töltjük. Ellátogatunk 
a városról elnevezett nemzeti park lábáig, de nem 
sok kedvünk van ott maradni, annak ellenére, hogy 
magasba törő hegycsúcsok hívogatnak. Mindhiába. 
A terület olyannyira beépített turistalátványossággá 
vált, hogy még hosszú keresgélés után sem találunk 
ösvényt, amely az igazi természetbe vezetne. 

KOVÁCS ZSOLT

Altyn-Emelben 
viszonylag köny-
nyű agámákkal   
találkozni. Egyes 
területeken szép 
számmal fordul-
nak elő. A képen 
látható sztyeppi 
agáma (Trapelus 
sanguinolentus) 
kivétel ez alól, 
csak nagy szeren-
csével fi gyelhető 
meg. 
Fotók: Kovács Zsolt

A békafejű 
agáma akár 24 
centiméteresre 
is megnőhet. 
Mivel nem tud 
hatékonyan 
védekezni, a 
képen látható 
módon próbálja 
elijeszteni a 
támadóját. 
Fotó: Milan Zygmunt / 
Shutterstock

A havasi füles-
pacsirta Eurázsia 
jelentős részé-
nek, valamint 
Észak-Ameri-
kának a lakója. 
Az Újvilágban 
terjeszkedő faj, 
már Dél-Amerika 
északnyugati 
részén is előfor-
dul. Sivatagban, 
sztyeppén és 
hegyvidéken 
egyaránt megta-
lálható. 

15



ázsiai vadszamarak va-
lamikor hatalmas ösz-
szefüggő területen éltek, 

amely Európa keleti részét, illetve 
egész Kis- és Közép-Ázsi-

át magában foglalta. Mára 
egy alfajuk biztosan ki-
pusztult. A legújabb ge-
netikai vizsgálatoknak 
köszönhetően jelenleg két 
fajukat ismerjük, az egyik 
a tibeti vadszamár (kiang), a 

másik pedig „az” ázsiai vad-
szamár. E patások egyszerű 

színezetűek, meghatározó szí-
neik általánosságban a barna és a 
fehér. Élőhelyükön, a száraz siva-
tagi, félsivatagi, illetve sztyeppei 
környezetben ezek kiváló rejtőszí-
nek. Hátukon a gerincvonal hosz-
szában nagyon jellegzetes széles sötétbarna vagy 
fekete sávban a szőrök visszafelé nőnek, ami fontos 
határozó bélyegük. Hosszú lábúak, viszonylag nagy 
fülük van, hangjuk kifejezett szamárordítás, amelyet 
viszont ritkán hallatnak. Megjelenésük is kifejezet-
ten szamárszerű, lényegesen könnyebb csontoza-

túak, mint a lovak, s jóval könnyedebb a mozgásuk 
is. Erre nagy szükségük is van, hiszen száraz hazá-
jukban óriási területeket kell bejárniuk táplálék és víz 
után kutatva. Ez a legutóbbi vizsgálatok szerint akár 
több 10 ezer négyzetkilométer is lehet, ahol határo-
zott útvonalakon rendszeres vándorlásuk is megfi -
gyelhető. Roppant kitartó és gyors állatok. Az ázsiai 
vadszamarak kimondottan „hideg sztyeppi” fajok, 
amelyek olyan füves területeket népesítenek be, ahol 
a nyári 35, de a téli mínusz 40 Celsius-fok sem rit-
kaság. Ennek megfelelően a nyári és a téli szőrzetük 
színében, összetételében, hosszában erősen külön-
bözik egymástól. Mára – leszámítva a kiangot – az 
ázsiai vadszamár elterjedési területe az eredetinek 
mintegy 3 százalékára zsugorodott, s szinte az ösz-
szes megmaradt populáció külön alfajt képvisel.

KIANG, VAGY TIBETI VADSZAMÁR 
(Equus kiang, Moorcroft, 1841)
A sötétbarna, 140 centiméter marmagasságú kiang 
kifejezetten a magashegységi fennsíkok félsivatagi 
területein, 2700–5400 méterrel a tengerszint felett 
honos, Ladakhtól Tibet keleti határáig, illetve attól 
északkeletre Kína Csinghaj (Qinghai) tartományá-
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ban. Lényegesen nagyobb, mint az előzőek. Nagy 
fejű, nyúlánk, kecses állat, könnyed mozgású. Jel-
legzetessége a kontrasztos sötétbarna és fehér szín, 
amelynek elrendeződése az ázsiai vadszamárhoz 
teljesen hasonló, épp ezért csak a pontosabb gene-
tikai vizsgálatok derítettek fényt a kiang faji önál-
lóságára. Bár meglehetősen ritkán látható állatker-
tekben, az utóbbi évtizedek kutatásai szerint ma a 
legelterjedtebb vadszamárfaj, teljes állományát 60-
70  ezer példányra becsülik. Szerencsére élőhelyei 
távol esnek a civilizációs gócpontoktól, ráadásul az 
eredetileg ott élő népek vallási okokból nem vadász-
ták. Rendszertana koránt sincs lezárva, az alfajok el-
terjedési határai nem világosak.

GÓBI DZSIGGETÁJ, VAGY MONGOL KULÁN
(Equus hemionus luteus, Matschie, 1911) 
Elvileg a góbi dzsiggetáj jóformán egyszínű geszte-
nyebarna, ám a helyszínt ismerő szakemberek mai 
beszámolói szerint egyedi színvariációk is előfordul-
nak közöttük, amelyek a közismert (türkmén) kulán 
fehér-világosbarna összeállításához hasonlítanak. 
Elsősorban a csánk alá érő hosszabb farka külön-
bözteti meg a többi alfajtól. A 110–130 centiméteres 
marmagasságával ez a legnagyobb termetű alfaj. Je-

lenleg elsősorban Mongóliában fordul elő, ott az or-
szág déli részén még egy összefüggő nagy területen 
honos. Állományát a négy Góbi Nemzeti Parkban – 
Transzaltaj Góbi (A), Dzsungáriai Góbi (B), Bag Góbi 
A és B –, valamint környékükön mintegy 40-42 ezer 
példányra becsülik. A létszám stabil, sőt enyhe emel-
kedést mutat, annak ellenére, hogy az orvvadászok 
évente körülbelül 3-4000 állatot pusztítanak el. Kí-
nában főleg a Kalameili Rezervátumban (Dzsungá-
ria) és az Ürümcsi melletti Bogdhad-hegyi Bioszfé-
ra Rezervátumban maradtak fenn populációi, ahol 
egyedszáma mintegy 4800–6000 közé tehető. A 
szintén Kínához tartozó Belső-Mongóliában nagyon 
megritkult, talán 250 példány élhet a területen, míg 
a határ túloldalán lényegesen népesebb az állomány. 
Mongóliában elsősorban az Ikh Nartiin Chuluu és a 
Zagiin Us Rezervátumban él körülbelül 18 és fél ezer 
egyed. Oroszországból kipusztult, bár ottani elő-
fordulása régebben is csak a rendszeres észak–déli 
vándorlásnak volt köszönhető. A góbi dzsiggetájok 
ugyanis évente kétszer hozzávetőleg 5-700 kilomé-

tert vonulnak. Az utóbbi eszten-
dőkben (a mongol természetvé-
delem erősödésével) a vándorló 
állattömegek ismét egyre észa-
kabbra jutnak, így talán esély van 
rá, hogy újra elérik Oroszország 
területét. Fogságban ezt az alfajt 
napjainkban nem tartják.

INDIAI VADSZAMÁR, VAGY KHUR
(Equus hemionus khur, Lesson, 
1827) 
A faj legdélebbi képviselője, az 
alfajok közül közepes méretűnek 
számít, 110-120 centiméter ma-
gasságú. Az összes között a leg-
világosabb színű, a lábak szinte 
teljesen fehérek, oldalain a fehér 
szín egészen a középvonalig ér 
fel. Pakisztánból kipusztult, jelen-
leg egyetlen populációja ismert 
az indiai Rádzsasztán állam Litt-
le Rann of Kutch Wild Ass Sanc-

SZÍRIAI VADSZAMÁR
(Equus hemionus hemippus, Geo� roy 1855)
Az ő története a legszomorúbb: 1929-ben az 
utolsó fogságban tartott egyed kimúlásával az 
alfaj végleg kipusztult. Valamennyi között ez 
volt a legkisebb termetű, alig 100 centiméter 
marmagasságú. Egykor a Közel-Kelet minden 
országában, továbbá az Arab-félsziget jelentős 
részén is előfordult. 

A sötétbarna 
kiang alfajok a 
marmagasságuk-
ban és az alapszí-
nük mélységében 
különböznek 
egymástól. 
A képen nyugati 
kiangok (Equus 
kiang kiang) 
láthatók.
Fotó: Arun Sankaragal 
/ Shutterstock
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ázsiai vadszamarak va-
lamikor hatalmas ösz-
szefüggő területen éltek, 

amely Európa keleti részét, illetve 
egész Kis- és Közép-Ázsi-

át magában foglalta. Mára 
egy alfajuk biztosan ki-
pusztult. A legújabb ge-
netikai vizsgálatoknak 
köszönhetően jelenleg két 
fajukat ismerjük, az egyik 
a tibeti vadszamár (kiang), a 

másik pedig „az” ázsiai vad-
szamár. E patások egyszerű 

színezetűek, meghatározó szí-
neik általánosságban a barna és a 
fehér. Élőhelyükön, a száraz siva-
tagi, félsivatagi, illetve sztyeppei 
környezetben ezek kiváló rejtőszí-
nek. Hátukon a gerincvonal hosz-
szában nagyon jellegzetes széles sötétbarna vagy 
fekete sávban a szőrök visszafelé nőnek, ami fontos 
határozó bélyegük. Hosszú lábúak, viszonylag nagy 
fülük van, hangjuk kifejezett szamárordítás, amelyet 
viszont ritkán hallatnak. Megjelenésük is kifejezet-
ten szamárszerű, lényegesen könnyebb csontoza-

túak, mint a lovak, s jóval könnyedebb a mozgásuk 
is. Erre nagy szükségük is van, hiszen száraz hazá-
jukban óriási területeket kell bejárniuk táplálék és víz 
után kutatva. Ez a legutóbbi vizsgálatok szerint akár 
több 10 ezer négyzetkilométer is lehet, ahol határo-
zott útvonalakon rendszeres vándorlásuk is megfi -
gyelhető. Roppant kitartó és gyors állatok. Az ázsiai 
vadszamarak kimondottan „hideg sztyeppi” fajok, 
amelyek olyan füves területeket népesítenek be, ahol 
a nyári 35, de a téli mínusz 40 Celsius-fok sem rit-
kaság. Ennek megfelelően a nyári és a téli szőrzetük 
színében, összetételében, hosszában erősen külön-
bözik egymástól. Mára – leszámítva a kiangot – az 
ázsiai vadszamár elterjedési területe az eredetinek 
mintegy 3 százalékára zsugorodott, s szinte az ösz-
szes megmaradt populáció külön alfajt képvisel.

KIANG, VAGY TIBETI VADSZAMÁR 
(Equus kiang, Moorcroft, 1841)
A sötétbarna, 140 centiméter marmagasságú kiang 
kifejezetten a magashegységi fennsíkok félsivatagi 
területein, 2700–5400 méterrel a tengerszint felett 
honos, Ladakhtól Tibet keleti határáig, illetve attól 
északkeletre Kína Csinghaj (Qinghai) tartományá-
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ban. Lényegesen nagyobb, mint az előzőek. Nagy 
fejű, nyúlánk, kecses állat, könnyed mozgású. Jel-
legzetessége a kontrasztos sötétbarna és fehér szín, 
amelynek elrendeződése az ázsiai vadszamárhoz 
teljesen hasonló, épp ezért csak a pontosabb gene-
tikai vizsgálatok derítettek fényt a kiang faji önál-
lóságára. Bár meglehetősen ritkán látható állatker-
tekben, az utóbbi évtizedek kutatásai szerint ma a 
legelterjedtebb vadszamárfaj, teljes állományát 60-
70  ezer példányra becsülik. Szerencsére élőhelyei 
távol esnek a civilizációs gócpontoktól, ráadásul az 
eredetileg ott élő népek vallási okokból nem vadász-
ták. Rendszertana koránt sincs lezárva, az alfajok el-
terjedési határai nem világosak.

GÓBI DZSIGGETÁJ, VAGY MONGOL KULÁN
(Equus hemionus luteus, Matschie, 1911) 
Elvileg a góbi dzsiggetáj jóformán egyszínű geszte-
nyebarna, ám a helyszínt ismerő szakemberek mai 
beszámolói szerint egyedi színvariációk is előfordul-
nak közöttük, amelyek a közismert (türkmén) kulán 
fehér-világosbarna összeállításához hasonlítanak. 
Elsősorban a csánk alá érő hosszabb farka külön-
bözteti meg a többi alfajtól. A 110–130 centiméteres 
marmagasságával ez a legnagyobb termetű alfaj. Je-

lenleg elsősorban Mongóliában fordul elő, ott az or-
szág déli részén még egy összefüggő nagy területen 
honos. Állományát a négy Góbi Nemzeti Parkban – 
Transzaltaj Góbi (A), Dzsungáriai Góbi (B), Bag Góbi 
A és B –, valamint környékükön mintegy 40-42 ezer 
példányra becsülik. A létszám stabil, sőt enyhe emel-
kedést mutat, annak ellenére, hogy az orvvadászok 
évente körülbelül 3-4000 állatot pusztítanak el. Kí-
nában főleg a Kalameili Rezervátumban (Dzsungá-
ria) és az Ürümcsi melletti Bogdhad-hegyi Bioszfé-
ra Rezervátumban maradtak fenn populációi, ahol 
egyedszáma mintegy 4800–6000 közé tehető. A 
szintén Kínához tartozó Belső-Mongóliában nagyon 
megritkult, talán 250 példány élhet a területen, míg 
a határ túloldalán lényegesen népesebb az állomány. 
Mongóliában elsősorban az Ikh Nartiin Chuluu és a 
Zagiin Us Rezervátumban él körülbelül 18 és fél ezer 
egyed. Oroszországból kipusztult, bár ottani elő-
fordulása régebben is csak a rendszeres észak–déli 
vándorlásnak volt köszönhető. A góbi dzsiggetájok 
ugyanis évente kétszer hozzávetőleg 5-700 kilomé-

tert vonulnak. Az utóbbi eszten-
dőkben (a mongol természetvé-
delem erősödésével) a vándorló 
állattömegek ismét egyre észa-
kabbra jutnak, így talán esély van 
rá, hogy újra elérik Oroszország 
területét. Fogságban ezt az alfajt 
napjainkban nem tartják.

INDIAI VADSZAMÁR, VAGY KHUR
(Equus hemionus khur, Lesson, 
1827) 
A faj legdélebbi képviselője, az 
alfajok közül közepes méretűnek 
számít, 110-120 centiméter ma-
gasságú. Az összes között a leg-
világosabb színű, a lábak szinte 
teljesen fehérek, oldalain a fehér 
szín egészen a középvonalig ér 
fel. Pakisztánból kipusztult, jelen-
leg egyetlen populációja ismert 
az indiai Rádzsasztán állam Litt-
le Rann of Kutch Wild Ass Sanc-

SZÍRIAI VADSZAMÁR
(Equus hemionus hemippus, Geo� roy 1855)
Az ő története a legszomorúbb: 1929-ben az 
utolsó fogságban tartott egyed kimúlásával az 
alfaj végleg kipusztult. Valamennyi között ez 
volt a legkisebb termetű, alig 100 centiméter 
marmagasságú. Egykor a Közel-Kelet minden 
országában, továbbá az Arab-félsziget jelentős 
részén is előfordult. 

A sötétbarna 
kiang alfajok a 
marmagasságuk-
ban és az alapszí-
nük mélységében 
különböznek 
egymástól. 
A képen nyugati 
kiangok (Equus 
kiang kiang) 
láthatók.
Fotó: Arun Sankaragal 
/ Shutterstock
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tuary nevű védett területén, ahol mintegy 500 ezer 
hektáron körülbelül 3900 példánya él. Az állomány 
stabil, sőt enyhén emelkedik. Fogságban alig több, 
mint egy tucat egyede él, kizárólag indiai állatker-
tekben.

ONAGER ÉS/VAGY „TÜRKMÉN” KULÁN
(Equus hemionus onager, Zimmermann, 1780)
(Equus hemionus kulan, ssp. novum) 88609561
A faj közismert képviselői valamikor Közép-Ázsia 
óriási területein legelésztek, de a 19. század kö-
zepére már olyannyira megritkultak, hogy csak 
néhány védett területen fordultak elő Irán, illet-
ve Türkmenisztán eldugott vidékein. Mivel külső 
megjelenésük (méret, színezet) alapján nem lehet 
elkülöníteni őket, úgy tűnik, hogy esetükben in-
kább „politikai” alfajokról beszélhetünk. A nyugati 
állatkertekbe ugyanis a türkmén–iráni határnak az 
iráni, míg a keletiekbe (volt szocialista országok) a 
szovjet-türkmén oldaláról származó állatok kerül-
tek, ahol elkülönítve tenyésztették tovább őket. Na-
gyon valószínű, hogy a Kárpát-medence jelenkori 
vadszamárleleteit is ehhez/ezekhez az alfajokhoz 
sorolható állatok produkálták. A történelmi idők-
ben (17–18. század) pusztult ki Örményországból, 
Azerbajdzsánból, Grúziából, Oroszországból, Ukraj-
nából, Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból, Üzbegisz-
tánból, Kazahsztánból, Afganisztánból. Az eredeti 
megmaradt állományokat Türkmenisztánban a 
Badhyz Rezervátumban (420 példány), illetve Irán-
ban a Khar Turan Nemzeti Parkban (150 példány), 
valamint a Bahram-e-Gor Rezervátumokban (560 
példány) őrzik. Bár Türkmenisztánban néhány ki-
sebb védett területre is visszatelepítették, s így ott 
összesen mintegy ötszáz egyed él, ez drámai csök-

kenés az 1994-es felmérés hatezres létszámadatá-
hoz képest! Iránban kissé jobb a helyzet, ott több 
mint hétszáz példány él a két egymástól több száz 
kilométerre fekvő védett területen. A nyugati állat-
kertekben az 1954–73 között Iránból származó ösz-
szesen ötvenöt alapító onager jóvoltából időközben 
egy stabil, 150 egyed körüli állomány fejlődött ki 
(mintegy száz példány Európában, ötven az USA-
ban él). Ezzel párhuzamosan az 1955 és 1976 közt 
Türkmenisztánban vadon befogott 120 kulán azóta 
egy körülbelül 550 egyedszámú populációvá nőtt. 
A legjelentősebb ex situ kulánállománnyal Ukraj-
nában az Aszkania Nova Bioszféra Rezervátum és 
Kutatóintézet dicsekedhet, ahol körülbelül negy-
venöt-ötven, míg Iránban a Jazd melletti telepen 
hozzávetőleg harminc-negyven egyed él.

SÁNDOR ISTVÁN

AKCIÓBAN A TERMÉSZETVÉDŐK
Hajdani elterjedési területén a természetvédők igyekeznek a ki-
pusztult vadszamarakat visszatelepíteni. Ma már újra láthatók 
ilyen állatok Izraelben a Negev-sivatagban (szabadon élő állo-
mányuk száz példány körüli, onager-kulán „hibridek”), Jordá-
niában pedig a Shaumari Rezervátumban. Szaúd-Arábiában 
Taif környékén is folyamatban van egy-egy visszatelepítési kí-
sérlet Iránból származó állatokkal. A komoly politikai-szakmai 
feladatból az európai állatkertek is kiveszik részüket: elsősorban 
az intézményekben felhalmozott szaktudással, speciális esz-
közökkel és nem utolsósorban pénzzel segítik a terepen folyó 
munkát és a kutatásokat. Külön kiemelendő a Norvég Termé-
szetvédelmi Kutatóintézet, a Nürnbergi Állatkert és a Bécsi Ál-
latorvosi Egyetem legfrissebb Kulanstep nevű projektje, amely 

Kazahsztán középső részébe igyekszik vadszamarakat visz-
szatelepíteni. Érdekesség, hogy a kísérletben részt vevő állatok 
már többszörösen visszatelepítettnek számítanak, hisz őseiket 
1953-ban a türkmén Badhyz Rezervátumból a Barsa-Kelmes-
re vitték, az egykori Aral-tó szigetére. Itt a tó kiszáradása után 
egy 350 egyedszámú stabil, vadon élő állomány jött létre. Bar-
sa-Kelmesről aztán 1982-ben telepítettek állatokat a kazahsztáni 
Altyn-Emel Nemzeti Parkba, ahol a létszámuk mára meghalad-
ja a 3400 példányt, így ez minden idők legsikeresebb vadsza-
már-visszatelepítésének bizonyult. Altyn-Emelben 2017 októ-
berében negyvenhét állatot fogtak be. Közülük tíz egyed légi 
úton meg is érkezett a Torgaj-vidéken kialakított karanténtelep-
re, ahonnan 2018 áprilisában engedték szabadon őket, mintegy 
száz évvel az utolsó ottani kulán kiirtása után…

Az ázsiai 
vadszamarak 

igen gyorsak és 
kitartóak, huza-
mosabb távon is 

képesek 40-50 
km/h sebességgel 

vágtázni. A csa-
pat összetartását 
nagyban segítik 
ilyenkor a testü-

kön elhelyezkedő, 
a porfelhőben is 
jól látható fehér 

mezők.
Fotó: Sándor István
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 VÍZIMADÁR-ETETÉS – INKÁBB NE! • A téli 
időszakban számos – az ember közelségét elviselő 
vagy kifejezetten kereső – madár szorul rá kiegészítő 
táplálékra. A havas, hideg napokon szó szerint a túl-
élés záloga, hogy a kistermetű magevő énekesek (ci-
negék, pintyek) megfelelő mennyiségű és minőségű 
táplálékot találjanak. Az erkélyeken, kertekben és 
parkokban létesített mesterséges etetők rendkívüli 
mértékben segítik a madarak túlélését.
Hasonlónak látszik a különböző vízimadarak (hattyúk, récék és 
sirályok) helyzete, ám ez koránt sincs így! A természetes vizeken 
átvonuló és telelő vízimadarak sokkal könnyebben és gyorsab-
ban tudnak reagálni a környezeti változásokra – már ha hagyjuk 

nekik. A jellemzően növényi 
táplálékot fogyasztó fajok 
(tőkés réce, bütykös haty-
tyú) vagy az apró vízi szer-
vezeteket fogyasztók (szár-
csa, dankasirály) elfogadják 
a számukra élettanilag jóval 
kevésbé értékes tápot is, 
mint amilyen a kenyér vagy 
a péksütemények.
Ezek azonban sok gondot 
okozhatnak rövid és hosz-

szú távon egyaránt. A legfeltűnőbb, hogy a mesterséges táp-
lálékbőség kikapcsolja a vonulási ösztönt, ezzel helyhez köti a 
madarakat. Az etetőhelyeken még a legzordabb időben (sokszor 
még a vizek befagyása esetén) is kitartanak a madarak. Ilyenkor 
azonban az egy helyre sereglő, rosszabb kondícióban lévő példá-
nyok között megnövekszik az agresszió és a betegségek (köztük 
a rendkívüli humán kockázatot jelentő madárinfluenza-vírustör-
zsek) terjedése.
Az egyoldalú, nem kellő beltartalmi értékű táplálék hiánytünete-
ket idézhet elő, mint amilyen a hazánkban is észlelt ún. angyal-
szárny-betegség.
Összegezve azt lehet mondani, hogy míg az énekesmadaraknál 
inkább túlsúlyban vannak a pozitív elemek az etetés tekintetében, 
ez a vízimadaraknál épp fordítva áll, tehát célszerű elkerülni az ide 
tartozó fajok táplálását!
További részletek és tudnivalók a Magyar Madártani Egyesületet 
honlapján (www.mme.hu) olvashatók.

 NAGYKORÚ LETT A TATAI VADLÚD SOKADALOM  • Ti-
zennyolcadik alkalommal rendezte meg nemrég a tatai Öreg-tó-
nál a Vadlúd Sokadalmat a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a 
Száz Völgy Egyesület. E rendezvény az idők folyamán hazánk leg-
rangosabb és látogatószámban is legnépesebb természetvédel-
mi fesztiváljává nőtte ki magát. Mindeközben a tavalyi évben Tata 
még elnyerte a rangos Ramsari Város címet, mellyel Európában 
mindössze öt település büszkélkedhet!
Bár november utolsó hétvégéjén a hűvös, esős időjárás már nem 
volt kegyes a rendezvényhez, a vadludak hálája nem maradt el: 
látványos reggeli kihúzással és ritka élménydús esti behúzással 
kápráztatta el a Sokadalom résztvevőit az Öreg-tavon tartózkodó 
mintegy 35.000 lúd! A tömeget ezúttal is nagy lilik adta, az egy-
kor a Dunántúl libájaként emlegetett vetési lúd azonban csak mu-
tatóban került a távcsövek elé. A harmadik gyakori szürke (Anser) 
lúdfaj, azaz a nyári lúd szintén csak kisebb csapatokban volt jelen, 
míg a ritkaságok közül a fokozottan védett, világszerte veszélyez-
tetett kis lilik és vörösnyakú lúd tartózkodott a területen. Sokak 

örömére az alapvetően tengerparti előfordulású, kis testű örvös 
lúd egy példánya is megmutatta magát.
További részletek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hon-
lapján (www.dunaipoly.hu) olvashatók.

A kék vércse az egyik legkülönlegesebb életmódú 
ragadozó madarunk. Csak akkor költ, amikor más 
madaraink fi ókái már kirepültek – lévén hogy azok 
fészkeit „hasznosítja újra”. Nagyrészt rovarokkal 
táplálkozik, melyeket gyakran a levegőben kap el, és 
vándorútján képes napokig megállás nélkül repülni. 
Ám ezek csak kiragadott példák a Kék könyvben ol-
vasható több száz érdekesség közül. A szerkesztők és 
a szerzők több mint tíz éven át kutatták a kék vércsék 
biológiáját és megőrzésük lehetőségeit. Követték 
őket vándorútjukon, megfi gyelték, miként élnek itt-

hon és a telelő területeken. Munkájuk versenyfutás volt az idővel, 
hiszen egy megcsappant állományú madárfajt kellett megmenteni. 
Az ő munkájuk is hozzájárult ahhoz, hogy 2017-ig, mindössze 11 év 
alatt, a hazánkban költő párok száma csaknem megduplázódott. 
A parádés fotókkal, közérthető ábrákkal ellátott könyv szlovák és 
angol nyelven is megjelent.

A kutyafélék családja különös helyet foglal el az embe-
riség történelmében. A farkast egykor totemállatként 
tisztelték, később pedig ő lett a mesék negatív hőse, 
irtandó toportyán; az ókori Egyiptomban a halál utáni 
élet istenének, Anubisznak sakálfeje volt, a „ravaszdi” 
róka pedig sokszor tört borsot az állattartók orra alá.  
A kutyaféléket emellett vadászó őseink konkurenci-
ának is tekintették. Az ember és a kutyafélék között 
nem volt békés egymás mellett élés, leszámítva a házi 
kutyát. A kutyák és rokonaik című, gazdagon illusztrált 
kötet átfogó képet ad a ma élő kutyafélék szerteágazó 

családfájáról. Bemutatja életmódjukat, ökológiájukat és az ember-
hez fűződő viszonyukat. A vadon élő fajok mellett természetesen 
kiemelten foglalkozik a házi kutyával is. Megtudhatjuk, milyen sok 
feladatra taníthatók be, és persze azt is, hogyan tartsuk és neveljük 
úgy a kutyánkat, hogy abban mindkét félnek öröme teljék. A kiváló 
fordítás lapunk állandó munkatársának, Mirtse Áronnak a munkája.

KÉK KÖNYV KUTYÁK ÉS ROKONAIK

Ára: 4990  Ft
Ára: 1890 Ft (puha táblás), 

3600 Ft (kemény táblás)MME, Budapest, 2018 Kossuth Kiadó, Budapest, 2018

Fotók: S
elm

eczi K
ovács Á

d
ám

K
u

lt
u

rá
li

s 
ro

v
at

18



tuary nevű védett területén, ahol mintegy 500 ezer 
hektáron körülbelül 3900 példánya él. Az állomány 
stabil, sőt enyhén emelkedik. Fogságban alig több, 
mint egy tucat egyede él, kizárólag indiai állatker-
tekben.

ONAGER ÉS/VAGY „TÜRKMÉN” KULÁN
(Equus hemionus onager, Zimmermann, 1780)
(Equus hemionus kulan, ssp. novum) 88609561
A faj közismert képviselői valamikor Közép-Ázsia 
óriási területein legelésztek, de a 19. század kö-
zepére már olyannyira megritkultak, hogy csak 
néhány védett területen fordultak elő Irán, illet-
ve Türkmenisztán eldugott vidékein. Mivel külső 
megjelenésük (méret, színezet) alapján nem lehet 
elkülöníteni őket, úgy tűnik, hogy esetükben in-
kább „politikai” alfajokról beszélhetünk. A nyugati 
állatkertekbe ugyanis a türkmén–iráni határnak az 
iráni, míg a keletiekbe (volt szocialista országok) a 
szovjet-türkmén oldaláról származó állatok kerül-
tek, ahol elkülönítve tenyésztették tovább őket. Na-
gyon valószínű, hogy a Kárpát-medence jelenkori 
vadszamárleleteit is ehhez/ezekhez az alfajokhoz 
sorolható állatok produkálták. A történelmi idők-
ben (17–18. század) pusztult ki Örményországból, 
Azerbajdzsánból, Grúziából, Oroszországból, Ukraj-
nából, Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból, Üzbegisz-
tánból, Kazahsztánból, Afganisztánból. Az eredeti 
megmaradt állományokat Türkmenisztánban a 
Badhyz Rezervátumban (420 példány), illetve Irán-
ban a Khar Turan Nemzeti Parkban (150 példány), 
valamint a Bahram-e-Gor Rezervátumokban (560 
példány) őrzik. Bár Türkmenisztánban néhány ki-
sebb védett területre is visszatelepítették, s így ott 
összesen mintegy ötszáz egyed él, ez drámai csök-

kenés az 1994-es felmérés hatezres létszámadatá-
hoz képest! Iránban kissé jobb a helyzet, ott több 
mint hétszáz példány él a két egymástól több száz 
kilométerre fekvő védett területen. A nyugati állat-
kertekben az 1954–73 között Iránból származó ösz-
szesen ötvenöt alapító onager jóvoltából időközben 
egy stabil, 150 egyed körüli állomány fejlődött ki 
(mintegy száz példány Európában, ötven az USA-
ban él). Ezzel párhuzamosan az 1955 és 1976 közt 
Türkmenisztánban vadon befogott 120 kulán azóta 
egy körülbelül 550 egyedszámú populációvá nőtt. 
A legjelentősebb ex situ kulánállománnyal Ukraj-
nában az Aszkania Nova Bioszféra Rezervátum és 
Kutatóintézet dicsekedhet, ahol körülbelül negy-
venöt-ötven, míg Iránban a Jazd melletti telepen 
hozzávetőleg harminc-negyven egyed él.

SÁNDOR ISTVÁN

AKCIÓBAN A TERMÉSZETVÉDŐK
Hajdani elterjedési területén a természetvédők igyekeznek a ki-
pusztult vadszamarakat visszatelepíteni. Ma már újra láthatók 
ilyen állatok Izraelben a Negev-sivatagban (szabadon élő állo-
mányuk száz példány körüli, onager-kulán „hibridek”), Jordá-
niában pedig a Shaumari Rezervátumban. Szaúd-Arábiában 
Taif környékén is folyamatban van egy-egy visszatelepítési kí-
sérlet Iránból származó állatokkal. A komoly politikai-szakmai 
feladatból az európai állatkertek is kiveszik részüket: elsősorban 
az intézményekben felhalmozott szaktudással, speciális esz-
közökkel és nem utolsósorban pénzzel segítik a terepen folyó 
munkát és a kutatásokat. Külön kiemelendő a Norvég Termé-
szetvédelmi Kutatóintézet, a Nürnbergi Állatkert és a Bécsi Ál-
latorvosi Egyetem legfrissebb Kulanstep nevű projektje, amely 

Kazahsztán középső részébe igyekszik vadszamarakat visz-
szatelepíteni. Érdekesség, hogy a kísérletben részt vevő állatok 
már többszörösen visszatelepítettnek számítanak, hisz őseiket 
1953-ban a türkmén Badhyz Rezervátumból a Barsa-Kelmes-
re vitték, az egykori Aral-tó szigetére. Itt a tó kiszáradása után 
egy 350 egyedszámú stabil, vadon élő állomány jött létre. Bar-
sa-Kelmesről aztán 1982-ben telepítettek állatokat a kazahsztáni 
Altyn-Emel Nemzeti Parkba, ahol a létszámuk mára meghalad-
ja a 3400 példányt, így ez minden idők legsikeresebb vadsza-
már-visszatelepítésének bizonyult. Altyn-Emelben 2017 októ-
berében negyvenhét állatot fogtak be. Közülük tíz egyed légi 
úton meg is érkezett a Torgaj-vidéken kialakított karanténtelep-
re, ahonnan 2018 áprilisában engedték szabadon őket, mintegy 
száz évvel az utolsó ottani kulán kiirtása után…

Az ázsiai 
vadszamarak 

igen gyorsak és 
kitartóak, huza-
mosabb távon is 

képesek 40-50 
km/h sebességgel 

vágtázni. A csa-
pat összetartását 
nagyban segítik 
ilyenkor a testü-

kön elhelyezkedő, 
a porfelhőben is 
jól látható fehér 

mezők.
Fotó: Sándor István
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 VÍZIMADÁR-ETETÉS – INKÁBB NE! • A téli 
időszakban számos – az ember közelségét elviselő 
vagy kifejezetten kereső – madár szorul rá kiegészítő 
táplálékra. A havas, hideg napokon szó szerint a túl-
élés záloga, hogy a kistermetű magevő énekesek (ci-
negék, pintyek) megfelelő mennyiségű és minőségű 
táplálékot találjanak. Az erkélyeken, kertekben és 
parkokban létesített mesterséges etetők rendkívüli 
mértékben segítik a madarak túlélését.
Hasonlónak látszik a különböző vízimadarak (hattyúk, récék és 
sirályok) helyzete, ám ez koránt sincs így! A természetes vizeken 
átvonuló és telelő vízimadarak sokkal könnyebben és gyorsab-
ban tudnak reagálni a környezeti változásokra – már ha hagyjuk 

nekik. A jellemzően növényi 
táplálékot fogyasztó fajok 
(tőkés réce, bütykös haty-
tyú) vagy az apró vízi szer-
vezeteket fogyasztók (szár-
csa, dankasirály) elfogadják 
a számukra élettanilag jóval 
kevésbé értékes tápot is, 
mint amilyen a kenyér vagy 
a péksütemények.
Ezek azonban sok gondot 
okozhatnak rövid és hosz-

szú távon egyaránt. A legfeltűnőbb, hogy a mesterséges táp-
lálékbőség kikapcsolja a vonulási ösztönt, ezzel helyhez köti a 
madarakat. Az etetőhelyeken még a legzordabb időben (sokszor 
még a vizek befagyása esetén) is kitartanak a madarak. Ilyenkor 
azonban az egy helyre sereglő, rosszabb kondícióban lévő példá-
nyok között megnövekszik az agresszió és a betegségek (köztük 
a rendkívüli humán kockázatot jelentő madárinfluenza-vírustör-
zsek) terjedése.
Az egyoldalú, nem kellő beltartalmi értékű táplálék hiánytünete-
ket idézhet elő, mint amilyen a hazánkban is észlelt ún. angyal-
szárny-betegség.
Összegezve azt lehet mondani, hogy míg az énekesmadaraknál 
inkább túlsúlyban vannak a pozitív elemek az etetés tekintetében, 
ez a vízimadaraknál épp fordítva áll, tehát célszerű elkerülni az ide 
tartozó fajok táplálását!
További részletek és tudnivalók a Magyar Madártani Egyesületet 
honlapján (www.mme.hu) olvashatók.

 NAGYKORÚ LETT A TATAI VADLÚD SOKADALOM  • Ti-
zennyolcadik alkalommal rendezte meg nemrég a tatai Öreg-tó-
nál a Vadlúd Sokadalmat a Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a 
Száz Völgy Egyesület. E rendezvény az idők folyamán hazánk leg-
rangosabb és látogatószámban is legnépesebb természetvédel-
mi fesztiváljává nőtte ki magát. Mindeközben a tavalyi évben Tata 
még elnyerte a rangos Ramsari Város címet, mellyel Európában 
mindössze öt település büszkélkedhet!
Bár november utolsó hétvégéjén a hűvös, esős időjárás már nem 
volt kegyes a rendezvényhez, a vadludak hálája nem maradt el: 
látványos reggeli kihúzással és ritka élménydús esti behúzással 
kápráztatta el a Sokadalom résztvevőit az Öreg-tavon tartózkodó 
mintegy 35.000 lúd! A tömeget ezúttal is nagy lilik adta, az egy-
kor a Dunántúl libájaként emlegetett vetési lúd azonban csak mu-
tatóban került a távcsövek elé. A harmadik gyakori szürke (Anser) 
lúdfaj, azaz a nyári lúd szintén csak kisebb csapatokban volt jelen, 
míg a ritkaságok közül a fokozottan védett, világszerte veszélyez-
tetett kis lilik és vörösnyakú lúd tartózkodott a területen. Sokak 

örömére az alapvetően tengerparti előfordulású, kis testű örvös 
lúd egy példánya is megmutatta magát.
További részletek a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság hon-
lapján (www.dunaipoly.hu) olvashatók.

A kék vércse az egyik legkülönlegesebb életmódú 
ragadozó madarunk. Csak akkor költ, amikor más 
madaraink fi ókái már kirepültek – lévén hogy azok 
fészkeit „hasznosítja újra”. Nagyrészt rovarokkal 
táplálkozik, melyeket gyakran a levegőben kap el, és 
vándorútján képes napokig megállás nélkül repülni. 
Ám ezek csak kiragadott példák a Kék könyvben ol-
vasható több száz érdekesség közül. A szerkesztők és 
a szerzők több mint tíz éven át kutatták a kék vércsék 
biológiáját és megőrzésük lehetőségeit. Követték 
őket vándorútjukon, megfi gyelték, miként élnek itt-

hon és a telelő területeken. Munkájuk versenyfutás volt az idővel, 
hiszen egy megcsappant állományú madárfajt kellett megmenteni. 
Az ő munkájuk is hozzájárult ahhoz, hogy 2017-ig, mindössze 11 év 
alatt, a hazánkban költő párok száma csaknem megduplázódott. 
A parádés fotókkal, közérthető ábrákkal ellátott könyv szlovák és 
angol nyelven is megjelent.

A kutyafélék családja különös helyet foglal el az embe-
riség történelmében. A farkast egykor totemállatként 
tisztelték, később pedig ő lett a mesék negatív hőse, 
irtandó toportyán; az ókori Egyiptomban a halál utáni 
élet istenének, Anubisznak sakálfeje volt, a „ravaszdi” 
róka pedig sokszor tört borsot az állattartók orra alá.  
A kutyaféléket emellett vadászó őseink konkurenci-
ának is tekintették. Az ember és a kutyafélék között 
nem volt békés egymás mellett élés, leszámítva a házi 
kutyát. A kutyák és rokonaik című, gazdagon illusztrált 
kötet átfogó képet ad a ma élő kutyafélék szerteágazó 

családfájáról. Bemutatja életmódjukat, ökológiájukat és az ember-
hez fűződő viszonyukat. A vadon élő fajok mellett természetesen 
kiemelten foglalkozik a házi kutyával is. Megtudhatjuk, milyen sok 
feladatra taníthatók be, és persze azt is, hogyan tartsuk és neveljük 
úgy a kutyánkat, hogy abban mindkét félnek öröme teljék. A kiváló 
fordítás lapunk állandó munkatársának, Mirtse Áronnak a munkája.
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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület (MME) 1979-ben indította el „Az év madara” 
programját, amellyel egy-egy arra érdemes faj 

megóvásának és fennmaradásának szükségessé-
gére kívánja felhívni a fi gyelmet.

Idén is – a korszellemnek megfelelően – inter-
netes szavazás döntött 2019 madaráról. Némiképp 
irányított volt a választás: az érdeklődők három 
közismertnek aligha mondható faj, a nagy póling, 
a gulipán és a gólyatöcs közül választhattak. A vég-
eredmény az utóbbinak kedvezett, így egy eszten-
dőre sikerül ráirányítani a fi gyelmet hazánk e ritka 
partimadarára.

AZ ÉV MADARA: 

A GÓLYATÖCS

szetvédelmi szervezetek több tájegységünkön is 
nagy odafi gyeléssel oldották meg az ilyen területek 
újjáélesztését.

KORÁN MEGÉRKEZIK
Magyarországon vonuló fajként ismerjük, noha már 
március végén megérkeznek az első területfoglalók. 
A nászidőszakban látványos udvarlással alakulnak 
ki a párok. Mint szinte minden nyílt területen fész-
kelő faj, a gólyatöcs is joggal bízik a csapat erejében. 
A költőhelyen felbukkanó, vélt vagy valós betolako-
dót erélyes módon (és szerfölött hangosan) űzik el 
az öreg madarak, gyakran összefogva a környéken 

LÁBA, MINT AZ OSTORSZÍJ
A gólyatöcs rendkívül hosszú – és igen feltűnő színű 
– lábai miatt kapta az ókorban az ostorszíjlábú (Hi-
mantopus) nevet, amelyet tudományos elnevezésé-
ben máig visel. Ezek az aránytalanul hosszúnak tűnő 
lábak és jellemző szikes élőhelye „ihlették” kedves 
hangzású népi nevét is az Alföldön: széki gólya.

A sós vizű szikes tavak és puszták különleges, 
sérülékeny és védendő élőhelyek, amelyek előfor-
dulásának nyugati határát épp a Kárpát-medence 
jelenti. A gólyatöcs nálunk alapvetően az ilyen élő-
helyekhez kötődik. S mivel ezekből elég kevés van, 
e karcsú partimadár is viszonylag ritka: hazánkban 
alig néhány száz párban fészkel. Szűkebb pátri-
ánkból kitekintve azonban megállapítható, hogy a 
gólyatöcs egy kozmopolita (minden kontinensen 
előforduló), nem különösebben veszélyeztetett ma-
dárfaj. Széles elterjedésének köszönhetően öt alfaja 
él a nagyvilágban.

A 19. századi folyószabályozások, az akkor foko-
zott ütemben végzett lecsapolások erőteljesen szű-
kítették élőhelyeit. Napjainkban is az egyik legfőbb 
veszélyforrás a megfelelő élőhelyek hiánya. Kevés 
a sekély vizű időszakos vízállás és az úgynevezett 
legelőtó, bár az elmúlt évtizedekben a hazai termé-

Gólyatöcs egy 
sós lagúnában, 
vonulási helyén 
(Marokkó)

Hosszú lábainak 
köszönhetően 

a gólyatöcs 
jóval mélyebb 
vizeket is elér, 

mint az átlagos 
partimadarak.

Fotó: FotoRequest / 
Shutterstock

AZ ÉV MADARA: 

A GÓLYATÖCS fészkelő rokonokkal: gulipánokkal, bíbicekkel, go-
dákkal vagy dankasirályokkal.

Fészket nem nagyon épít, tojásait sokszor a ko-
pár felszínre rakja, ám ezek teljesen beleolvadnak a 
környezetbe. A kikelő fi ókák fészekhagyók, azaz a 
kikelést követő rövid időn belül a szülőmadár biz-
tonságos helyre vezeti őket, vagy veszély esetén a 
felnőttek riasztóhangjának engedelmeskedve fede-
zékbe húzódnak, amíg el nem ül a vész... A fészekalj 
leggyakoribb fosztogatói a rókák és a dolmányos 
varjak. Mára mindkét predátor nagymértékben el-
szaporodott: a rókát a veszettségvírus elleni immu-
nizáció, a dolmányos varjút pedig az Alföldön ko-
rábban sokkal kevésbé jellemző fasorok, valamint az 
özönnövényként ismert ezüstfa csoportjai segítik 
az állománynövekedésben és a sikeres terjedésben.

IRÁNY AFRIKA!
A fi atal gólyatöcsök kora ősszel csatlakoznak a vo-
nulásra készülő csapatokhoz. Ilyenkor, bár hazánk-
ban nem alkotnak nagy tömeget, a környékbeli or-
szágok tengerpartjainál és folyótorkolatainál ezres 
létszámban bukkannak fel. Nálunk az utolsó mada-
rak októberben mutatkoznak, jóllehet zömük már 
augusztusban odébb áll. Egészen a trópusi Afrikáig 
vándorolnak, leszámítva a mediterrán térségben élő 

GÓLYATÖCSÖK A VILÁGBAN
Noha a földkerekség minden kontinensén talál-
kozhatunk ilyen – a hosszú lábuk miatt esetlennek 
tűnő – bohókás partimadarakkal, ezek jórészt a 
nálunk is élő gólyatöcs alfajainak egyedei. Ha va-
lóban egy másik, igazi Himantopust szeretnénk a 
fajlistánkra emelni, akkor egészen messzire kell 
mennünk: Új-Zélandon él ugyanis a fekete gólya-
töcs (Himantopus novaezelandiae), mely sajnos 
kritikusan veszélyeztetett. Ez nem is véletlen, hisz 
bolygónkon csak egyetlen helyen fordul elő alig öt-
ven felnőtt példánya!

Külsőre hasonló megjelenésű, de másik nembe 
sorolt rokon az iszaptöcs (Cladorhynchus leuco-
cephalus), amely Ausztrália megfelelő élőhelyein 
korántsem ritka. Új-Zéland előtt ezért érdemes egy 
kis kitérőt tennünk…

populációt, amely inkább helyben marad, vagy csak 
rövid távolságra vonul.

A gyűrűzési visszajelentések alapján tudható, 
hogy a hazánkban jelölt gólyatöcsök közül még egy 
sem került meg sehol, holott több száz kapott gyű-
rűt. Ezzel szemben négy külföldön (fi ókaként) jelölt 
példány tűnt fel nálunk. Legérdekesebb egy portu-
gáliai egyed, amely bő kétezer-ötszáz kilométerrel a 
gyűrűzés helyétől került elő. A honi adatbank által 
számon tartott legidősebb gólyatöcs – egy olaszor-
szági eredetű példány – kilencéves volt.

Táplálékának jelentős része (más partimadarak-
hoz hasonlóan) apró vízi gerinctelenekből áll, de 
hosszú lábainak köszönhetően a rokonainál jóval 
mélyebb víztereket ér el.

A gólyatöcs hazánkban fokozottan védett; meg-
óvása legfőképp az állami természetvédelmi szer-
vezetek, kiemelten a nemzetipark-igazgatóságok 
feladatkörébe tartozik. A sekély vizes élőhelyek, 
valamint a rekonstruált szikesek e faj számára is 
kedvező viszonyokat teremtenek. Mivel számottevő 
költőhelyei védelem alatt állnak, nálunk ezek meg-
felelő kezelésén múlik a faj hosszú távú jövője.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület (MME) 1979-ben indította el „Az év madara” 
programját, amellyel egy-egy arra érdemes faj 

megóvásának és fennmaradásának szükségessé-
gére kívánja felhívni a fi gyelmet.
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a gulipán és a gólyatöcs közül választhattak. A vég-
eredmény az utóbbinak kedvezett, így egy eszten-
dőre sikerül ráirányítani a fi gyelmet hazánk e ritka 
partimadarára.
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szetvédelmi szervezetek több tájegységünkön is 
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EMBEREVŐ TIGRISEK
„Hivatalos angol kimutatásban olvasom, hogy a tigris szedte emberáldozatok száma az utób-
bi időkben mintegy 1500-2000 főre tehető. Örvendetes javulás, állapítja meg a hivatalos je-
lentés, ha meggondoljuk, hogy azelőtt magában a bengáli tartományban mintegy 800 em-
bert ettek meg a tigrisek évente” – írta gróf Széchenyi Zsigmond Nahar című könyvében, 

amelyben 1937–38-as indiai útjáról emlékezett meg.

Nem szeretnék a régmúltnál leragadni, de úgy tűnik, mióta világ a világ, Indiában folyamato-

san vámot szedtek a szegény sorsú lakosságból a tigrisek. Ismereteim szerint a leghírhed-

tebb a champawati nőstény volt: „bűnlajstromán” bizonyítottan nem kevesebb, mint 436 

EMBEREVŐ TIGRISEK
ember megölése szerepelt! 1911-ben a legendás hírű Jim Corbett terítette le, akiről később 

káprázatosan szép nemzeti parkot neveztek el. Az idők során az emberevők kiiktatásában 

rajta kívül többen jeleskedtek, példának okáért Kesri Singh, Kenneth Anderson és (bármily 

meglepő) a 20. század ötvenes éveiben egy fiatal svéd hölgy, Astrid Bergman Sucksdorff. 

Ő hét ilyen tigrissel végzett, a muria népcsoport nagy örömére. Volt olyan csíkos nagymacs-

ka, amely negyvenkét embert ölt meg, mielőtt Astrid elejtette. A helyzet napjainkban annyi-

ban változott, hogy India legnagyobb részén már a legkevésbé sincs veszélyben a lakosság, 

nem kell félniük a tigrisektől. Mivel – sajnos! – ott már a tigrisek megszűntek létezni.

Fotó: apiguide / Shutterstock
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A KONFLIKTUS GYÖKEREI
Máshol azonban előfordulnak, s ott időnként még 
manapság is megtörténik a baj. Ilyen például a 
Szundarbansznak nevezett deltavidék, mely boly-
gónk egyik vagy talán legnagyobb mangroveren-
getege. A területen India és Banglades osztozik. 
A szóban forgó tigrisrezervátum e ragadozófaj 
egyik utolsó mentsvára. Mintegy 630 példány él 
itt, közülük 250 található az indiai oldalon, míg 380 
Bangladesben. (Ezek a számok pontatlan becslésen 

alapulnak, a Szundarbansz deltavidékén vélhetőleg 
jóval kevesebb tigris él, lásd keretes anyagunkat!) 

A 20. században és előtte az emberevő ragadozók 
döntő többsége vagy beteg volt, vagy már annyira 
vén, hogy természetes zsákmányállatait képtelen 
volt legyűrni. Maradtak a kecskék és egyéb háziál-
latok, s bizony végső esetben ráfanyalodott az em-
berhúsra is. Ma ellenben a befogott vagy elejtett em-
berevőket zömmel testileg teljesen egészségesnek 
találják. Nem valamiféle sérülés vagy az aggkor mi-
att kényszerülnek emberekre vadászni, hanem egy-
szerűen azért, mert a legálisan vagy gyakran illegá-
lisan ott tartózkodó sok ezer ember megszünteti a 
tigrisek létalapját, a háborítatlan ősvadont, s ezzel 
eltűnnek a természetes zsákmányállatok is. Rész-
ben jellemző a túlhalászat, valamint a mangroveer-
dők nyakló nélküli kivágása – újratelepítés nélkül –, 

HÁNYAN VANNAK?
A vadon élő tigrisek száma a 20. század elejétől hoz-
závetőleg 100  ezer egyedről a század végére 2600 
példányra csökkent! A faj a kihalás szélére sodró-
dott, több különálló populációja végleg eltűnt a 
Földről. A korábban pontatlan egyedszámfelmérési 
módszerek fejlődésével jelentősen javultak a kuta-
tók lehetőségei az utóbbi évtizedben. Egyrészt mód 
nyílt genetikai minták elemzésére, másrészt a ka-
meracsapdák alkalmazása könnyebbé teszi a példá-
nyok felismerését. A Természetvédelmi Világszö-
vetség 2009–14-es adatai szerint bolygónkon 3159 
tigris élt vadon. Ezt az adatot módosították 2016 
áprilisában 3890 egyedre. Mivel immár pontosabb 
állománybecslésre van lehetőség, s új területeket is 
bevontak a felmérésbe, sokan kétségbe vonják az 
egyedszám növekedésével kapcsolatos optimista 
véleményeket. A tigris elterjedési területéhez tarto-
zó országok 2020-ra szeretnék megduplázni vadon 
élő populációik egyedszámát (TX2 program). Ennek 
ellenőrzése és folyamatos nyomon követése céljá-
ból 2018-ban újabb tigrisszámlálást végeztek, ám az 
eredményre még várnunk kell.       KISPÁL ISTVÁN

Jim Corbett 
(1875–1955) a tig-
rist „határtalanul 

bátor, tág szívű 
gentle man”-nek 

nevezte. Mivel 
csodálta e nagy-

macskát, csak 
emberevőkre 

vadászott.
Forrás: Pinterest
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Fotó: lavizzara / 
Shutterstock
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MEGVÁLTOZOTT A TIGRISEK 
RENDSZERTANA
A szakemberek, főként alaktani bélye-
gekre alapozva, a tigriseknek korábban 
nyolc alfaját különböztették meg: a szi-
bériai (P. tigris altaica), a dél-kínai (P. t. 

amoyensis), a bengáli (P. t. tigris), az indo-
kínai (P. t. corbetti), a szumátrai (P. t. su-
matrae), a kaszpi (P. t. virgata), a jávai (P. 
t. sondaica) és a bali tigrist (P. t. balica). 
Az utolsó három mára kihalt. A genetika 
fejlődésével lehetőség nyílt a rokonsági, 
leszármazási kapcsolatok pontosabb ku-
tatására, emiatt megváltozott a tigrisek 

korábban elfogadott rendszertani felosz-
tása is. 2004-ben egy örökléstani vizsgá-
latokon alapuló kutatás megállapította, 
hogy van egy populáció a Maláj-félszige-

ten, amely eléggé különbözik az indokínai 
állománytól, hogy új tudományos nevet 
kapjon (P. t. jacksoni). Ám az ezt követő 
években számos genetikai vizsgálat ered-
ménye arra utalt, hogy az összes ma élő 
tigrisnek egyetlen közös őse élt, mintegy 
72-108 ezer éve. A génáramlás lehető-
sége adott volt az elterjedési területen, 

egészen a tengerek vízszintjének emelke-
déséig. A korábbi Szundaföld tigriseinek 
állományai elszigetelődtek a kontinen-
tális populációtól, majd egymástól. Már 
1999-ben felvetődött, hogy a tigrisnek 
valójában csak két alfaja van. 2017-ben a 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
macskafélék kutatására specializálódott 
szakértői közzétették egy átfogó (geneti-
kai, alaktani és ökológiai) munka eredmé-

nyeit. Eszerint a tigrisnek mindössze két 
alfaja van: a Panthera tigris tigris, amely 
az ázsiai kontinensen él Szibériától Indián 
át a Maláj-félszigetig, és a Panthera tigris 
sondaica, amelynek állománya csak Szu-
mátra szigetén maradt fenn.

KISPÁL ISTVÁN

Szibériai tigris
Forrás: Appaloosa (Wikipédia)

Dél-kínai tigris
Forrás: J. Patrick Fischer (Wikipédia)

Bengáli tigris
Forrás: Girish.hc2016 (Wikipédia)

Indokínai tigris
Forrás: Lotse (Wikipédia)

Szumátrai tigris
Forrás: Tursiae (Wikipédia)

Kaszpi tigris
Forrás: Wikipédia

Jávai tigris
Forrás: F. W. Bond (Wikipédia)

Bali tigris
Fotó: Vojnich Oszkár
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MEGVÁLTOZOTT A TIGRISEK 
RENDSZERTANA
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matrae), a kaszpi (P. t. virgata), a jávai (P. 
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ten, amely eléggé különbözik az indokínai 
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nyeit. Eszerint a tigrisnek mindössze két 
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az ázsiai kontinensen él Szibériától Indián 
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sondaica, amelynek állománya csak Szu-
mátra szigetén maradt fenn.

KISPÁL ISTVÁN

Szibériai tigris
Forrás: Appaloosa (Wikipédia)

Dél-kínai tigris
Forrás: J. Patrick Fischer (Wikipédia)

Bengáli tigris
Forrás: Girish.hc2016 (Wikipédia)

Indokínai tigris
Forrás: Lotse (Wikipédia)

Szumátrai tigris
Forrás: Tursiae (Wikipédia)

Kaszpi tigris
Forrás: Wikipédia

Jávai tigris
Forrás: F. W. Bond (Wikipédia)

Bali tigris
Fotó: Vojnich Oszkár
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ami óriási méretű eróziót idéz elő, megváltoztatva 
az egész tájat. S ezeket a már-már éhező primitív, 
szegény páriákat, akik többnyire se írni, se olvas-
ni nem tudnak, lehetetlen meggyőzni arról, hogy 
amit tesznek, az nem helyes, sőt tán ajánlatosabb 

lenne máshol keresni a szerencséjüket, nem pedig 
ebben a nemzeti parkban. A deltából kiemelkedő 
százkét szigetből ötvennégyet laknak állandóan, 
becslések szerint mintegy négymillióan. Nyolcvan 
százalékuk nyomorúságos agyagkunyhóban éjsza-

T-1 NYOMÁBAN
A tigris 13 embert gyilkolt meg a térségben, és ren-
geteg háztáji állattal is végzett. Az emberek féle-
lemben éltek, csoportosan mertek csak közlekedni, 
így hajtóvadászat indult az állat ellen. A részletek 
nem annyira szívderítőek, mert a vadászok 100 ka-
mera és csapda elhelyezése mellett fához kötözött 
lovakkal és kecskékkel is próbálták lépre csalni a 
veszélyes tigrist, még a Calvin Klein parfümcég 
Obsession for Men nevű parfümjét is bevetették, 
mert az abban található cibetmacska-feromon 
vonzza a nagymacskákat. Járőrcsapatok bóklász-
tak állandóan a környéken, s amikor megtalálták 
a tigrist, először kábítólövedékkel legyengítették, 
majd megölték. A tigris, akit T-1-nek neveztek, 195 
kilót nyomott, két kilenc hónapos kölyköt hagyott 
maga után.                                  (Forrás: index.hu)

EGYELŐRE NINCS MEGOLDÁS ARRA, 
HOGY A SZUNDARBANSZBAN BÉKÉBEN 

ÉLJENEK EGYMÁSSAL TIGRISEK ÉS 
EMBEREK.

Még megbecsül-
ni sem lehet, 

hányan élnek 
a deltavidéken. 

Vannak, akik 
időszakosan 

érkeznek ide, 
hogy csónakok-

kal, vagy apálykor 
gyalog begyűjt-

sék mindazt, 
amire szükségük 

van; például a 
mézet, méhvi-
aszt, gyékény-
szőnyegekhez 

füvet. A halászok 
pedig gazdag 

zsákmány remé-
nyében a környé-

ken táboroznak, 
és hetekig járják a 

vizeket. (jobbra)
Fotó: Rafal Cichawa 

/ Shutterstock

kázik, s könnyűszerrel a tigrisek prédájává válik. 
A napjainkban bekövetkezett időjárás-változások is 
főleg ezeket az embereket és a közelükben élő vad-
állatokat sújtják. A tengerszint immár háromszor 
magasabbra emelkedett, mint a globális átlag. Több 
korábbi sziget úgy eltűnt a víz alatt, mintha sosem 
létezett volna. Az utóbbi tizenöt esztendőben pedig 
huszonhárom intenzív ciklon söpört végig a terüle-

ten. Persze amikor már minden kötél szakad, száz-
ezerszám menekül a lakosság a régióból, ugyanak-
kor az orvhalászok, fakitermelők és vadorzók száma 
kevéssé csökken, ha csökken egyáltalán. Ráadásul 
előbb-utóbb az eredeti lakosság egy része is visz-
szaszivárog. Csülkös vad már alig akad, és egyéb 
teremtménnyel is ritkán találkoznak a tigrisek, le-
számítva az emberi lényeket. S ahogy a kalkuttai 
Jadavpur Egyetem tigriskutatója, Pranabes Szanjal 
megállapította: az éhes tigris mindent megtámad, 
ami mozog.

ELTŰNTEK
A lakosság megpróbál tenni a tigristámadások el-
len. Csoportokban járnak, és a favágók a tarkójuk-
ra emberi arcot utánzó könnyű maszkot tesznek, 
bízva abban, hogy a csíkos nagymacskák csakis 
hátulról támadnak, s az elöl-hátul észlelt emberi 
ábrázattól megzavarodva kihagyják a lehetőséget. 
Már amelyik! A Szundarbanszban az utóbbi há-
rom évben száz komoly tigristámadást jelentettek 
be a hatóságoknak, ezek a biztos esetek. Ugyanak-
kor rengetegen „csak úgy” eltűnnek, elnyeli őket a 
dzsungel. Senki sem néz utánuk, nem kapcsolják 
távozásukat a tigrisekhez. Lehet, hogy leopárd vagy 
mérges kígyó okozta a halálukat, de az is előfor-
dulhat, hogy India más országrészébe költöztek át. 
A kialakult válságos helyzetre egyelőre nincs meg-
oldás.  

KOVÁCS LÁSZLÓ

A TIGRISEK SZÁMA CSÖKKEN, 
AZ EMBERI NÉPESSÉG ELLENBEN 

EXPONENCIÁLISAN NŐ.

A mangrovefák 
gyökerei között 
felhalmozódik 
az üledék, s 
ez számos 
különleges 
állatfajnak ad 
otthont. Elvileg 
a planktonoktól 
a halakon, 
teknősökön, 
varánuszokon át 
egészen a tigrisig 
a legkülönfélébb 
élőlények jutnak 
itt bőséges 
táplálékhoz. 
Ám, mivel 
zsákmányállatait 
kiirtották, a tigris 
olykor kénytelen 
az embert is 
megtámadni. 
(balra)
Fotó: Emdadul Hoque 
Topu / Shutterstock

Szundarbanszon 
mára állandósult 

a tigris-ember 
konfl iktus. 

Nem nehéz 
megjósolni, 

hogy az emberi 
felelőtlenség és 

túlnépesedés 
miatt – minden 

védelmi 
intézkedés 

ellenére – ezt 
a harcot a 

tigrisek fogják 
elveszíteni.

Fotó: Chris Sargent / 
Shutterstock
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„A hónap műtárgya” című időszaki minigalériánkban 2018-ban olyan állatok és növények 
gyűjteményi példányait mutattuk be, amelyek nem természetes tagjai Magyarország 
élővilágának. A sorozat nagy sikerrel szerepelt a múzeumi blogon, összesen több, mint 
34 ezren látták. 
A sorozat év végi, utolsó darabja a harlekinkaticáról szól, melynek első, regisztrált ma-
gyarországi egyedét Merkl Ottó, a Magyar Természettudományi Múzeum entomológusa 
fogta a szigetszentmiklósi Czuczor-szigeten 2008 februárjában.
A harlekinkaticát (Harmonia axyridis) szándékosan telepítették Nyugat-Európába a levél-
tetvek elleni biológiai védekezés céljából. A falánk, gyors növekedésű rovar eleinte üveg-
házakban, később szabadföldeken is hatékonyan irtotta a tetveket. Az öröm azonban ha-
mar ürömbe fordult, amikor kiderült, hogy a jövevényfaj elszaporodott, magától terjed, 
és eleszi a táplálékot az őshonos katicafajok elől, melyek egyre inkább megritkultak. Ma a 
harlekinkatica Nyugat-Európa legtöbb országában és Magyarországon is a leggyakoribb 
katicabogár. Változatos megjelenéséről, kártékonyságáról legszakavatottabb ismerőjük, 
Merkl Ottó írt a blogon. • mttmuzeum.blog.hu

mérgező gombák mellett különösen veszélyesek lehetnek azok 
a gombafajok is, amelyeket hosszú ideig ehetőnek tartottak, 

azonban újabban mégis okoztak megbetegedéseket, ezért a fo-
gyaszthatóságukkal kapcsolatos állásponton módosítani kellett. 
Cikksorozatunk első részében a hegyi laskagomba vitatott étkezé-
si megítélését elemeztük, most pedig a sárgászöld pereszkét (Tri-
choloma equestre) vesszük górcső alá. Mérgezést kiváltó, toxikus 
anyagot eddig ugyan még nem tudtak kimutatni a gombából, de 
a felfokozott publikációs hajsza közepette gyanúba kevertek egy 
másik gyakori, ehető gombafajt is, a fenyőpereszkét. Locsmándi 
Csaba, a múzeum mikológusa kinyomozza, mi állhat a mérgezések 
hátterében, milyen tünetekkel és következményekkel járnak, és 
azt is, hogyan keveredhetett gyanúba a fenyőpereszke. 

Drágálljuk a mézet, hiányoljuk virágainkról a szalagos, bundás 
hátú beporzókat. Panaszkodunk, pedig tehetünk róla, hogy egy-

re kevesebben vannak, és talán tehetünk azért, hogy ez megvál-
tozzon.
Györfy Borbála, az ELTE TTK Tudománykommunikáció mesterszakos 
hallgatója és dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum muzeológusa, egyben elhivatott környezeti nevelő, 
tudományos ismeretterjesztő 2018-ban útjára indították a bepor-
zók napja mozgalmat azzal a céllal, hogy felhívják a fi gyelmet: a 
probléma minden egyes embert érint, és minden egyes ember tud 
segíteni a helyzeten.  Saját környezetünkben is létrehozhatunk ter-
mészet közeli kerteket, telepíthetünk olyan, változatos növényfa-
jokat, amelyeket szívesen látogatnak a különféle beporzó rovarok, 
és építhetünk rovarszállót is.
A múzeum is csatlakozott a mozgalomhoz, és idén márciusban is 
rendezvénnyel várja a látogatókat a beporzók napja alkalmából. 

A harlekinkatica tíz éve

REJTÉLYES 
gombamérgezések II. 

MÁRCIUS 10.  
A BEPORZÓK NAPJA  

A harlekinkatica gyűjteményi példánya
Fotó: Németh Tamás

A nálunk leginkább 
középhegységekben, 
fenyőerdők savanyú 
talaján előforduló 
sárgászöld pereszke 
sehol sem okozott 
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Látogassák meg a múzeum Emlősgyűjteményét, Madárgyűjtemé-
nyét, a Növénytár Ludovika téri gyűjteményeit, az Őslénytani és 
Földtani tárat, valamint az Embertani tárat, ahol muzeológusaink 
kalauzolják önöket.
A gyűjteménylátogatásra előre bejelentkezett csoportokat vá-
runk.
Részvételi díj: 1 000Ft/fő
Diákoknak (szervezett oktatás keretében, kísérő pedagógussal, 
csoportosan): 700 Ft/fő 
Bejelentkezni a + 36 1 210 1085-ös telefonszámon lehet.
Részletek: www.nhmus.hu/hu/programok/gyujtemenylatogatas

DULAI ALFRÉD írása

Akorallokról többnyire mindenkinek a korallzátonyok és azok párat-
lan diverzitású élővilága jut eszébe. A zátonyépítő, ún. hermatipikus 

korallok többnyire telepes formák, melyek zooxanthellákkal élnek szim-
biózisban, és ennek köszönhetően ezek a fajok és nemzetségek nagyon 
jól használhatóak az őskörnyezeti rekonstrukciókban. A zooxanthellák 
fényigénye miatt ezek mindig sekélytengeriek, a 20 méternél kisebb 
vízmélység az ideális számukra. A normál sótartalmú, 25-29 Celsius-fokos 
vizet kedvelik, emellett a kis vízmozgás, a lassú üledékképződés és a szi-
lárd aljzat segíti elő a zátony kialakulását. A szimbiózis nélküli ahermatipi-
kus korallok nagy részénél azonban az egyedek nem alkotnak telepeket, 
hanem magánosan élnek, általában jóval nagyobb mélységben, mint a 
zátonyépítő fajok. Ezek akár 6000 méter mélységig is előfordulnak a mai 
tengerekben. A magános korallok váza nagyon változatos lehet: kúp, osz-
lop, tülök, legyező, csésze, félgömb vagy korong alakú. Növekedés közben 
néha besüllyednek a laza iszapba, de lárva letelepedéséhez ezeknek is 
szilárd aljzatra van szükségük. A korallok gyakoriak a magyarországi mio-
cén üledékekben is. A sekélyebb vízmélységben lerakódott lelőhelyeken 
kisméretű foltzátonyokat alkotnak, többnyire telepes korallokkal (pél-
dául Márkháza, Visegrád, Nagymaros, Diósd, Bánd területén). A kissé mé-
lyebb környezetre utaló magános formák közé tartozik az itt bemutatott, 
lapított Flabellum, ami a honti szakadék sötétszürke, meszes agyagjából 
került elő. A fénykerülő, iszapos tengerfenékre jellemző Flabellumok a 
középső-szublitorális öv alján, növényzettől mentes tengeraljzaton éltek. 
Bár a Börzsöny uralkodóan miocén vulkáni kőzetekből épül fel, de a hegy-
ség peremein számos feltárásban bukkannak elő üledékes képződmé-
nyek. Ezek egy része (az északi és keleti peremen, például Hont mellett) a 
vulkáni működés előtt rakódott le.

Hont, Honti-szakadék, középső-miocén; Magyar Természettudományi 
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye
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Látogatóknak is 
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Gasparik Mihály 
paleontológus a 2014-
ben Pécel határában 
felfedezett gyapjas-
orrszarvú-állkapcsot.
Fotó: György Zoltán

Ismerjék meg a rejtett gyűjteményi tereket, 
kutatóhelyeket!
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„A hónap műtárgya” című időszaki minigalériánkban 2018-ban olyan állatok és növények 
gyűjteményi példányait mutattuk be, amelyek nem természetes tagjai Magyarország 
élővilágának. A sorozat nagy sikerrel szerepelt a múzeumi blogon, összesen több, mint 
34 ezren látták. 
A sorozat év végi, utolsó darabja a harlekinkaticáról szól, melynek első, regisztrált ma-
gyarországi egyedét Merkl Ottó, a Magyar Természettudományi Múzeum entomológusa 
fogta a szigetszentmiklósi Czuczor-szigeten 2008 februárjában.
A harlekinkaticát (Harmonia axyridis) szándékosan telepítették Nyugat-Európába a levél-
tetvek elleni biológiai védekezés céljából. A falánk, gyors növekedésű rovar eleinte üveg-
házakban, később szabadföldeken is hatékonyan irtotta a tetveket. Az öröm azonban ha-
mar ürömbe fordult, amikor kiderült, hogy a jövevényfaj elszaporodott, magától terjed, 
és eleszi a táplálékot az őshonos katicafajok elől, melyek egyre inkább megritkultak. Ma a 
harlekinkatica Nyugat-Európa legtöbb országában és Magyarországon is a leggyakoribb 
katicabogár. Változatos megjelenéséről, kártékonyságáról legszakavatottabb ismerőjük, 
Merkl Ottó írt a blogon. • mttmuzeum.blog.hu

mérgező gombák mellett különösen veszélyesek lehetnek azok 
a gombafajok is, amelyeket hosszú ideig ehetőnek tartottak, 

azonban újabban mégis okoztak megbetegedéseket, ezért a fo-
gyaszthatóságukkal kapcsolatos állásponton módosítani kellett. 
Cikksorozatunk első részében a hegyi laskagomba vitatott étkezé-
si megítélését elemeztük, most pedig a sárgászöld pereszkét (Tri-
choloma equestre) vesszük górcső alá. Mérgezést kiváltó, toxikus 
anyagot eddig ugyan még nem tudtak kimutatni a gombából, de 
a felfokozott publikációs hajsza közepette gyanúba kevertek egy 
másik gyakori, ehető gombafajt is, a fenyőpereszkét. Locsmándi 
Csaba, a múzeum mikológusa kinyomozza, mi állhat a mérgezések 
hátterében, milyen tünetekkel és következményekkel járnak, és 
azt is, hogyan keveredhetett gyanúba a fenyőpereszke. 

Drágálljuk a mézet, hiányoljuk virágainkról a szalagos, bundás 
hátú beporzókat. Panaszkodunk, pedig tehetünk róla, hogy egy-

re kevesebben vannak, és talán tehetünk azért, hogy ez megvál-
tozzon.
Györfy Borbála, az ELTE TTK Tudománykommunikáció mesterszakos 
hallgatója és dr. Vásárhelyi Tamás, a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum muzeológusa, egyben elhivatott környezeti nevelő, 
tudományos ismeretterjesztő 2018-ban útjára indították a bepor-
zók napja mozgalmat azzal a céllal, hogy felhívják a fi gyelmet: a 
probléma minden egyes embert érint, és minden egyes ember tud 
segíteni a helyzeten.  Saját környezetünkben is létrehozhatunk ter-
mészet közeli kerteket, telepíthetünk olyan, változatos növényfa-
jokat, amelyeket szívesen látogatnak a különféle beporzó rovarok, 
és építhetünk rovarszállót is.
A múzeum is csatlakozott a mozgalomhoz, és idén márciusban is 
rendezvénnyel várja a látogatókat a beporzók napja alkalmából. 

A harlekinkatica tíz éve
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közönséges ürge (Spermophilus citellus) elterje-
dési területe rohamosan zsugorodik Közép- és 
Kelet-Európában. Csehországban és Ausztriá-

ban már csak szórványosan fordul elő, Lengyelor-
szágból kipusztult, de ott Magyarországról szárma-
zó példányokkal folynak zárt téri tartási, tenyésztési 
és visszatelepítési kísérletek. Romániában a Parti-
um területén még jelentős állományok élnek, Szlo-
vákiában pedig komoly élőhelykezelési és visszate-
lepítési programok zajlanak. 

Ma az ürgének a törzsalakon kívül három alfaja 
ismert (S. c. karamani, S. c. istriacus és S. c. balca-
nicus). Elterjedési területe a Balkán-félszigeten át 
Oroszországon keresztül egészen a Volgáig terjed. 
A hazai populáció helyzete egyre kilátástalanabb. 
Az elmúlt évtizedekben az országban előforduló 
szigetszerű kolóniák mindinkább izolálódtak, s az 
egész állomány csökkent.

Korábban az alföldi és hegylábi legelőterületek az 
ürgék klasszikus élőhelyei voltak. Elsősorban a lösz-
hátakkal tarkított magasabb térszintű pusztarésze-
ket és sziklagyepeket kedvelték.

E rágcsálók jelenlétükkel fontos szerepet töl-
tenek be egy adott legelő-gyep terület anyag- és 
energiaforgalmában. Föld alatti járatokat készítő 
tevékenységükkel befolyásolják a talaj hő- és le-
vegőgazdálkodását, részlegesen a vízháztartását is, 
táplálkozásukkal pedig másodlagosan hatással van-
nak az egyes növénytársulások fajösszetételére. El-
tűnésükkel a pusztai gyepek vegetációjában is szá-
mottevő változások következhetnek be, amely előre 
jelezheti az élőhelyek kezdeti leromlását, degradá-

cióját. Másrészt kotorékaik, járatrendszereik egyéb 
állatfajoknak is menedékül, sőt élőhelyül szolgálnak 
(gyíkok, békák, siklók, földi poszméhek, tüskésszár-
nyú legyek stb.). A nagy egyedszámú kolóniák 
fontos táplálékbázist jelentenek ritka, többnyire fo-
kozottan védett csúcsragadozó fajoknak (például 
kerecsen, parlagi sas, törpe sas, pusztai ölyv, mezei 
görény). Tehát összességében elmondható, hogy az 
ürge az ökológiai kulcsfajok egyik legmarkánsabb 
Kárpát-medencei képviselője.

A Nagyalföld egyes tájegységeiben már az elmúlt 
évszázadokban elkezdődött a jó minőségű löszhá-
tak szántóföldi művelésbe vonása. Ez az ürgék szá-
mára kedvezőtlen folyamat a 19. század közepétől 
még inkább felgyorsult. A különösen jó adottságú 
élőhelyek sorra megszűntek. Így az egymástól nagy 

távolságokra került, kis létszámúra zsugorodott me-
tapopulációk kiszorultak a kevésbé optimális élő-
helyekre. A mostani klímaváltozás pedig az évente 
jelentkező extrém időjárási anomáliákkal további 
problémákat okozhat. A túl szélsőséges száraz pe-
riódusokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű, 
„özönvízszerű” csapadék követheti. Ilyen esetekben 
felvetődik a kérdés: ezeket az ökológiai krízishely-
zeteket vajon az egyes hazai ürgekolóniák hogyan 
fogják hosszú távon elviselni? Mindinkább tapasz-
talható ugyanis, hogy a kedvezőtlen talajtani adott-
ságú zárványterületekről az elmúlt időszakokban 
már számos ürgepopuláció végleg eltűnt. A még 

AZ ÜRGE NÉHÁNY ÉVTIZEDE MÉG 
KÖZÖNSÉGES ÁLLAT VOLT HAZÁNKBAN, 

MA VISZONT MÁR IGAZI RITKASÁG.

ÜRGÉKET
NEVELTEM

Szakirodalom kontra tapasztalat

A közönséges 
ürge mint 
alapvetően 
növényevő állat 
a táplálékpiramis 
alsó szintjén 
helyezkedik el, 
ezért számtalan 
csúcsragadozótól 
kell óvakodnia. 
(balra fent)
Fotó: Michael Thaler / 
Shutterstock

meglévő, erősen fregmentálódott, nagy távolságok-
ra került maradványállományok közötti kapcsolat 
gyakorlatilag megszűnt, illetve új élőhelyek bené-
pesítésére is egyre kevesebb az esély.

Néhány éve egy országos Raptorspraylife („ra-
gadozók zsákmánya”) program keretében zárt téri 
körülmények között mérték fel a szakemberek a faj 
ökológiai igényeit és etológiáját.

Az ürge védelmét nehezíti, hogy évente csupán 
egyszer szaporodik, egy hónap vemhesség után 
négy-hat kölyköt hoz a világra. Ivadékgondozási 
időszaka hosszú, az újszülötteknek csak a huszonöt 
napos kor elérése után nyílik ki a szemük, és sokáig 
együtt marad a család.

AMIKOR MENTENI KELL
Május végén szakadó eső és erős, hűvös északkeleti 
szél tombolt Debrecen mellett, a józsai nagylegelőn. 
A gyepen egy kotorék szélénél három, kisujj nagy-
ságú ürgekölyök feküdt, látszólag élettelenül. Telje-
sen elázott, kihűlt kis testüket a kezembe vettem, s 
azon tűnődtem, mihez kezdjek a „tetemekkel”, ami-
kor is mindhárom ürgénél apró rángásokat észlel-
tem. Ezután két tenyeremmel betakartam őket, és 
amíg haza nem értünk, folyamatosan meleg leve-
gőt leheltem rájuk. Otthon egy madárkalitkát ren-
deztem be számukra, amelybe búvóhelyként több 
henger alakú nagy fémdobozt tettem. A kis ürgék 
infralámpa alatt fél óra elteltével feléledtek. Kicsiny 
méretük alapján feltételeztem, hogy miután kinyílt 
a szemük, kotorékukból először merészkedtek a 
felszínre, ám a hirtelen lezúduló zivatar és az erős 
lehűlés életveszélybe sodorta őket. Tejpótló macs-
katápszerből (Kondi Milch) testmeleg keveréket 
készítettem, s fecskendővel igyekeztem megetetni 

őket. Rendkívül hamar megtanulták, hogyan kell 
kiszívni a tápszert. Néhány nap után egy önitatót is 
behelyeztem a kalitkába, amelyet szintén használat-
ba vettek. Tíz nap múlva már a szilárd táplálékkal is 
megpróbálkoztam. A legelőről különböző fűféléket 
hoztam, illetve némi szemes takarmányt (naprafor-
gó, búza és kukorica) is felkínáltam. Kedvenc cse-
megéjük a dióbél és az alma lett, ezeket egymással 
versengve igyekeztek kikapdosni a tenyeremből. A 
búvóhelynek berakott hengereket is hamar belak-
ták. Izgalmas volt nap mint nap megfi gyelni, aho-
gyan növekednek, s egyre több új viselkedésformát 
mutatnak. A legnagyobb hengerben aludtak, me-
lyet fűcsomóval teljesen kibéleltek. Ez valószínűleg 
öröklött viselkedésforma náluk, mert nem volt mel-
lettük felnőtt egyed, akitől megtanulhatták volna, 

A FOGSÁGBAN TARTOTT ÜRGÉK 
MEGFIGYELÉSE SOK ÚJ ISMERETTEL 

GAZDAGÍTHATJA A TUDOMÁNYT.

A mentett állatok-
nak egy berende-
zett madárkalitka 
lett az ideiglenes 

otthonuk, így 
lehetőségem 

nyílt arra, hogy 
folyamatosan 

megfi gyelhessem 
a viselkedésüket.  

Fotó: Dudás Miklós

Az időjárástól 
függően már 
március közepé-
től elkezdődhet 
a nászviselkedé-
sük, amikor az 
idős domináns 
hímek az egyes 
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közönséges ürge (Spermophilus citellus) elterje-
dési területe rohamosan zsugorodik Közép- és 
Kelet-Európában. Csehországban és Ausztriá-

ban már csak szórványosan fordul elő, Lengyelor-
szágból kipusztult, de ott Magyarországról szárma-
zó példányokkal folynak zárt téri tartási, tenyésztési 
és visszatelepítési kísérletek. Romániában a Parti-
um területén még jelentős állományok élnek, Szlo-
vákiában pedig komoly élőhelykezelési és visszate-
lepítési programok zajlanak. 

Ma az ürgének a törzsalakon kívül három alfaja 
ismert (S. c. karamani, S. c. istriacus és S. c. balca-
nicus). Elterjedési területe a Balkán-félszigeten át 
Oroszországon keresztül egészen a Volgáig terjed. 
A hazai populáció helyzete egyre kilátástalanabb. 
Az elmúlt évtizedekben az országban előforduló 
szigetszerű kolóniák mindinkább izolálódtak, s az 
egész állomány csökkent.

Korábban az alföldi és hegylábi legelőterületek az 
ürgék klasszikus élőhelyei voltak. Elsősorban a lösz-
hátakkal tarkított magasabb térszintű pusztarésze-
ket és sziklagyepeket kedvelték.

E rágcsálók jelenlétükkel fontos szerepet töl-
tenek be egy adott legelő-gyep terület anyag- és 
energiaforgalmában. Föld alatti járatokat készítő 
tevékenységükkel befolyásolják a talaj hő- és le-
vegőgazdálkodását, részlegesen a vízháztartását is, 
táplálkozásukkal pedig másodlagosan hatással van-
nak az egyes növénytársulások fajösszetételére. El-
tűnésükkel a pusztai gyepek vegetációjában is szá-
mottevő változások következhetnek be, amely előre 
jelezheti az élőhelyek kezdeti leromlását, degradá-

cióját. Másrészt kotorékaik, járatrendszereik egyéb 
állatfajoknak is menedékül, sőt élőhelyül szolgálnak 
(gyíkok, békák, siklók, földi poszméhek, tüskésszár-
nyú legyek stb.). A nagy egyedszámú kolóniák 
fontos táplálékbázist jelentenek ritka, többnyire fo-
kozottan védett csúcsragadozó fajoknak (például 
kerecsen, parlagi sas, törpe sas, pusztai ölyv, mezei 
görény). Tehát összességében elmondható, hogy az 
ürge az ökológiai kulcsfajok egyik legmarkánsabb 
Kárpát-medencei képviselője.

A Nagyalföld egyes tájegységeiben már az elmúlt 
évszázadokban elkezdődött a jó minőségű löszhá-
tak szántóföldi művelésbe vonása. Ez az ürgék szá-
mára kedvezőtlen folyamat a 19. század közepétől 
még inkább felgyorsult. A különösen jó adottságú 
élőhelyek sorra megszűntek. Így az egymástól nagy 

távolságokra került, kis létszámúra zsugorodott me-
tapopulációk kiszorultak a kevésbé optimális élő-
helyekre. A mostani klímaváltozás pedig az évente 
jelentkező extrém időjárási anomáliákkal további 
problémákat okozhat. A túl szélsőséges száraz pe-
riódusokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű, 
„özönvízszerű” csapadék követheti. Ilyen esetekben 
felvetődik a kérdés: ezeket az ökológiai krízishely-
zeteket vajon az egyes hazai ürgekolóniák hogyan 
fogják hosszú távon elviselni? Mindinkább tapasz-
talható ugyanis, hogy a kedvezőtlen talajtani adott-
ságú zárványterületekről az elmúlt időszakokban 
már számos ürgepopuláció végleg eltűnt. A még 
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meglévő, erősen fregmentálódott, nagy távolságok-
ra került maradványállományok közötti kapcsolat 
gyakorlatilag megszűnt, illetve új élőhelyek bené-
pesítésére is egyre kevesebb az esély.

Néhány éve egy országos Raptorspraylife („ra-
gadozók zsákmánya”) program keretében zárt téri 
körülmények között mérték fel a szakemberek a faj 
ökológiai igényeit és etológiáját.

Az ürge védelmét nehezíti, hogy évente csupán 
egyszer szaporodik, egy hónap vemhesség után 
négy-hat kölyköt hoz a világra. Ivadékgondozási 
időszaka hosszú, az újszülötteknek csak a huszonöt 
napos kor elérése után nyílik ki a szemük, és sokáig 
együtt marad a család.

AMIKOR MENTENI KELL
Május végén szakadó eső és erős, hűvös északkeleti 
szél tombolt Debrecen mellett, a józsai nagylegelőn. 
A gyepen egy kotorék szélénél három, kisujj nagy-
ságú ürgekölyök feküdt, látszólag élettelenül. Telje-
sen elázott, kihűlt kis testüket a kezembe vettem, s 
azon tűnődtem, mihez kezdjek a „tetemekkel”, ami-
kor is mindhárom ürgénél apró rángásokat észlel-
tem. Ezután két tenyeremmel betakartam őket, és 
amíg haza nem értünk, folyamatosan meleg leve-
gőt leheltem rájuk. Otthon egy madárkalitkát ren-
deztem be számukra, amelybe búvóhelyként több 
henger alakú nagy fémdobozt tettem. A kis ürgék 
infralámpa alatt fél óra elteltével feléledtek. Kicsiny 
méretük alapján feltételeztem, hogy miután kinyílt 
a szemük, kotorékukból először merészkedtek a 
felszínre, ám a hirtelen lezúduló zivatar és az erős 
lehűlés életveszélybe sodorta őket. Tejpótló macs-
katápszerből (Kondi Milch) testmeleg keveréket 
készítettem, s fecskendővel igyekeztem megetetni 

őket. Rendkívül hamar megtanulták, hogyan kell 
kiszívni a tápszert. Néhány nap után egy önitatót is 
behelyeztem a kalitkába, amelyet szintén használat-
ba vettek. Tíz nap múlva már a szilárd táplálékkal is 
megpróbálkoztam. A legelőről különböző fűféléket 
hoztam, illetve némi szemes takarmányt (naprafor-
gó, búza és kukorica) is felkínáltam. Kedvenc cse-
megéjük a dióbél és az alma lett, ezeket egymással 
versengve igyekeztek kikapdosni a tenyeremből. A 
búvóhelynek berakott hengereket is hamar belak-
ták. Izgalmas volt nap mint nap megfi gyelni, aho-
gyan növekednek, s egyre több új viselkedésformát 
mutatnak. A legnagyobb hengerben aludtak, me-
lyet fűcsomóval teljesen kibéleltek. Ez valószínűleg 
öröklött viselkedésforma náluk, mert nem volt mel-
lettük felnőtt egyed, akitől megtanulhatták volna, 
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hogyan kell a „hálóhelyet” szabályosan kialakítani. 
Két másik hengert csak „menekülőjáratnak” hasz-
náltak, oda fűcsomókat soha nem hordtak be. Az 
utolsó hengert pedig folyamatosan „latrinaként” ke-
resték fel. Míg gondoztam őket, kizárólag ide jártak 
a dolgukat elvégezni.

Bő öt hét után már „süldő” nagyságúra növeked-
tek, s úgy döntöttem, visszaadom őket a természet-
nek, hogy megkezdhessék önálló életüket. A józsai 
legelőn kerestem egy ürgekotorékot, amelyet más 
példányok nem használtak, és oda engedtem be 
őket. Laza fűcsomóval lezártam a bejáratot, hogy 

nyugodtan bent maradjanak legalább egy éjszaká-
ra, s kellőképpen tudjanak akklimatizálódni új kör-
nyezetükhöz. (Másnap reggel majd maguktól ássák 
ki a bejáratot, és jönnek föl a felszínre táplálkozni.)

Még napokig hordtam a kotorékuk szájához ked-
venc csemegéjüket, a diót, amely onnan rendre el 
is fogyott.

AMIKOR EGY ÜRGÉBŐL HAT LESZ
A másik eset áttelepítés közben történt. A szolno-
ki repülőtérről a Hortobágyi Nemzeti Park egyik 
pusztarészére vittünk élvefogó csapdákkal befogott 
ürgéket. Másnapra igen erős lehűléssel és heves 
esőzéssel járó front érkezett a keleti országrész fölé. 
A kora délelőtti órákban a terület ellenőrzése so-
rán kiderült, hogy előző nap késő délután, amikor 
a befogott állatok szabadon engedése történt, egy 

példány bennrekedt az egyik csapdában. Az ürge 
a folyamatosan zuhogó hideg eső hatására telje-
sen elázott és kihűlt. Az állatot a csapdával együtt 
azonnal a terepjáró utasterébe vittem, s meleg le-
vegőt fúvattam rá. Amikor hazaértem, már kezdett 
magához térni, de jobbnak láttam az infralámpát is 
használatba venni. Ugyanazt a madárkalitkát ren-
deztem be neki is, és szinte ugyanúgy, mint a né-
hány évvel ezelőtti esetnél. Azt terveztem, hogy pár 
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és a kotorékaik 
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napos megfi gyelés és kondíciónövelés után a nős-
tény egyedet, ha a kinti időjárás stabilizálódik, visz-
szaengedem áttelepített társai közé. 

A „nagy bölcs természet” azonban másképp hatá-
rozott. Két nap elteltével arra lettem fi gyelmes, hogy 
az egyik hengerből vékony, nyivákoló hangok szű-
rődnek ki. Ekkor döbbentem rá, hogy lefi alt a men-
tett ürge. Az ezt követő napokban etetéskor nagyon 
óvatosan és kíméletesen közelítettem meg a kis csa-
ládot, nehogy megzavarjam a szoptatós anyát.

Két hét után észrevettem, hogy az anyaállat a na-
gyobb átmérőjű hengerbe kezdett fűcsomókat be-
hordani. Gyanítottam, hogy új fészket épít utódai 
számára, mert már szűknek bizonyult az a kisebb 
űrtartalmú henger, amelyben lefi alt. Sikerült kiles-

nem, mikor a nőstény a szájában egyenként áthord-
ta öt kicsinyét az új helyre. Amikor az anya nem 
volt együtt a kölykökkel, igyekeztem rápillantani 
az ürgefi akra, mert kíváncsi voltam, mikor nyílik ki 
a szemük. A szakirodalom szerint erre tíznaposan 
kerül sor. Meg is lepődtem, hogy nálam az első ür-
gekölyök szeme csak huszonöt napos korában kez-
dett felnyílni. A szemük kinyílása után mintegy tíz 
nappal merészkedtek ki első alkalommal a „felszín-
re”. Ekkor még rendkívül bizonytalanul mozogtak, 
annak ellenére, hogy már szilárd táplálékot is vettek 
magukhoz (fűfélék, alma stb.). Hathetes kor után a 
felkínált gabonamagvakat (napraforgó, búza, kuko-

VÉDELEM ALATT
Hazánkban az ürge 1982-ben kapott először védett, majd 2012-ben fo-
kozottan védett státuszt. Addig mezőgazdasági kártevőként kezelték, 
és irtották, illetve táplálkozási célból is tömegesen pusztították. Jelen-
leg szerepel az EU élőhelyvédelmi irányelvének II. és IV. mellékletében, 
továbbá a berni konvenció szigorúan védett fajokról szóló listáján is.

rica) is elfogyasztották. Most tapasztaltam először, 
hogy elkezdtek egymással játszani, kergetőzni, bir-
kózni. Az anyaállat riasztására ügyesen menekültek 
a „hengerjáratokba”. Az igazi meglepetést az okozta, 
hogy a „latrina” számukra is ugyanaz a henger volt, 
ahová négy éve a három kis árva is bejárt.   

Nyolchetes korukban már alkalmanként külön 
éjszakáztak, nem együtt az egész család. Sajnos a 
legnagyobb henger űrtartalma is szűknek bizo-
nyult, mert egy kölyköt elvesztettem fulladás kö-
vetkeztében, ami valószínűleg a többi családtag túl 
szoros összebújása miatt történhetett meg!

A megmaradt kis ürgék az első alkalommal be-
adott bogarakra (cserebogár, gabonaszipoly, lótü-
csök stb.) mohón rávetették magukat.  

Június közepén már tízhetesek is elmúltak, ezért 
a tavaszi telepítés helyszínére, a már kialakult ür-
gekolónia tagjai közé vittem őket. A madárkalitka 
dróttetejét levettem, és a távolból fi gyeltük viselke-
désüket a teljesen új, számukra szokatlan környezet-
ben. Az anya néhány percen belül magukra hagyta 
a fi atalokat, akik roppant óvatosan és félve jöttek elő. 
Egyre nagyobb távolságokra merészkedtek a védel-
met nyújtó hengerektől, de mindig oda menekül-
tek vissza. A közelükben volt néhány mesterséges 
kotorék, azokat is felfedezték. Szerencsére nagyon 
hamar elkezdtek táplálkozni, és ez tovább csökken-
tette stresszes állapotukat. Néhány nap után aztán 
végleg elhagyták a „bölcsőt” jelentő fémhengereket, 
s megkezdték önálló életüket.

E véletlenszerű események is bizonyítják, hogy 
az ember oltalmába került rágcsálók számtalan új 
értékes etológiai, szaporodásbiológiai és más isme-
rettel gazdagíthatják a tudományt.    

DUDÁS MIKLÓS
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napos megfi gyelés és kondíciónövelés után a nős-
tény egyedet, ha a kinti időjárás stabilizálódik, visz-
szaengedem áttelepített társai közé. 

A „nagy bölcs természet” azonban másképp hatá-
rozott. Két nap elteltével arra lettem fi gyelmes, hogy 
az egyik hengerből vékony, nyivákoló hangok szű-
rődnek ki. Ekkor döbbentem rá, hogy lefi alt a men-
tett ürge. Az ezt követő napokban etetéskor nagyon 
óvatosan és kíméletesen közelítettem meg a kis csa-
ládot, nehogy megzavarjam a szoptatós anyát.

Két hét után észrevettem, hogy az anyaállat a na-
gyobb átmérőjű hengerbe kezdett fűcsomókat be-
hordani. Gyanítottam, hogy új fészket épít utódai 
számára, mert már szűknek bizonyult az a kisebb 
űrtartalmú henger, amelyben lefi alt. Sikerült kiles-

nem, mikor a nőstény a szájában egyenként áthord-
ta öt kicsinyét az új helyre. Amikor az anya nem 
volt együtt a kölykökkel, igyekeztem rápillantani 
az ürgefi akra, mert kíváncsi voltam, mikor nyílik ki 
a szemük. A szakirodalom szerint erre tíznaposan 
kerül sor. Meg is lepődtem, hogy nálam az első ür-
gekölyök szeme csak huszonöt napos korában kez-
dett felnyílni. A szemük kinyílása után mintegy tíz 
nappal merészkedtek ki első alkalommal a „felszín-
re”. Ekkor még rendkívül bizonytalanul mozogtak, 
annak ellenére, hogy már szilárd táplálékot is vettek 
magukhoz (fűfélék, alma stb.). Hathetes kor után a 
felkínált gabonamagvakat (napraforgó, búza, kuko-

VÉDELEM ALATT
Hazánkban az ürge 1982-ben kapott először védett, majd 2012-ben fo-
kozottan védett státuszt. Addig mezőgazdasági kártevőként kezelték, 
és irtották, illetve táplálkozási célból is tömegesen pusztították. Jelen-
leg szerepel az EU élőhelyvédelmi irányelvének II. és IV. mellékletében, 
továbbá a berni konvenció szigorúan védett fajokról szóló listáján is.

rica) is elfogyasztották. Most tapasztaltam először, 
hogy elkezdtek egymással játszani, kergetőzni, bir-
kózni. Az anyaállat riasztására ügyesen menekültek 
a „hengerjáratokba”. Az igazi meglepetést az okozta, 
hogy a „latrina” számukra is ugyanaz a henger volt, 
ahová négy éve a három kis árva is bejárt.   

Nyolchetes korukban már alkalmanként külön 
éjszakáztak, nem együtt az egész család. Sajnos a 
legnagyobb henger űrtartalma is szűknek bizo-
nyult, mert egy kölyköt elvesztettem fulladás kö-
vetkeztében, ami valószínűleg a többi családtag túl 
szoros összebújása miatt történhetett meg!

A megmaradt kis ürgék az első alkalommal be-
adott bogarakra (cserebogár, gabonaszipoly, lótü-
csök stb.) mohón rávetették magukat.  

Június közepén már tízhetesek is elmúltak, ezért 
a tavaszi telepítés helyszínére, a már kialakult ür-
gekolónia tagjai közé vittem őket. A madárkalitka 
dróttetejét levettem, és a távolból fi gyeltük viselke-
désüket a teljesen új, számukra szokatlan környezet-
ben. Az anya néhány percen belül magukra hagyta 
a fi atalokat, akik roppant óvatosan és félve jöttek elő. 
Egyre nagyobb távolságokra merészkedtek a védel-
met nyújtó hengerektől, de mindig oda menekül-
tek vissza. A közelükben volt néhány mesterséges 
kotorék, azokat is felfedezték. Szerencsére nagyon 
hamar elkezdtek táplálkozni, és ez tovább csökken-
tette stresszes állapotukat. Néhány nap után aztán 
végleg elhagyták a „bölcsőt” jelentő fémhengereket, 
s megkezdték önálló életüket.

E véletlenszerű események is bizonyítják, hogy 
az ember oltalmába került rágcsálók számtalan új 
értékes etológiai, szaporodásbiológiai és más isme-
rettel gazdagíthatják a tudományt.    

DUDÁS MIKLÓS

A gyepterületre 
kihelyezett hen-

gereket még több 
napon keresztül 

használták a 
növendékek, 

mint biztonságot 
nyújtó mene-

dékhelyeket, míg 
végül a talajban 
a saját járataikat 

kialakították. 
(fent)
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sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) a 
Neritidae család tagja. E család neve a görög 
mitológiából ered. A kábító szépségű Néritész 

két tengeri isten, Néreusz és Dórisz fi a volt, aki – öt-
ven leánytestvérével, a Néreidákkal együtt – lebi-
lincselő történetek szereplője.

A csoport négy hazai faja közül a sávos bödön-
csiga különleges fi gyelmet érdemel. Amellett, hogy 
csodaszép, mint Néritész, ez az egyik legritkább vízi 
csigánk (Natura 2000 jelölő fajunk), amelynek ma-
gyarországi populációi ma már rendkívüli mérték-
ben elszigetelődtek egymástól.

ALJZATHOZ TAPADNAK
A hazai bödöncsigák, bár elterjedésük és gyakori-
ságuk különböző, hasonló életmódúak. Sajátos, héj-
fedővel ellátott, félgömbszerű, lapított héjuk révén 
erősebben áramló vízben is képesek a szilárd aljzat-
hoz tapadni, s ott legelészni az élőbevonatot.

A nálunk honos populációk csak a Rába középső 
szakaszán, a Bódván, a Hernádon és a Felső-Tiszán 
fordulnak elő. A projekt keretében megvalósult fel-
mérések eredményeként előkerült a Sajó egy rövid 
szakaszáról is, ami a hazai elterjedés szempontjából 
reményt keltő. A benépesített vízszakaszok rövid 
volta felveti a kérdést, hogy vajon mi lehet e speciá-
lis, elszigetelt elterjedés oka.

Általánosan megállapítható, hogy a Tisza kivéte-
lével az összes többi említett folyónkban a határtól 
kezdődően jó darabig nem bukkan fel. Csak sokkal 
lejjebb jelenik meg mindenütt, majd utána ismét 
eltűnik. A torkolat felé való eltűnés magyarázható 
azzal, hogy a folyókban fokozatosan megszűnik a 
rendelkezésre álló szilárd aljzat, s a sávos bödön-
csiga az iszapos, homokos mederben már nem 
képes fennmaradni. De mi korlátozhatja a felfelé 

ELSZIGETELVE EGYMÁSTÓL
VESZÉLYBEN A SÁVOS BÖDÖNCSIGA

A Felső-Tisza 
legfelső 
szakaszán, 
Tiszabecs 
térségében 
még durva 
kavics alkotja a 
mederanyagot. 
E szakaszon 
eléggé elszórtan 
ugyan, de még 
megtalálható 
a sávos 
bödöncsiga.  
(fent)
Fotó: dr. Varga Ildikó

Sajókeresztúrnál 
a széles 
folyómederben 
e ritka csigának 
a teljes kereszt-
szelvény mentén 
igen gazdag 
állománya él. 
E szakaszokon a 
kavicsos meder 
a nagyobb 
vízhozamok 
alkalmával is 
stabil marad.
Fotó: dr. Csányi Béla

történő elterjedést? A vízminő-
ség hirtelen megváltozása? Nem 
valószínű, mivel e szakaszokon 
nincs sem jelentős pontszerű, 
sem di� úz szennyezés egyik, a 
faj élőhelyéül szolgáló folyónk 
esetében sem. Úgy véljük, hogy 
a Magyarországra különféle mér-
tékű terhelésekkel érkező folyók 
csak a határszelvénytől bizonyos 

távolságra képesek – természetes tisztulásuk révén 
– alkalmas élőhelyet biztosítani a sávos bödöncsi-
gának, így állományai ott maradhattak fenn.

FONTOS A KAVICS
A Natura fejlesztési elem keretében végzett részle-
tes felméréseink alapján felfi gyeltünk egy jelleg-
zetes törvényszerűségre a vizsgált folyóinkon. A 
folyók mederaljzatának összetétele, a kavicsos „pap-
lan” hosszú távú stabilitása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a sávos bödöncsiga populációi ne tűnjenek el. 
Az aljzat szerkezetét a vízhozam és az áramlási vi-
szonyok dinamikus megváltozása tartja fenn, ami 
a megfelelő vízi élőlényegyüttesek összetételét is 

szabályozza. Ha a medret burkoló kavicsréteget az 
árhullámok komolyabban megmozdítják, a csigák a 
görgetett hordalék miatt megváltozott élőhelyi fel-
tételek következtében eltűnnek. Ha az árhullámok 
nem mozdítják meg a kavicsot, akkor fennmarad az 
állomány. A megfelelő áramlási feltételek néha csak 
a meder bizonyos részein, néha azonban a teljes ke-
resztszelvény mentén fennállnak.

A Sajón és a Hernádon egyértelműen azonosít-
hatók azok a helyek, ahol a folyómeder szélességé-
nek és mélységének kombinációjával létrejöhetnek 
hosszabb szakaszok, melyeken a különböző méretű 
árhullámok nem érintik a mederanyagot, így a csi-
gák huzamosan megmaradhatnak. E kis folyóink-
ban a csiga mélyvízi előfordulásáról további adat-
gyűjtés szükséges, mert csakis ezen eredményekkel 
alátámasztva tudnánk maradéktalanul bizonyítani 
a mederstabilitás és a populációk fennmaradása kö-
zötti nyilvánvalónak tűnő összefüggést.

MÁR ÜRES HÉJAK SINCSENEK
A faj a hazai Duna-szakaszról mintegy harminc 
éve kihalt, aminek okait csupán találgatni lehet. Öt-
ven éve az elpusztult állat héját még sokfelé lehetett 
gyűjteni legnagyobb folyónk hordalékából, manap-
ság viszont már üres héjak sem bukkannak fel. Elő-
fordulása a Dunából a Vaskapu II. tározótól (Radu-
jevac, 851 fkm) a román–bolgár szakaszig (Silistra, 
378 fkm) ismert (Joint Danube Survey, 2013).

E ritka, természetvédelmi szempontból értékes 
csiga egyike vizeink számos, veszélyben lévő pu-
hatestű fajának. (Csak reméljük, hogy a magyar Du-
na-szakaszról sem tűnt el végleg.) Az újabb országos 
előfordulások igazolása hosszú távú megőrzésük 
szempontjából mindenképp pozitív esemény. Kö-
vetkezésképp a hazai állományok rendszeres felmé-
rése, helyzetük nyomon követése nélkülözhetetlen a 
szükséges kezelési intézkedések megalapozásához.

DR. CSÁNYI BÉLA – DR. JUHÁSZ PÉTER

A sávos bödöncsigának természetvédelmi szempontból különleges je-
lentősége van, mert a magyar (és az európai) vizekben egyre ritkább. 
Ezért választottuk „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú 
távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség 
Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó 
stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001)” elnevezésű projekt 
– természetvédelmi irányelvek magyarországi végrehajtását támogató 
– Natura fejlesztési eleme keretében az egyik célfajnak. A vizsgálatok 
hat nemzeti park területét érintően, a faj országos elterjedésének ponto-
sítása végett, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) fi nanszírozá-
sával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program kereteiben valósulnak meg. 

A lapított, 
félgömbszerű 
csigaházon 
általában jól 
felismerhető 
a négy fekete 
és négy 
világos színű 
sáv, de néha 
koromfekete 
példányokat is 
lehet találni. 
A héjfedő színe 
jellegzetesen 
világos árnyalatú. 
(fent)
Fotó: dr. Fehér Zoltán 
Magyar Természet-
tudományi Múzeum

A szilárd 
aljzathoz tapadó 
csiga az erős 
áramlást kedveli, 
azonban ha a 
folyó elragadó 
ereje tovagörgeti 
a kavicsot, az 
állomány nem 
képes tartósan 
fennmaradni.
Fotó: dr. Varga Ildikó
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sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) a 
Neritidae család tagja. E család neve a görög 
mitológiából ered. A kábító szépségű Néritész 

két tengeri isten, Néreusz és Dórisz fi a volt, aki – öt-
ven leánytestvérével, a Néreidákkal együtt – lebi-
lincselő történetek szereplője.

A csoport négy hazai faja közül a sávos bödön-
csiga különleges fi gyelmet érdemel. Amellett, hogy 
csodaszép, mint Néritész, ez az egyik legritkább vízi 
csigánk (Natura 2000 jelölő fajunk), amelynek ma-
gyarországi populációi ma már rendkívüli mérték-
ben elszigetelődtek egymástól.

ALJZATHOZ TAPADNAK
A hazai bödöncsigák, bár elterjedésük és gyakori-
ságuk különböző, hasonló életmódúak. Sajátos, héj-
fedővel ellátott, félgömbszerű, lapított héjuk révén 
erősebben áramló vízben is képesek a szilárd aljzat-
hoz tapadni, s ott legelészni az élőbevonatot.

A nálunk honos populációk csak a Rába középső 
szakaszán, a Bódván, a Hernádon és a Felső-Tiszán 
fordulnak elő. A projekt keretében megvalósult fel-
mérések eredményeként előkerült a Sajó egy rövid 
szakaszáról is, ami a hazai elterjedés szempontjából 
reményt keltő. A benépesített vízszakaszok rövid 
volta felveti a kérdést, hogy vajon mi lehet e speciá-
lis, elszigetelt elterjedés oka.

Általánosan megállapítható, hogy a Tisza kivéte-
lével az összes többi említett folyónkban a határtól 
kezdődően jó darabig nem bukkan fel. Csak sokkal 
lejjebb jelenik meg mindenütt, majd utána ismét 
eltűnik. A torkolat felé való eltűnés magyarázható 
azzal, hogy a folyókban fokozatosan megszűnik a 
rendelkezésre álló szilárd aljzat, s a sávos bödön-
csiga az iszapos, homokos mederben már nem 
képes fennmaradni. De mi korlátozhatja a felfelé 
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(fent)
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alkalmával is 
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történő elterjedést? A vízminő-
ség hirtelen megváltozása? Nem 
valószínű, mivel e szakaszokon 
nincs sem jelentős pontszerű, 
sem di� úz szennyezés egyik, a 
faj élőhelyéül szolgáló folyónk 
esetében sem. Úgy véljük, hogy 
a Magyarországra különféle mér-
tékű terhelésekkel érkező folyók 
csak a határszelvénytől bizonyos 

távolságra képesek – természetes tisztulásuk révén 
– alkalmas élőhelyet biztosítani a sávos bödöncsi-
gának, így állományai ott maradhattak fenn.

FONTOS A KAVICS
A Natura fejlesztési elem keretében végzett részle-
tes felméréseink alapján felfi gyeltünk egy jelleg-
zetes törvényszerűségre a vizsgált folyóinkon. A 
folyók mederaljzatának összetétele, a kavicsos „pap-
lan” hosszú távú stabilitása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a sávos bödöncsiga populációi ne tűnjenek el. 
Az aljzat szerkezetét a vízhozam és az áramlási vi-
szonyok dinamikus megváltozása tartja fenn, ami 
a megfelelő vízi élőlényegyüttesek összetételét is 

szabályozza. Ha a medret burkoló kavicsréteget az 
árhullámok komolyabban megmozdítják, a csigák a 
görgetett hordalék miatt megváltozott élőhelyi fel-
tételek következtében eltűnnek. Ha az árhullámok 
nem mozdítják meg a kavicsot, akkor fennmarad az 
állomány. A megfelelő áramlási feltételek néha csak 
a meder bizonyos részein, néha azonban a teljes ke-
resztszelvény mentén fennállnak.

A Sajón és a Hernádon egyértelműen azonosít-
hatók azok a helyek, ahol a folyómeder szélességé-
nek és mélységének kombinációjával létrejöhetnek 
hosszabb szakaszok, melyeken a különböző méretű 
árhullámok nem érintik a mederanyagot, így a csi-
gák huzamosan megmaradhatnak. E kis folyóink-
ban a csiga mélyvízi előfordulásáról további adat-
gyűjtés szükséges, mert csakis ezen eredményekkel 
alátámasztva tudnánk maradéktalanul bizonyítani 
a mederstabilitás és a populációk fennmaradása kö-
zötti nyilvánvalónak tűnő összefüggést.

MÁR ÜRES HÉJAK SINCSENEK
A faj a hazai Duna-szakaszról mintegy harminc 
éve kihalt, aminek okait csupán találgatni lehet. Öt-
ven éve az elpusztult állat héját még sokfelé lehetett 
gyűjteni legnagyobb folyónk hordalékából, manap-
ság viszont már üres héjak sem bukkannak fel. Elő-
fordulása a Dunából a Vaskapu II. tározótól (Radu-
jevac, 851 fkm) a román–bolgár szakaszig (Silistra, 
378 fkm) ismert (Joint Danube Survey, 2013).

E ritka, természetvédelmi szempontból értékes 
csiga egyike vizeink számos, veszélyben lévő pu-
hatestű fajának. (Csak reméljük, hogy a magyar Du-
na-szakaszról sem tűnt el végleg.) Az újabb országos 
előfordulások igazolása hosszú távú megőrzésük 
szempontjából mindenképp pozitív esemény. Kö-
vetkezésképp a hazai állományok rendszeres felmé-
rése, helyzetük nyomon követése nélkülözhetetlen a 
szükséges kezelési intézkedések megalapozásához.

DR. CSÁNYI BÉLA – DR. JUHÁSZ PÉTER

A sávos bödöncsigának természetvédelmi szempontból különleges je-
lentősége van, mert a magyar (és az európai) vizekben egyre ritkább. 
Ezért választottuk „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú 
távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség 
Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó 
stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001)” elnevezésű projekt 
– természetvédelmi irányelvek magyarországi végrehajtását támogató 
– Natura fejlesztési eleme keretében az egyik célfajnak. A vizsgálatok 
hat nemzeti park területét érintően, a faj országos elterjedésének ponto-
sítása végett, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) fi nanszírozá-
sával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program kereteiben valósulnak meg. 
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általában jól 
felismerhető 
a négy fekete 
és négy 
világos színű 
sáv, de néha 
koromfekete 
példányokat is 
lehet találni. 
A héjfedő színe 
jellegzetesen 
világos árnyalatú. 
(fent)
Fotó: dr. Fehér Zoltán 
Magyar Természet-
tudományi Múzeum

A szilárd 
aljzathoz tapadó 
csiga az erős 
áramlást kedveli, 
azonban ha a 
folyó elragadó 
ereje tovagörgeti 
a kavicsot, az 
állomány nem 
képes tartósan 
fennmaradni.
Fotó: dr. Varga Ildikó
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RITKA ARANYHASÚ MANGÁBÉ SZÜLETETT
Az ősz folyamán régen várt „gyermekáldásnak” örülhettünk az arany-
hasú mangábéknál. Október 22-én ugyanis a Vuvei nevű nőstény vi-
lágra hozta első utódját. Bár a kölyök nemét cikkünk lezárásáig nem 
sikerült kétséget kizáróan kifi gyelni, az jól látszik, hogy egészséges, 
élénk és érdeklődő. Az apróság 
napjait nagyrészt anyukája ölé-
ben tölti, noha már kisebb felfe-
dező utakra is vállalkozik.

Az aranyhasú mangábé (Cer-
cocebus chrysogaster) az óvilági 
majmok, ezen belül a cerkó� élék 
közé tartozó faj, amely Nyugat-Af-
rikában, a Kongó-medence sűrű 
erdőségeiben őshonos. Mivel 
élőhelyük a kutatók számára ne-
hezen hozzáférhető, és egyébként 
is rejtett életmódot folytatnak, 
nincs információ a vadonbeli ál-
lomány pontos nagyságáról. Csak 
az vehető bizonyosra, hogy a faj 
egyedszáma csökkenőben van. 
A Nemzetközi Természetvédelmi 
Unió (IUCN) által kidolgozott, a 
veszélyeztetettség mértékét kife-
jező kategóriarendszerben a faj az 
„adathiányos” besorolást kapta.

Az állatkertek világában az 
aranyhasú mangábé igazi rit-
kaság! A földkerekség több ezer 
állatkertje közül ugyanis mind-
össze 12 intézményben látható 
összesen 27 egyed. Ez azt jelenti, 
hogy ezzel a majomfajjal még az 

óriáspandáknál is ritkábban lehet találkozni állat-
kerti körülmények között!

Állatkertünk az aranyhasú mangábéknak mind 
a tartása, mind a szaporítása terén több évtize-
des múltra tekint vissza, és az elmúlt évtizedekben 
egyike volt annak a három állatkertnek (San Diego 
és Wuppertal mellett), ahol rendszeres és jelentős 
számú szaporulat volt. A most született kölyökkel 
együtt jelenleg 5 aranyhasú mangábé él nálunk, ez 
ma a legnagyobb létszámú, állatkertben bemutatott 
csapat ebből a fajból.

Az aranyhasú mangábék állatkerti szaporítása 
nemcsak azért fontos, mert a kölykök nagyon ara-
nyosak, hanem a dolog természetvédelmi jelen-
tőséggel is bír. Az állatkerti világállomány csekély 
egyedszáma miatt azonban egyre nehezebb olyan 
állatokat találni, amelyek nem rokonai egymásnak. 
Ebből a szempontból a nemrégiben született kölyök 
különösen fontos, mert apai ágon a felmenői mind 
amerikai állatkertekben éltek, anyai ágon viszont 
európai állatkerti egyedek az ősei. Így az apróság 
megszületésével vérfrissítésként az amerikai vérvo-
nal is megjelent az európai állományban.

Az aranyhasú mangábéink a Madagaszkár-ház-
ban, illetve a hozzá tartozó kifutóban láthatók, jól-
lehet maga a faj nem Madagaszkáron őshonos. 
Mostanában főként a belső, fűtött férőhelyen lehet 
találkozni velük. Itt – a kicsi születése miatt – ugyan 
egy ideiglenes kordont állítottak fel az üvegfal előtt, 
de ez nem akadályozza az állatok megfi gyelését, 
sőt, valójában így egy időben többen is láthatják a 
kismajmot és a csapat többi tagját is.

Afrikában, a Kongó-medence 
nyugati részén honos, pontos 
elterjedési területe azonban nem 
ismert.  A sűrű erdőségek lomb-
koronájában él, de gyakran tar-
tózkodik a talajon is. A fajt ma 
leginkább élőhelyének elveszté-
se (erdőirtás)  és a vadászat ve-
szélyezteti.
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GABI, A MENTETT HÓD
Október 27-én egy legyengült hódot találtak a Dunán, Sződliget térségében. Az állat a 
mérete alapján egyévesnél nem idősebb egyed, aki vagy a tavalyi szezon végén, vagy 
esetleg az idei szezon legelején jöhetett a világra. Megfogásakor – ami az ilyenkor hasz-
nálatos nyeles hálóval történt – annyira erőtlen volt, hogy meg sem próbálta a hálót szét-
harapni (ez azért fontos, mert egy egészséges hódtól az volna a normális reakció).

Az állatot a természetvédelmi hatóság képviselői állatkertünk mentőhelyére szállí-
tották be. Állatorvosaink megállapították, hogy a hódnak, bár nagyon gyenge, semmi-
lyen sérülése, illetve szervi baja nincsen. Felmerült ugyanakkor a mérgezés lehetősége, 
ami hódok esetében sajnos előfordul. Nem is feltétlenül szándékos mérgezésről van szó 
ilyenkor, hiszen az állat a csávázott vetőmagtól a különféle talajfertőtlenítő szereken át 
a patkányméregig számos ok miatt mutathatott mérgezéses tüneteket. Infúziót, vita-
minokat, K-vitamint, antibiotikumot kapott, és a kezelés hatására hamarosan javulni is 
kezdett az állapota.

Az időközben Gabinak elnevezett fi atal állat há-
rom hét után már alkalmas kondícióban volt ahhoz, 
hogy visszajuttassuk a természetbe. Így – a termé-
szetvédelmi hatóság helyi terepi szakembereivel 
együttműködve – egy alkalmas élőhelyen, a Duna 
Kismaros melletti szakaszán szabadon engedtük. 
Gabi a legnagyobb nyugalommal sétált ki a szállító-
ládából, mindent alaposan megszemlélve komóto-
san a vízhez sétált, majd a legnagyobb otthonosság-
gal elúszott a parttal szemközti sziget felé.

Bár a hód azon fajok közé tartozik, amelyekkel a 
mentőmunka keretében viszonylag ritkán találko-
zunk, az elmúlt években több alkalommal is mentet-
tünk ilyen állatokat. 2013-ban egy ugyancsak mér-
gezéses tüneteket mutató hód került be hozzánk. 
A Hortenziának elnevezett állatot a sikeres kezelés 
után Sárvár mellett engedtük szabadon. 2013-ban 
volt egy másik hódunk is: Pocak egy fi atal állat volt, 

aki az árvizek idején sodródhatott el szüleitől. Munkatársaink – a somogyi kollégákkal 
együttműködve – felnevelték, majd a felcseperedett állatot is visszajuttattuk természetes 
élőhelyére. 2015-ben egy olyan hóddal akadt dolgunk, akit Budapesten, a XVII. kerület-
ben találtak. Alighanem csak eltévedt, mert egyébként semmi más baja nem volt, így pár 
hét megfi gyelés után őt is elengedtük. 2017-ben pedig a Fővárosi Csatornázási Művekkel 
és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen mentettünk ki két hódot, akik 
egy záporvíz elvezető csatornában rekedtek.

Az eurázsiai hód (Castor fi ber) a legnagyobbra növő rágcsáló Európában. Magyaror-
szágon őshonosak számít, de a 19. század második felében – elsősorban a vadászat miatt 
– kipusztult a hazai élőhelyekről. Újbóli megjelenése részben a Dunán, Ausztria felől 
kiinduló spontán visszatelepedésére, részben az 1990-es években megkezdett visszate-
lepítésének köszönhető. Időközben a Dráva mentén is történtek visszatelepítések horvát 
oldalról, és az állomány újra elkezdett növekedni. Napjainkban a szakemberek 5-6 ezer 
egyedre becsülik a hódok hazai népességét. 

ÖRÖM VAGY ÜRÖM?
A hód jelenlétének nem min-
denki örül, részben a fákkal 
kapcsolatos kártételük, részben 
gátépítő tevékenységük, illetve 
az árvízvédelmi töltésekbe ásott 
üregek miatt. A szakemberek 
azonban úgy vélik, megfelelő 
erdőgazdálkodási módok, va-
lamint a védművek vonalveze-
tésének a hódok szempontjait 
is fi gyelembe vevő megválasz-
tásával a károk minimálisra 
csökkenthetők. (A legnagyobb 
gazdasági kár egyébként olyan 
gazdálkodóknál jelentkezhet, 
akiknek a part mentén hosz-
szan elnyúló, de aránylag kes-
keny területen van nemesnyár 
ültetvényük). A hód Magyaror-
szágon védett állatnak számít, 
eszmei értéke 50 000 forint.

36



RITKA ARANYHASÚ MANGÁBÉ SZÜLETETT
Az ősz folyamán régen várt „gyermekáldásnak” örülhettünk az arany-
hasú mangábéknál. Október 22-én ugyanis a Vuvei nevű nőstény vi-
lágra hozta első utódját. Bár a kölyök nemét cikkünk lezárásáig nem 
sikerült kétséget kizáróan kifi gyelni, az jól látszik, hogy egészséges, 
élénk és érdeklődő. Az apróság 
napjait nagyrészt anyukája ölé-
ben tölti, noha már kisebb felfe-
dező utakra is vállalkozik.

Az aranyhasú mangábé (Cer-
cocebus chrysogaster) az óvilági 
majmok, ezen belül a cerkó� élék 
közé tartozó faj, amely Nyugat-Af-
rikában, a Kongó-medence sűrű 
erdőségeiben őshonos. Mivel 
élőhelyük a kutatók számára ne-
hezen hozzáférhető, és egyébként 
is rejtett életmódot folytatnak, 
nincs információ a vadonbeli ál-
lomány pontos nagyságáról. Csak 
az vehető bizonyosra, hogy a faj 
egyedszáma csökkenőben van. 
A Nemzetközi Természetvédelmi 
Unió (IUCN) által kidolgozott, a 
veszélyeztetettség mértékét kife-
jező kategóriarendszerben a faj az 
„adathiányos” besorolást kapta.

Az állatkertek világában az 
aranyhasú mangábé igazi rit-
kaság! A földkerekség több ezer 
állatkertje közül ugyanis mind-
össze 12 intézményben látható 
összesen 27 egyed. Ez azt jelenti, 
hogy ezzel a majomfajjal még az 

óriáspandáknál is ritkábban lehet találkozni állat-
kerti körülmények között!

Állatkertünk az aranyhasú mangábéknak mind 
a tartása, mind a szaporítása terén több évtize-
des múltra tekint vissza, és az elmúlt évtizedekben 
egyike volt annak a három állatkertnek (San Diego 
és Wuppertal mellett), ahol rendszeres és jelentős 
számú szaporulat volt. A most született kölyökkel 
együtt jelenleg 5 aranyhasú mangábé él nálunk, ez 
ma a legnagyobb létszámú, állatkertben bemutatott 
csapat ebből a fajból.

Az aranyhasú mangábék állatkerti szaporítása 
nemcsak azért fontos, mert a kölykök nagyon ara-
nyosak, hanem a dolog természetvédelmi jelen-
tőséggel is bír. Az állatkerti világállomány csekély 
egyedszáma miatt azonban egyre nehezebb olyan 
állatokat találni, amelyek nem rokonai egymásnak. 
Ebből a szempontból a nemrégiben született kölyök 
különösen fontos, mert apai ágon a felmenői mind 
amerikai állatkertekben éltek, anyai ágon viszont 
európai állatkerti egyedek az ősei. Így az apróság 
megszületésével vérfrissítésként az amerikai vérvo-
nal is megjelent az európai állományban.

Az aranyhasú mangábéink a Madagaszkár-ház-
ban, illetve a hozzá tartozó kifutóban láthatók, jól-
lehet maga a faj nem Madagaszkáron őshonos. 
Mostanában főként a belső, fűtött férőhelyen lehet 
találkozni velük. Itt – a kicsi születése miatt – ugyan 
egy ideiglenes kordont állítottak fel az üvegfal előtt, 
de ez nem akadályozza az állatok megfi gyelését, 
sőt, valójában így egy időben többen is láthatják a 
kismajmot és a csapat többi tagját is.

Afrikában, a Kongó-medence 
nyugati részén honos, pontos 
elterjedési területe azonban nem 
ismert.  A sűrű erdőségek lomb-
koronájában él, de gyakran tar-
tózkodik a talajon is. A fajt ma 
leginkább élőhelyének elveszté-
se (erdőirtás)  és a vadászat ve-
szélyezteti.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
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GABI, A MENTETT HÓD
Október 27-én egy legyengült hódot találtak a Dunán, Sződliget térségében. Az állat a 
mérete alapján egyévesnél nem idősebb egyed, aki vagy a tavalyi szezon végén, vagy 
esetleg az idei szezon legelején jöhetett a világra. Megfogásakor – ami az ilyenkor hasz-
nálatos nyeles hálóval történt – annyira erőtlen volt, hogy meg sem próbálta a hálót szét-
harapni (ez azért fontos, mert egy egészséges hódtól az volna a normális reakció).

Az állatot a természetvédelmi hatóság képviselői állatkertünk mentőhelyére szállí-
tották be. Állatorvosaink megállapították, hogy a hódnak, bár nagyon gyenge, semmi-
lyen sérülése, illetve szervi baja nincsen. Felmerült ugyanakkor a mérgezés lehetősége, 
ami hódok esetében sajnos előfordul. Nem is feltétlenül szándékos mérgezésről van szó 
ilyenkor, hiszen az állat a csávázott vetőmagtól a különféle talajfertőtlenítő szereken át 
a patkányméregig számos ok miatt mutathatott mérgezéses tüneteket. Infúziót, vita-
minokat, K-vitamint, antibiotikumot kapott, és a kezelés hatására hamarosan javulni is 
kezdett az állapota.

Az időközben Gabinak elnevezett fi atal állat há-
rom hét után már alkalmas kondícióban volt ahhoz, 
hogy visszajuttassuk a természetbe. Így – a termé-
szetvédelmi hatóság helyi terepi szakembereivel 
együttműködve – egy alkalmas élőhelyen, a Duna 
Kismaros melletti szakaszán szabadon engedtük. 
Gabi a legnagyobb nyugalommal sétált ki a szállító-
ládából, mindent alaposan megszemlélve komóto-
san a vízhez sétált, majd a legnagyobb otthonosság-
gal elúszott a parttal szemközti sziget felé.

Bár a hód azon fajok közé tartozik, amelyekkel a 
mentőmunka keretében viszonylag ritkán találko-
zunk, az elmúlt években több alkalommal is mentet-
tünk ilyen állatokat. 2013-ban egy ugyancsak mér-
gezéses tüneteket mutató hód került be hozzánk. 
A Hortenziának elnevezett állatot a sikeres kezelés 
után Sárvár mellett engedtük szabadon. 2013-ban 
volt egy másik hódunk is: Pocak egy fi atal állat volt, 

aki az árvizek idején sodródhatott el szüleitől. Munkatársaink – a somogyi kollégákkal 
együttműködve – felnevelték, majd a felcseperedett állatot is visszajuttattuk természetes 
élőhelyére. 2015-ben egy olyan hóddal akadt dolgunk, akit Budapesten, a XVII. kerület-
ben találtak. Alighanem csak eltévedt, mert egyébként semmi más baja nem volt, így pár 
hét megfi gyelés után őt is elengedtük. 2017-ben pedig a Fővárosi Csatornázási Művekkel 
és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal közösen mentettünk ki két hódot, akik 
egy záporvíz elvezető csatornában rekedtek.

Az eurázsiai hód (Castor fi ber) a legnagyobbra növő rágcsáló Európában. Magyaror-
szágon őshonosak számít, de a 19. század második felében – elsősorban a vadászat miatt 
– kipusztult a hazai élőhelyekről. Újbóli megjelenése részben a Dunán, Ausztria felől 
kiinduló spontán visszatelepedésére, részben az 1990-es években megkezdett visszate-
lepítésének köszönhető. Időközben a Dráva mentén is történtek visszatelepítések horvát 
oldalról, és az állomány újra elkezdett növekedni. Napjainkban a szakemberek 5-6 ezer 
egyedre becsülik a hódok hazai népességét. 

ÖRÖM VAGY ÜRÖM?
A hód jelenlétének nem min-
denki örül, részben a fákkal 
kapcsolatos kártételük, részben 
gátépítő tevékenységük, illetve 
az árvízvédelmi töltésekbe ásott 
üregek miatt. A szakemberek 
azonban úgy vélik, megfelelő 
erdőgazdálkodási módok, va-
lamint a védművek vonalveze-
tésének a hódok szempontjait 
is fi gyelembe vevő megválasz-
tásával a károk minimálisra 
csökkenthetők. (A legnagyobb 
gazdasági kár egyébként olyan 
gazdálkodóknál jelentkezhet, 
akiknek a part mentén hosz-
szan elnyúló, de aránylag kes-
keny területen van nemesnyár 
ültetvényük). A hód Magyaror-
szágon védett állatnak számít, 
eszmei értéke 50 000 forint.
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özismert tény, hogy a kutyák gyorsabban 
öregszenek és rövidebb ideig élnek az ember-
nél. Sokan sajnálkoznak emiatt, de ha kellő 
önzetlenséggel nézzük a dolgokat, be kell lát-

nunk, hogy jól van ez így. Bár számunkra is fájdal-
mas négylábú barátaink elvesztése, ha ők élnének 
túl minket, nekik még nagyobb tragédiát jelentene 
gazdájuk halála. Ahogy mindez meg is esik olykor, 
gyakran állítva nehéz feladat elé az állatmenhelyek 
munkatársait. 

A kutya életkorát többféle módon próbálják embe-
ri életkorra átszámítani, hol öttel, hol héttel szorozva 
a kutyaéveket, ám e számolgatásoknak nincs túl sok 
értelmük. Egy eb egészen más ütemben érik és öreg-
szik, mint egy ember: a szuka nyolc hónapos korá-
ban már ivarzik, következésképp az első esztendejét 
legalább tizennégy-tizenöt emberi évnek kellene te-
kintenünk. De ha mindet ennyivel szoroznánk, a vé-
gére irreálisan magas értéket kapnánk. Ráadásul az 
egyes fajták átlagos élettartama eltérő, ebből a szem-
pontból tehát nincs is olyan, hogy „a” kutya.  

A VÉN CSONT
A kutyák életkorának változását először a fogaikon 
lehet észrevenni. Eleinte a metszőfogak csúcsai 
kezdenek el kopni; a folyamat már egyéves korban 

megkezdődik, ám hogy milyen gyorsan megy vég-
be, az függ az eb táplálásától, tartásának módjától. 
Az idősebb kutyáknak gyakorta már a szemfoguk is 
kopott. Nemcsak a fogazat kopásával, hanem más 
életkori változásokkal is összefüggésben áll, hogy 
az öreg kutyának nem tanácsos csontot adni: rosz-
szabbul emészti, székrekedése lehet tőle. Az idős 
állat egyre kevesebbet mozog, így kevesebb energi-
át fogyaszt, amivel nem árt számolni az etetésnél, 
nehogy a bőséges táplálék elhízáshoz vezessen. 
Vannak kutyák, amelyeknek az étvágya öregkorban 
magától csökken, de ez nem tekinthető általános-
nak. Ügyelni kell azonban arra, hogy a megfelelő 
vitaminellátás a csökkentett táplálékmennyiség 
mellett is biztosítva legyen, akár különféle táplálék-
kiegészítők formájában. 

ELŐSZÖR AZ ORRA ŐSZÜL
Az ember és a kutya szervezete élettanilag nem 
különbözik sokban egymástól, így nem meglepő, 
hogy a vénülő eben hasonló változásokat fi gyelhe-
tünk meg, mint saját idős családtagjainkon – vagy 
önmagunkon. Ilyen például az őszülés, noha a ku-
tyának nem a halántéka, hanem a pofája, az orra 
tájéka kezd először őszülni, általában hatéves kor 
körül. Végül aztán az ősz szőrszálak akár az egész 

Nagy 
általánosságban 
elmondható, 
hogy a nagytestű 
kutyák rövidebb, 
míg a kistestűek 
hosszabb ideig 
élnek. A zömök, 
tömpe orrú 
molosszoid 
fajták várható 
élettartama 
sajnos 
meglehetősen 
alacsony.
Fotó: Holly Michele / 
Shutterstock

testen megjelenhetnek, sőt túl-
súlyba kerülhetnek. Sokat alszik, 
rekedten, erőtlenül ugat. Az öreg 
kutya vérkeringése nem olyan jó 
már, mint a fi ataloké, ezért fázó-
sabb, érzékennyé válik a veséje 
(bizony nem szégyen ilyenkor a 
sétához kabátot adni rá). Romla-
nak az érzékszervei, főleg a látá-
sa, ami azonban gyakran fel sem 
tűnik, mert az ismert útvonala-
kon még szinte vakon is maga-
biztosan közlekedik. Könnyebb 
észrevenni a hallás csökkenését, 
hisz nem fi gyel oda a jól ismert 
vezényszavakra, nem kapja fel a 
fejét, ha megfordul a kulcs a zár-
ban… Egyedül a szaglása nem lát-
szik gyengülni. 

CSIKOROG A SZERKEZET
A szőrzet megfakul, kevésbé fé-
nyes, és nem is olyan dús már, 
mint egykor. Az öreg kutya hajla-
mosabbá válik a különféle bőrel-
változásokra, sokszor képződnek 
rajta daganatok, anyagcseréjének 
megváltozását kellemetlen test-
szag adhatja tudtunkra. Jelent-
kezhetnek szobatisztasági prob-
lémák is, amelyekért hiba volna 
őt kárhoztatni; türelemmel kell 
kezelni. Természetesen nem kí-
mélik a mozgásszervi bántalmak 
sem. Még a sportkutyától sem 
várható egy bizonyos kor után 
olyan fi zikai teljesítmény, mint 
fénykorában. Vége a versenyzés-
nek, a fürge ugrálásnak, a nagy 
kirándulásokat rövidebb séták 
váltják fel. Gyakoriak az ízületi 
gyulladások, amelyek ellen porc-
védő készítményekkel vehetjük 

fel a harcot, de ebben az esetben is fontos a kímélő 
életmód. Semmiképp nem célszerű azonban „le-
mondani róla”, „elfekvőbe tenni”: tapasztalatok sze-
rint azok a munkakutyák, akik időskorukig folytat-

hatják megszokott tevékenységüket, tovább élnek, 
mint tétlenségre kényszerült társaik.

A KUTYA IS LEHET SZENILIS
Talán a legnagyobb próbatétel a gazda számára 
szembesülni azzal, hogy négylábú barátjánál is je-
lentkezhetnek a szenilitás, az öregkori szellemi le-
épülés jelei. Előfordul, hogy visszatérnek kölyökkori 
rossz szokásai, amelyekről hajdan nagy nehezen si-
került lenevelni. Néha mintha nem tudná, hol van, 
zavartan néz a semmibe, séta közben elfelejti, mer-
re is kell menni, nem reagál olyan vezényszavakra, 
amelyeknek korábban hibátlanul engedelmeske-
dett. Fokozott fi gyelmet igényel ilyenkor, mert meg-
eshet, hogy irányváltásnál rossz utat választ, és elté-
ved; szerencsés esetben egyszerűen hazafelé indul, 
de az is lehet, hogy a vakvilágba. Idős kutyákon 
gyakran kitör az epilepszia: nem mindig a klasz-
szikus, eszméletvesztéssel, szájhabzással járó nagy 
rohamok formájában, olykor csak annyit veszünk 
észre, hogy remeg az állkapcsa, meg-megrezdül a 
füle, s kicsúsznak alóla a lábai. Az epilepszia gyógy-
szeresen kezelhető, ám sajnos nem gyógyul ki be-
lőle a kutya. 

BÚCSÚZNI IS TUDNI KELL 
Végezetül igen sok állatbarátnak szembe kell néznie 
azzal a dilemmával, hogy hagyja-e tovább szen-
vedni kedvencét, vagy inkább engedi kíméletesen 
átsegíteni őt az „örök vadászmezőkre”. Nehéz ezt 
a döntést meghozni, de segít benne, ha belegon-
dolunk, hogy a kutyának mai ismereteink szerint 
haláltudata nincs, ellenben fi zikai fájdalmat érez, s 
gyakorta látható rajta a kétségbeesés is, amikor pél-
dául nem érti, miért nem tud lábra állni. Az ember, 
mint szellemi lény, ágyhoz kötve is el tudja foglal-
ni magát, és élvezheti az életet, ám egy öregségére 
mozgásképtelenné vált kutyával nem akkor tesszük 
a legjobbat, mikor merő szeretetből és humánumból 
gátat vetünk a természet folyamatainak. Ha viszont 
megszületett a döntés, a lehető legkevesebb stresz-
szel, riadalommal terheljük meg hűséges társunk 
utolsó óráit. Otthon, a megszokott környezetében, 
a kedvenc étele elfogyasztása után, fejét a gazdája 
ölébe hajtva könnyebb lesz elindulnia a nagy útra, 
ahonnan nem tért meg utazó. 

MIRTSE ÁRON

Az aktívan 
dolgozó 
munkakutyák 
a tapasztalatok 
szerint átlagosan 
tovább élnek, 
mert frissen 
tartja őket 
a tevékeny 
életmód. A korral 
a kutya látása és 
hallása gyengül, 
és az emlékezete 
is romlik, de 
a szaglása 
megmarad. 
Fotó: ninii / Shutter-
stock

A kutya őszülése 
a pofáján 
kezdődik, aztán 
fokozatosan akár 
az egész testre is 
kiterjedhet.  
Fotó: seenual / Shut-
terstock
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özismert tény, hogy a kutyák gyorsabban 
öregszenek és rövidebb ideig élnek az ember-
nél. Sokan sajnálkoznak emiatt, de ha kellő 
önzetlenséggel nézzük a dolgokat, be kell lát-

nunk, hogy jól van ez így. Bár számunkra is fájdal-
mas négylábú barátaink elvesztése, ha ők élnének 
túl minket, nekik még nagyobb tragédiát jelentene 
gazdájuk halála. Ahogy mindez meg is esik olykor, 
gyakran állítva nehéz feladat elé az állatmenhelyek 
munkatársait. 

A kutya életkorát többféle módon próbálják embe-
ri életkorra átszámítani, hol öttel, hol héttel szorozva 
a kutyaéveket, ám e számolgatásoknak nincs túl sok 
értelmük. Egy eb egészen más ütemben érik és öreg-
szik, mint egy ember: a szuka nyolc hónapos korá-
ban már ivarzik, következésképp az első esztendejét 
legalább tizennégy-tizenöt emberi évnek kellene te-
kintenünk. De ha mindet ennyivel szoroznánk, a vé-
gére irreálisan magas értéket kapnánk. Ráadásul az 
egyes fajták átlagos élettartama eltérő, ebből a szem-
pontból tehát nincs is olyan, hogy „a” kutya.  

A VÉN CSONT
A kutyák életkorának változását először a fogaikon 
lehet észrevenni. Eleinte a metszőfogak csúcsai 
kezdenek el kopni; a folyamat már egyéves korban 

megkezdődik, ám hogy milyen gyorsan megy vég-
be, az függ az eb táplálásától, tartásának módjától. 
Az idősebb kutyáknak gyakorta már a szemfoguk is 
kopott. Nemcsak a fogazat kopásával, hanem más 
életkori változásokkal is összefüggésben áll, hogy 
az öreg kutyának nem tanácsos csontot adni: rosz-
szabbul emészti, székrekedése lehet tőle. Az idős 
állat egyre kevesebbet mozog, így kevesebb energi-
át fogyaszt, amivel nem árt számolni az etetésnél, 
nehogy a bőséges táplálék elhízáshoz vezessen. 
Vannak kutyák, amelyeknek az étvágya öregkorban 
magától csökken, de ez nem tekinthető általános-
nak. Ügyelni kell azonban arra, hogy a megfelelő 
vitaminellátás a csökkentett táplálékmennyiség 
mellett is biztosítva legyen, akár különféle táplálék-
kiegészítők formájában. 

ELŐSZÖR AZ ORRA ŐSZÜL
Az ember és a kutya szervezete élettanilag nem 
különbözik sokban egymástól, így nem meglepő, 
hogy a vénülő eben hasonló változásokat fi gyelhe-
tünk meg, mint saját idős családtagjainkon – vagy 
önmagunkon. Ilyen például az őszülés, noha a ku-
tyának nem a halántéka, hanem a pofája, az orra 
tájéka kezd először őszülni, általában hatéves kor 
körül. Végül aztán az ősz szőrszálak akár az egész 
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testen megjelenhetnek, sőt túl-
súlyba kerülhetnek. Sokat alszik, 
rekedten, erőtlenül ugat. Az öreg 
kutya vérkeringése nem olyan jó 
már, mint a fi ataloké, ezért fázó-
sabb, érzékennyé válik a veséje 
(bizony nem szégyen ilyenkor a 
sétához kabátot adni rá). Romla-
nak az érzékszervei, főleg a látá-
sa, ami azonban gyakran fel sem 
tűnik, mert az ismert útvonala-
kon még szinte vakon is maga-
biztosan közlekedik. Könnyebb 
észrevenni a hallás csökkenését, 
hisz nem fi gyel oda a jól ismert 
vezényszavakra, nem kapja fel a 
fejét, ha megfordul a kulcs a zár-
ban… Egyedül a szaglása nem lát-
szik gyengülni. 

CSIKOROG A SZERKEZET
A szőrzet megfakul, kevésbé fé-
nyes, és nem is olyan dús már, 
mint egykor. Az öreg kutya hajla-
mosabbá válik a különféle bőrel-
változásokra, sokszor képződnek 
rajta daganatok, anyagcseréjének 
megváltozását kellemetlen test-
szag adhatja tudtunkra. Jelent-
kezhetnek szobatisztasági prob-
lémák is, amelyekért hiba volna 
őt kárhoztatni; türelemmel kell 
kezelni. Természetesen nem kí-
mélik a mozgásszervi bántalmak 
sem. Még a sportkutyától sem 
várható egy bizonyos kor után 
olyan fi zikai teljesítmény, mint 
fénykorában. Vége a versenyzés-
nek, a fürge ugrálásnak, a nagy 
kirándulásokat rövidebb séták 
váltják fel. Gyakoriak az ízületi 
gyulladások, amelyek ellen porc-
védő készítményekkel vehetjük 

fel a harcot, de ebben az esetben is fontos a kímélő 
életmód. Semmiképp nem célszerű azonban „le-
mondani róla”, „elfekvőbe tenni”: tapasztalatok sze-
rint azok a munkakutyák, akik időskorukig folytat-

hatják megszokott tevékenységüket, tovább élnek, 
mint tétlenségre kényszerült társaik.

A KUTYA IS LEHET SZENILIS
Talán a legnagyobb próbatétel a gazda számára 
szembesülni azzal, hogy négylábú barátjánál is je-
lentkezhetnek a szenilitás, az öregkori szellemi le-
épülés jelei. Előfordul, hogy visszatérnek kölyökkori 
rossz szokásai, amelyekről hajdan nagy nehezen si-
került lenevelni. Néha mintha nem tudná, hol van, 
zavartan néz a semmibe, séta közben elfelejti, mer-
re is kell menni, nem reagál olyan vezényszavakra, 
amelyeknek korábban hibátlanul engedelmeske-
dett. Fokozott fi gyelmet igényel ilyenkor, mert meg-
eshet, hogy irányváltásnál rossz utat választ, és elté-
ved; szerencsés esetben egyszerűen hazafelé indul, 
de az is lehet, hogy a vakvilágba. Idős kutyákon 
gyakran kitör az epilepszia: nem mindig a klasz-
szikus, eszméletvesztéssel, szájhabzással járó nagy 
rohamok formájában, olykor csak annyit veszünk 
észre, hogy remeg az állkapcsa, meg-megrezdül a 
füle, s kicsúsznak alóla a lábai. Az epilepszia gyógy-
szeresen kezelhető, ám sajnos nem gyógyul ki be-
lőle a kutya. 

BÚCSÚZNI IS TUDNI KELL 
Végezetül igen sok állatbarátnak szembe kell néznie 
azzal a dilemmával, hogy hagyja-e tovább szen-
vedni kedvencét, vagy inkább engedi kíméletesen 
átsegíteni őt az „örök vadászmezőkre”. Nehéz ezt 
a döntést meghozni, de segít benne, ha belegon-
dolunk, hogy a kutyának mai ismereteink szerint 
haláltudata nincs, ellenben fi zikai fájdalmat érez, s 
gyakorta látható rajta a kétségbeesés is, amikor pél-
dául nem érti, miért nem tud lábra állni. Az ember, 
mint szellemi lény, ágyhoz kötve is el tudja foglal-
ni magát, és élvezheti az életet, ám egy öregségére 
mozgásképtelenné vált kutyával nem akkor tesszük 
a legjobbat, mikor merő szeretetből és humánumból 
gátat vetünk a természet folyamatainak. Ha viszont 
megszületett a döntés, a lehető legkevesebb stresz-
szel, riadalommal terheljük meg hűséges társunk 
utolsó óráit. Otthon, a megszokott környezetében, 
a kedvenc étele elfogyasztása után, fejét a gazdája 
ölébe hajtva könnyebb lesz elindulnia a nagy útra, 
ahonnan nem tért meg utazó. 

MIRTSE ÁRON

Az aktívan 
dolgozó 
munkakutyák 
a tapasztalatok 
szerint átlagosan 
tovább élnek, 
mert frissen 
tartja őket 
a tevékeny 
életmód. A korral 
a kutya látása és 
hallása gyengül, 
és az emlékezete 
is romlik, de 
a szaglása 
megmarad. 
Fotó: ninii / Shutter-
stock

A kutya őszülése 
a pofáján 
kezdődik, aztán 
fokozatosan akár 
az egész testre is 
kiterjedhet.  
Fotó: seenual / Shut-
terstock

39



Rovatvezető: Fehér Tamás

„Dinoszaurusz” 
a terráriumban

Hogyan tartsunk zöld leguánt?

zöld leguánok (Iguana iguana, Linnaeus, 1758), 
különösen a hímek igen nagy és robusztus álla-
tok. Ha egy bébit vásárolunk, kedvencünk ha-

marosan „dinoszaurusszá” válik. A kifejlett, vadon 
élő példányok 2,2 méteresek is lehetnek, de általá-
ban 160-180 centiméter nagyságúak. Egy jól meg-
termett hím akár 4-6 kilogrammot is nyomhat. 

A fi atalok élőhelyükön a cserjeszint lakói, s ahogy 
növekednek, úgy merészkednek egyre feljebb. Terri-
tóriumtartó faj; példányai egy-egy jó kilátást nyújtó 
ágért kemény csatákat vívnak. A legmagasabb ponton 
mindig a domináns, legerősebb hím helyezkedik el. 
Alatta a nőstények rangsorában az első, majd sorban 
a többi egyed. Ez a vertikális rétegződés persze csak 
a szűk helyen összezsúfolódott példányoknál igaz. A 
nagy életterű állományokban a fi atalok mindig a peri-
fériára szorulnak, majd (akár leválva 
a csoportról) önálló családot 

alapíthatnak. A kifejlett egyedek 20-25 méteres ma-
gasságban is mozognak. Günther Köhler kutatásai 
bebizonyították, hogy Venezuelában ismeretes egy 
kizárólag talajlakó populáció is. Ezek az állatok a ma-
guk ásta, közel négy méter mély üregben élnek.

HÍM VAGY NŐSTÉNY?
Az ivarok közötti különbség már egészen fi atal kor-
ban szembetűnő. A hímek fején, a fül alatt két nagy 
pajzs látható (az egyik mindig nagyobb!), a nősté-
nyeknél csak egy nagy pajzs van, amelyet kisebbek 
vesznek körül. A hímeknél a háti szarutüskék a ko-
ponya után hatalmasak, s nagyságuk a farok felé 
csökken, míg a nőstényeknél szinte végig egyfor-
mák. Kézbe véve az állatokat, szembetűnő a com-
bok belső oldalán látható combmirigy (femorális 
pórusok) bőrből kiemelkedő felszíne. A hímeknél 
nagyok, erősen dudorosak. Utóbbiak toroklebenye 
olykor a koponya méretének kétszerese is lehet.

A leguánok párzási ciklusa hozzávetőleg a mi 
késő nyarunkra, kora őszünkre esik. A hímek eb-
ben a periódusban különösen agresszívvé válnak. 
A párzás alatt a hím tarkóharapással ragadja meg a 
nőstényt, s amíg kopulálnak, nem engedi el. A cik-
lus alatt többször is párosodhatnak, de a tojások le-
rakása egyszerre történik, függetlenül a párzások 
között eltelt időtől. A tojásrakás a násztól számítva 
nyolc-tíz hét után várható. A tojással teli nőstény a 
lerakásig rengeteg táplálékot vesz magához. Meg-
fi gyelések szerint a fogságban nevelt példányoknál 
ilyenkor megnő az állati fehérje szükséglete. Egy-két 
héttel a tojások lerakása előtt a nőstény próbaásáso-
kat végez. Ellenőrzi a talaj szerkezetét, nedvességét, 
a nap melegének való kitettségét. Gyakran négy-hat 
területet is szemrevételez. Több nőstény is használ-

hat egyszerre azonos fészket. Rand és 
Dugan (1983) vizsgálatai szerint a 

fészek 3-4 méter hosszú és 50-
100 centiméter mély is lehet. 
Mivel a leguántojások és a 
kikelő apróságok más fajok 
számára kiváló csemegék, 
a nőstények kénytelenek a 
tojásokat jól elrejteni. Egy 
anyaállat akár negyven 
tojást is rakhat. 

LAKÁSBAN ÉS 
TERRÁRIUMBAN

Egy kifejlett példány számára 
a 200 x 100 x 200 centiméte-

res terrárium a legkisebb aján-
lott méret. Amikor több egyedet 

tartunk, kiváltképp fontos a megfelelő 
nagyságú élettér. Ha azonos nemű álla-

tokat nevelünk, csak ritkán rivalizálnak, 
ám ha más nemű is van a csapatban, meg-

történik a baj. (A gyengébbet, a kivert példányt 
azonnal el kell különíteni.) A leguán remekül érzi 

magát, ha a lakásban szabadon mozoghat. Mivel 
mozgáskörzetéhez ragaszkodik, csak a lakás egy 
bizonyos részét lakja be (persze olykor felfedezőút-
ra indul). Egy helyre ürít, egy másik helyen napozik, 

megint másik helyen alszik. Ehhez a tartásmódhoz 
sok türelemre van szükség, s az állat esetleges kár-
tételeiről se feledkezzünk el (megsérült bútorkárpit, 
levert váza stb.). Egy ilyen szabadon mozgó példány 
viselkedése hovatovább megközelíti az eredeti élő-

A szaporodási 
ciklusban az 
ivarérett hím 
példányok feje és 
nyaka ragyogó 
kék színű lesz – 
felkeltve maguk 
iránt a nőstények 
érdeklődését és 
fi gyelmeztetés-
képpen a rivális 
hímeknek.
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helyen lévőkét. Vigyázat: ha egy-
szer kedvencünk hozzászokott 
a szabadsághoz, már nem lehet 
visszazárni többé! A minduntalan 
kitörni készülő állat menthetetle-
nül szétroncsolja az orrát, apati-
kussá válik, s egy idő után vissza-
utasíthatja a táplálékot is.

A terráriumban legyen sok kér-
ges mászóág, napozóág, amelyek 
különböző vastagságúak. Talajként 
megfelel a kókuszrost, fenyőké-
reggel, avarral keverve. A fafor-
gács nem alkalmas. A nappali hő-
mérséklet 28-30, az éjszakai pedig 
22-24 Celsius-fok legyen. A napo-
zóhelynél 34 fok is lehet. Elenged-
hetetlen az UV-fény alkalmazása. 
Egy időkapcsolóval a délelőtti és a 
délutáni órákban két-két órát mű-
ködtessük. Ritkán fürdenek, de egy 
nagy felületű vizestál a szükséges 
pára miatt fontos. A fi atalok ha-
vonta, az idősebb egyedek évente 
két-három alkalommal vedlenek. 
Ha kicsi a páratartalom, az állatra 
rászárad a régi bőr. 

MIT ESZIK A LEGUÁN?
Élőhelyén a zöld leguán szinte ki-
zárólag növényt eszik. Elsősorban 
lomb és virág szerepel az étlapján. 
Gyümölcsöket is fogyaszt, ám 
csak amikor érnek, az év egy bi-
zonyos szakaszában. Fiatalkorban 
szívesen vadászik rovarokra. Az 
idősebbek kifosztják a madárfész-
keket, de a friss állati tetemeket is 
megdézsmálják. A tojásból kikelt 
kicsinyek nem rendelkeznek a 
felnőttek bélrendszerében élő le-
bontó baktériumokkal, amelyek az 
emésztésükhöz nélkülözhetetle-

LCNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

Elterjedési területe Mexikó kö-
zépső részétől a közép-amerikai 
földhídon át Dél-Amerika belső 
területeiig terjed. A karibi szi-
getvilágba vélhetőleg a hajókon, 
a rakományokkal együtt jutha-
tott el. A tudatos betelepítés sem 
kizárt, mivel több országban 
megeszik! Két alfaja ismert. Az 
Iguana iguana iguana Costa Rica 
déli részétől Észak-Paraguayon 
át egészen Dél-Brazíliáig előfor-
dul. A másik alfaj, az I. i. rhino-
lopha areája Dél-Mexikótól Costa 
Rica délnyugati részéig terjed. 
Ez utóbbinak az orrcsúcsi részén 
két-három erősen kiemelkedő 
szaruképlet látható, amelyek sze-
repe tisztázatlan. A rhinolopha 
alfaj mindkét nemének feje és 
végtagjai, különösen a párzási 
ciklus idején, narancsvörösre 
színeződnek.

nek. Úgy jutnak hozzájuk, hogy idősebb társaik ürü-
lékéből fogyasztanak egy keveset. Sajnos a fogság-
ban nevelt zöld leguánok étrendje a legtöbb esetben 
vagy nagyon szegényes (csak saláta), vagy igen „dús”, 
tehát minden olyan takarmány, amely idegen a faj-
tól. A megfelelő és kielégítő takarmány a káposzta, a 
kelbimbó, a sóska, a tyúkhúr, a lucerna, a pitypang, 
a lóhere, az útifű, valamint az eperfa lombja. A téli 
hónapokban ezek közül természetesen nem mind-
egyiket tudjuk beszerezni, de a zöldségkínálat ekkor 
is gazdag. Szakemberek szerint a takarmány helyes 
aránya: 30-40 százalék lomb, 30-40 százalék zöldség, 
10-15 százalék gyümölcsféle. Nagyon fontos a takar-
mány kalcium-foszfor aránya.  Egyes szerzők kifeje-
zetten tiltják az állati fehérje túlzott etetését: ha sokat 
adunk belőle, kialakul a köszvény, majd kedvencünk 
nyomorultul elhullik. A fi ataloknak hetente felkínál-
hatunk egy alig egy-két napos egeret is. Tapasztala-
taim szerint, ahogy az állat növekszik, úgy állítja be 
magának a fehérjearányát, s egyre ritkábban fogadja 
el az egeret. Gondoskodni kell a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű vitaminról. Az i� abb példányok 

leggyakoribb betegsége az angol-
kór, ami azt jelenti, hogy hiányzik 
a D3-vitamin és a kalcium.

A zöld leguán általában köny-
nyen szelídül, főleg akkor, ha fi -
atalkorban kezdjük a nevelését. 
Az agresszív egyedek szinte ke-
zelhetetlenek. Védekezésül a far-
kukkal hatalmasat csapnak, néha 
harapnak is. Ha kézbe vesszük 
őket, izmos hátsó lábukkal igye-
keznek kiszabadulni, ilyenkor a 
karmukkal bőrünkbe kapaszkod-
va hatalmas sebet, súlyos sérülést 
okozhatnak. Különösen fontos a 
csuklónk ereinek védelme! Na-
gyon intelligens állatok. Gondo-
zójukat és a család többi tagját 
megismerik, tőlük kézből is elve-
szik a csemegéket. Ám ha idegen 
közelít feléjük, s átlépi a biztonsá-
gi zónájukat, a testüket fölemelve, 
farkukat begörbítve képesek az 
azonnali támadásra. 

FEHÉR TAMÁS

SZAPORODÁS, SZAPORÍTÁS
A sikeres szaporításhoz a tenyészpárt megfelelő kon-
dícióban kell tartanunk. Nyáron, ha van rá lehető-
ség, gyakran napoztassuk őket. A tojatóláda 60 x 60 
centiméter alapterületű és 30-50 centiméter magas 
legyen, feltöltve kókuszrost, homok, falomb keve-
rékével, amelyet földnedvesen tartunk. A keltetőbe-
rendezést időben üzemeljük be. A belső hőmérséklet 
28-30 fok legyen, a páratartalom pedig 80-90 szá-
zalékos. A tojások 0,5 foknál nagyobb hőingadozást 
nem viselnek el! Az inkubációs idő 65–115 nap. A ki-
kelt állatok 20 centiméter nagyságúak, s két-három 
éves korukra válnak ivaréretté. Salvador az egyik 
olyan hely, ahol nagy mennyiségben szaporítják 
fogságban a leguánokat: ezer hím és ötezer nőstény 
alkotja a tenyészállományt. A nemeket csak párzás 
idejére engedik össze, két-három hónapra. A kétezres 
évek adatai szerint 175 ezer utódot nyernek évente. A 
fő felvevőpiac az Egyesült Államok. A zöld leguánnak 
ma már különböző színváltozatait is tenyésztik, nem 
ritka az albínó egyed sem. CITES II. kategóriájú faj. 
Fogságban 8-14 évig is élhet.



Rovatvezető: Fehér Tamás

„Dinoszaurusz” 
a terráriumban

Hogyan tartsunk zöld leguánt?

zöld leguánok (Iguana iguana, Linnaeus, 1758), 
különösen a hímek igen nagy és robusztus álla-
tok. Ha egy bébit vásárolunk, kedvencünk ha-

marosan „dinoszaurusszá” válik. A kifejlett, vadon 
élő példányok 2,2 méteresek is lehetnek, de általá-
ban 160-180 centiméter nagyságúak. Egy jól meg-
termett hím akár 4-6 kilogrammot is nyomhat. 

A fi atalok élőhelyükön a cserjeszint lakói, s ahogy 
növekednek, úgy merészkednek egyre feljebb. Terri-
tóriumtartó faj; példányai egy-egy jó kilátást nyújtó 
ágért kemény csatákat vívnak. A legmagasabb ponton 
mindig a domináns, legerősebb hím helyezkedik el. 
Alatta a nőstények rangsorában az első, majd sorban 
a többi egyed. Ez a vertikális rétegződés persze csak 
a szűk helyen összezsúfolódott példányoknál igaz. A 
nagy életterű állományokban a fi atalok mindig a peri-
fériára szorulnak, majd (akár leválva 
a csoportról) önálló családot 

alapíthatnak. A kifejlett egyedek 20-25 méteres ma-
gasságban is mozognak. Günther Köhler kutatásai 
bebizonyították, hogy Venezuelában ismeretes egy 
kizárólag talajlakó populáció is. Ezek az állatok a ma-
guk ásta, közel négy méter mély üregben élnek.

HÍM VAGY NŐSTÉNY?
Az ivarok közötti különbség már egészen fi atal kor-
ban szembetűnő. A hímek fején, a fül alatt két nagy 
pajzs látható (az egyik mindig nagyobb!), a nősté-
nyeknél csak egy nagy pajzs van, amelyet kisebbek 
vesznek körül. A hímeknél a háti szarutüskék a ko-
ponya után hatalmasak, s nagyságuk a farok felé 
csökken, míg a nőstényeknél szinte végig egyfor-
mák. Kézbe véve az állatokat, szembetűnő a com-
bok belső oldalán látható combmirigy (femorális 
pórusok) bőrből kiemelkedő felszíne. A hímeknél 
nagyok, erősen dudorosak. Utóbbiak toroklebenye 
olykor a koponya méretének kétszerese is lehet.

A leguánok párzási ciklusa hozzávetőleg a mi 
késő nyarunkra, kora őszünkre esik. A hímek eb-
ben a periódusban különösen agresszívvé válnak. 
A párzás alatt a hím tarkóharapással ragadja meg a 
nőstényt, s amíg kopulálnak, nem engedi el. A cik-
lus alatt többször is párosodhatnak, de a tojások le-
rakása egyszerre történik, függetlenül a párzások 
között eltelt időtől. A tojásrakás a násztól számítva 
nyolc-tíz hét után várható. A tojással teli nőstény a 
lerakásig rengeteg táplálékot vesz magához. Meg-
fi gyelések szerint a fogságban nevelt példányoknál 
ilyenkor megnő az állati fehérje szükséglete. Egy-két 
héttel a tojások lerakása előtt a nőstény próbaásáso-
kat végez. Ellenőrzi a talaj szerkezetét, nedvességét, 
a nap melegének való kitettségét. Gyakran négy-hat 
területet is szemrevételez. Több nőstény is használ-

hat egyszerre azonos fészket. Rand és 
Dugan (1983) vizsgálatai szerint a 

fészek 3-4 méter hosszú és 50-
100 centiméter mély is lehet. 
Mivel a leguántojások és a 
kikelő apróságok más fajok 
számára kiváló csemegék, 
a nőstények kénytelenek a 
tojásokat jól elrejteni. Egy 
anyaállat akár negyven 
tojást is rakhat. 

LAKÁSBAN ÉS 
TERRÁRIUMBAN

Egy kifejlett példány számára 
a 200 x 100 x 200 centiméte-

res terrárium a legkisebb aján-
lott méret. Amikor több egyedet 

tartunk, kiváltképp fontos a megfelelő 
nagyságú élettér. Ha azonos nemű álla-

tokat nevelünk, csak ritkán rivalizálnak, 
ám ha más nemű is van a csapatban, meg-

történik a baj. (A gyengébbet, a kivert példányt 
azonnal el kell különíteni.) A leguán remekül érzi 

magát, ha a lakásban szabadon mozoghat. Mivel 
mozgáskörzetéhez ragaszkodik, csak a lakás egy 
bizonyos részét lakja be (persze olykor felfedezőút-
ra indul). Egy helyre ürít, egy másik helyen napozik, 

megint másik helyen alszik. Ehhez a tartásmódhoz 
sok türelemre van szükség, s az állat esetleges kár-
tételeiről se feledkezzünk el (megsérült bútorkárpit, 
levert váza stb.). Egy ilyen szabadon mozgó példány 
viselkedése hovatovább megközelíti az eredeti élő-

A szaporodási 
ciklusban az 
ivarérett hím 
példányok feje és 
nyaka ragyogó 
kék színű lesz – 
felkeltve maguk 
iránt a nőstények 
érdeklődését és 
fi gyelmeztetés-
képpen a rivális 
hímeknek.
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helyen lévőkét. Vigyázat: ha egy-
szer kedvencünk hozzászokott 
a szabadsághoz, már nem lehet 
visszazárni többé! A minduntalan 
kitörni készülő állat menthetetle-
nül szétroncsolja az orrát, apati-
kussá válik, s egy idő után vissza-
utasíthatja a táplálékot is.

A terráriumban legyen sok kér-
ges mászóág, napozóág, amelyek 
különböző vastagságúak. Talajként 
megfelel a kókuszrost, fenyőké-
reggel, avarral keverve. A fafor-
gács nem alkalmas. A nappali hő-
mérséklet 28-30, az éjszakai pedig 
22-24 Celsius-fok legyen. A napo-
zóhelynél 34 fok is lehet. Elenged-
hetetlen az UV-fény alkalmazása. 
Egy időkapcsolóval a délelőtti és a 
délutáni órákban két-két órát mű-
ködtessük. Ritkán fürdenek, de egy 
nagy felületű vizestál a szükséges 
pára miatt fontos. A fi atalok ha-
vonta, az idősebb egyedek évente 
két-három alkalommal vedlenek. 
Ha kicsi a páratartalom, az állatra 
rászárad a régi bőr. 

MIT ESZIK A LEGUÁN?
Élőhelyén a zöld leguán szinte ki-
zárólag növényt eszik. Elsősorban 
lomb és virág szerepel az étlapján. 
Gyümölcsöket is fogyaszt, ám 
csak amikor érnek, az év egy bi-
zonyos szakaszában. Fiatalkorban 
szívesen vadászik rovarokra. Az 
idősebbek kifosztják a madárfész-
keket, de a friss állati tetemeket is 
megdézsmálják. A tojásból kikelt 
kicsinyek nem rendelkeznek a 
felnőttek bélrendszerében élő le-
bontó baktériumokkal, amelyek az 
emésztésükhöz nélkülözhetetle-
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Elterjedési területe Mexikó kö-
zépső részétől a közép-amerikai 
földhídon át Dél-Amerika belső 
területeiig terjed. A karibi szi-
getvilágba vélhetőleg a hajókon, 
a rakományokkal együtt jutha-
tott el. A tudatos betelepítés sem 
kizárt, mivel több országban 
megeszik! Két alfaja ismert. Az 
Iguana iguana iguana Costa Rica 
déli részétől Észak-Paraguayon 
át egészen Dél-Brazíliáig előfor-
dul. A másik alfaj, az I. i. rhino-
lopha areája Dél-Mexikótól Costa 
Rica délnyugati részéig terjed. 
Ez utóbbinak az orrcsúcsi részén 
két-három erősen kiemelkedő 
szaruképlet látható, amelyek sze-
repe tisztázatlan. A rhinolopha 
alfaj mindkét nemének feje és 
végtagjai, különösen a párzási 
ciklus idején, narancsvörösre 
színeződnek.

nek. Úgy jutnak hozzájuk, hogy idősebb társaik ürü-
lékéből fogyasztanak egy keveset. Sajnos a fogság-
ban nevelt zöld leguánok étrendje a legtöbb esetben 
vagy nagyon szegényes (csak saláta), vagy igen „dús”, 
tehát minden olyan takarmány, amely idegen a faj-
tól. A megfelelő és kielégítő takarmány a káposzta, a 
kelbimbó, a sóska, a tyúkhúr, a lucerna, a pitypang, 
a lóhere, az útifű, valamint az eperfa lombja. A téli 
hónapokban ezek közül természetesen nem mind-
egyiket tudjuk beszerezni, de a zöldségkínálat ekkor 
is gazdag. Szakemberek szerint a takarmány helyes 
aránya: 30-40 százalék lomb, 30-40 százalék zöldség, 
10-15 százalék gyümölcsféle. Nagyon fontos a takar-
mány kalcium-foszfor aránya.  Egyes szerzők kifeje-
zetten tiltják az állati fehérje túlzott etetését: ha sokat 
adunk belőle, kialakul a köszvény, majd kedvencünk 
nyomorultul elhullik. A fi ataloknak hetente felkínál-
hatunk egy alig egy-két napos egeret is. Tapasztala-
taim szerint, ahogy az állat növekszik, úgy állítja be 
magának a fehérjearányát, s egyre ritkábban fogadja 
el az egeret. Gondoskodni kell a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű vitaminról. Az i� abb példányok 

leggyakoribb betegsége az angol-
kór, ami azt jelenti, hogy hiányzik 
a D3-vitamin és a kalcium.

A zöld leguán általában köny-
nyen szelídül, főleg akkor, ha fi -
atalkorban kezdjük a nevelését. 
Az agresszív egyedek szinte ke-
zelhetetlenek. Védekezésül a far-
kukkal hatalmasat csapnak, néha 
harapnak is. Ha kézbe vesszük 
őket, izmos hátsó lábukkal igye-
keznek kiszabadulni, ilyenkor a 
karmukkal bőrünkbe kapaszkod-
va hatalmas sebet, súlyos sérülést 
okozhatnak. Különösen fontos a 
csuklónk ereinek védelme! Na-
gyon intelligens állatok. Gondo-
zójukat és a család többi tagját 
megismerik, tőlük kézből is elve-
szik a csemegéket. Ám ha idegen 
közelít feléjük, s átlépi a biztonsá-
gi zónájukat, a testüket fölemelve, 
farkukat begörbítve képesek az 
azonnali támadásra. 

FEHÉR TAMÁS

SZAPORODÁS, SZAPORÍTÁS
A sikeres szaporításhoz a tenyészpárt megfelelő kon-
dícióban kell tartanunk. Nyáron, ha van rá lehető-
ség, gyakran napoztassuk őket. A tojatóláda 60 x 60 
centiméter alapterületű és 30-50 centiméter magas 
legyen, feltöltve kókuszrost, homok, falomb keve-
rékével, amelyet földnedvesen tartunk. A keltetőbe-
rendezést időben üzemeljük be. A belső hőmérséklet 
28-30 fok legyen, a páratartalom pedig 80-90 szá-
zalékos. A tojások 0,5 foknál nagyobb hőingadozást 
nem viselnek el! Az inkubációs idő 65–115 nap. A ki-
kelt állatok 20 centiméter nagyságúak, s két-három 
éves korukra válnak ivaréretté. Salvador az egyik 
olyan hely, ahol nagy mennyiségben szaporítják 
fogságban a leguánokat: ezer hím és ötezer nőstény 
alkotja a tenyészállományt. A nemeket csak párzás 
idejére engedik össze, két-három hónapra. A kétezres 
évek adatai szerint 175 ezer utódot nyernek évente. A 
fő felvevőpiac az Egyesült Államok. A zöld leguánnak 
ma már különböző színváltozatait is tenyésztik, nem 
ritka az albínó egyed sem. CITES II. kategóriájú faj. 
Fogságban 8-14 évig is élhet.
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úlzás nélkül állíthatom, hogy a vöröshasú légy-
kapó (Niltava sundara) az egyik legszebb rovar-
evő énekesmadár. Nemcsak szépsége, hanem 
más tulajdonságai miatt is bátran ajánlható a 

madártartóknak. Egy papagáj lehet szép, de több-
ségük fülsértően rikácsol – a vöröshasú légykapó 
ellenben nem csupán tarka tollazatú: gyönyörű-
en énekel. Igaz, a 2018/4. számunkban bemutatott 
Gould-amandina is pompás színösszeállítású, ám 
viselkedése, mozgékonysága nyomába sem ér cik-
künk főszereplőjének.

MA MÁR NAGYON DRÁGA 
A vöröshasú légykapó tojója egyszerű tejeskávészerű 
barnás tollruhájával sokkal szerényebb fi zimiskájú, 
mint a hím. E madárfaj mérete a hazai rozsdafar-
kúéval szinte megegyezik, tehát 14,5-15 centiméter. 
Beszerzése immár körülményes, holott két évtizede 
madaraimat egy egyszerű galambászbörzén vásá-
roltam Németországban. Ára akkor két kanári árával 
volt közel azonos, és több kereskedő is árulta. Napja-
inkra azonban megváltozott a helyzet. Egyfelől hosz-
szasan kell kutakodni ahhoz, hogy Európában talál-
junk egy megfelelő, becsületes tenyésztőt, akinek 
ráadásul még ilyen madara is van – ha találunk ilyet, 
nem árt előjegyeztetni! A másik ok pedig az, hogy e 
madárka ára kontinensünkön az egekig szökött, ma-

gyarán nem kompatibilis a hazai 
bérekkel. Sajnos a vöröshasú légy-
kapóra sem fordítottak elegendő 
fi gyelmet a tenyésztők, hiszen úgy 
tűnt, hogy az import sose szűnik 
meg. Igaz, a behozatal nem szűnt 
meg teljesen, de egyre nehezebb 
madarat hozni Európába. 

Sikeres beszerzés esetén a vö-
röshasú légykapó tartása nem 
okozhat gondot. Elhelyezése és 
táplálása az előző lapszámunk-
ban bemutatott rubinbegyével 
azonos. (Méltatlanul mellőzve, 
Állatvilág 2018/6. 42–43. o.) Meg-
felelő táplálás, gondozás mellett 
tíz-tizenkét évet is elélhet. 

NEM KÖNNYŰ TENYÉSZTENI
A vöröshasú légykapó szaporítá-
sa nehéz, hisz elhelyezésére és a 
nyugalomra különösen igényes. 
Az összeszoktatott párt sűrű nö-
vényekkel betelepített, zaklatás-
mentes röpdébe engedjük. Sem-
milyen madár ne tartózkodjon 

a pár látókörnyezetében. A volier alapterülete ne 
legyen 2-3 négyzetméternél kisebb, de nagyobbra 
sincs szükség. Az ideális férőhely inkább hosszú, 
mint magas. Csak az egyik rövidebb oldalát borít-
sa drótháló, a többi legyen zárt. A madarakhoz tilos 
bemenni, s természetesen a fészket sem szabad el-
lenőrizni. A pár a fészket a sűrű bozótos tövébe épí-
ti. A kotlási idő 14 nap. Nagyon fontos a kelés idejét 
észlelni, hogy a szülők időben elkezdhessenek etet-
ni. A kikelt fi atalokat megfelelő eleség hiányában 
szüleik kidobálják, s ilyenkor biztos a pusztulásuk. 
A fi atalok gyűrűzését a szülők nem tűrik, így a leg-
több gyűrűzött, eladásra szánt vöröshasú légykapót 
dajkamadárral nevelték fel.

LAKÓ ANTAL

Banglades, Bhután, Kína, India, 
Laosz, Mianmar, Nepál, Pakisz-
tán és Thaiföld lakója. A szubtró-
pusi és trópusi hegyvidéki és 
síkföldi erdőkben egyaránt elő-
fordul. A természetben szeren-
csére még nem ritka.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A vöröshasú 
légykapó 
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ragyognak, 
szeme élénk, 
éneke lágy és 
dallamos.
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