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 Mivel hosszú hónapok óta senki sem látta, 
nagy valószínűséggel elpusztult a Gorillák a köd-
ben utolsó szereplője, Poppy. A Dian Fossey által 
tanulmányozott ruandai hegyigorilla-csapatban 
1976-ban született és az utolsó kölykét tavalye-
lőtt – tehát 41 esztendősen – világra hozó nőstény 
újraíratta a főemlősök szociális viselkedését és 
reprodukciós képességeit taglaló tankönyvi feje-
zeteket. Az amerikai etológusnő nevét viselő go-
rillavédelmi alapítvány mostantól Poppy már szin-
tén nem fiatal húga, a 35 éves Mahane jelképes 
örökbeadásával próbál pénzt felhajtani a további 
munkájához.

gorillafund.org

 Miközben a kígyók kvantitatívan az egyharmadát sem teszik ki a 
kaliforniai királysiklók (Lampropeltis californiae) zsákmányának, az elfo-
gyasztott táplálék biomasszájában mégis közel 50 százalékot ők képvisel-
nek. Az egyébként generalista ragadozó hírében álló királysiklóknak ezért 
igencsak megéri az aktív szezonban mindig elérhető és más prédaállatok-
nál sokkal több energiát szolgáltató csörgőkígyókra vadászni, pláne, hogy 
nagymértékben rezisztensek a gödörkésarcú viperák mérgével szemben. 

www.herpconbio.org

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

 A falánk halevőnek tartott 
vidrák (Lutra lutra) meglepően sok 
gőtét és békát is elpusztítanak. Az 
európai kétéltűfajok 35 százaléka 
érintett, de egy dél-olaszországi 
vizsgálat szerint közülük inkább a 
hímek vannak veszélyben, amelyek 
harsány brekegésükkel hívják fel 
magukra a ragadozók figyelmét.

onlinelibrary.wiley.com

Forrás: Dave Pape / Wikipédia

 Legközelebbi rokonainkról 
már egy ideje közismert, hogy 
nem banánt, hanem főleg fügét 
esznek, de az olajpálma termése-
it, a kóla- és a pandadiót is nagyon 
szeretik, sőt alkalmanként állatokra 
is vadásznak. Simone Pika és mun-
katársai most azt is megfigyelték, 
ahogy a gaboni Loango Nemze-
ti Parkban élő csimpánzok addig 
püfölik az erdőben talált csipkés 
zsanérteknősöket (Kinixys erosa), 
amíg fel nem törik a páncéljukat.

www.nature.com

Forrás: Dave Pape / Wikipédia

 Míg a hazai mocsári teknősök (Emys orbicularis) 
az Észak-Amerikából származó ékszerteknősök miatt, 
addig az amerikai mocsári teknősök (Emys blandingii) 
az Európából behurcolt közönséges nád (Phragmites 
australis) miatt vannak gondban. Ez az agresszíven 
terjeszkedő, 5 méter magasra is megnövő fűféle sűrű 
állományokat képez, és a felszínre lejutó napsugárzást 
drasztikusan megszűrve kiszorítja az őshonos flórát. A 
végtelennek tűnő nádasok árnyékában lerakott tojások-
ban sajnos a teknősembriók is pusztulásra ítéltetnek.

wildlife.onlinelibrary.wiley.com

Forrás: Andreas Trepte és Makszim Jakovlev / Wikipédia

 Szépen fejlődik a Chester Zooban ta-
vasszal született új-guineai filanderken-
guru (Thylogale brunii). A körülbelül 30 napos 
vemhességet követően világra jött, egyelőre is-
meretlen ivarú kölyök élete első 7 hónapját any-
ja erszényében tölti, ahová még a későbbiekben 
is rendszeresen visszabújik majd szopni. A Ter-
mészetvédelmi Világszövetség vörös listáján a 
„sebezhető” kategóriába sorolt, állatkertekben 
ritkán bemutatott faj állománya az utóbbi 15-
20 évben 30 százalékkal csökkent az élőhelyek 
degradációja és a túlzott vadászat miatt.

www.chesterzoo.org

 A pamplonai bíróság 2 év 8 hónap letöltendő börtönbüntetéssel 
sújtotta és a 67 538,65 euróra rúgó perköltség megtérítésére kötelezte 
azt a három férfit, akik 2012-ben összesen 138 vágómadarat – többsé-
gükben fokozottan védett barna kányákat (Milvus migrans) – öltek meg 
dúvadgyérítés céljából kihelyezett, méreggel átitatott csalival. Ehhez fog-
hatóan szigorú ítélet még sosem született Spanyolországban, ahol amúgy 
döbbenetesen gyakoriak a hasonló esetek, csakhogy a felderítésük és 
megtorlásuk eddig nem igazán élvezett prioritást.

www.4vultures.org

Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock
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Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

 Míg a Fülöp-szigetek legnagyobb tagján, Luzonon az őshonos csíkos lápi-
békák (Fejervarya vittigera) jellemzően a rizs rovarellenségeit tizedelik, az eredetileg 
kártevőirtási célból betelepített aga varangyok (Rhinella marina) épp a mezőgazdasá-
gilag hasznos ízeltlábúakat fogyasztják. Bár a két faj maximális testhossza között kö-
rülbelül háromszoros a különbség az utóbbi javára, tömegüket tekintve szinte azonos 
mennyiségű élelmet vesznek magukhoz.

www.sciencedirect.com

Fotó: Bagosi Zoltán

 A cetektől a tengeriteknősökön át 
az autógumikig terjedő táplálékspektrumú 
tigriscápákat (Galeocerdo cuvier) néme-
lyek a tenger szemetesvödreiként aposzt-
rofálják. Egy, a Mexikói-öbölben lefolytatott 
gyomortartalom-vizsgálat szerint ezek az 
ötméteresre megnövő porcoshalak renge-
teg madarat is bekebeleznek – de nem ám 
sirályokat, cséreket vagy albatroszfióká-
kat, hanem különféle énekeseket! A nagy 
tömegben vonuló füsti fecskék, keleti ki-
rálygébicsek és északi sárgabegyek a kime-
rültségtől vagy időjárási anomáliák követ-
keztében csobbannak be a vízbe, ahonnan 
számukra nincs többé visszatérés. Továb-
bi érdekesség, hogy a kutatók ritka fajok 
– például hosszúcsőrű nádiökörszemek, 
keleti réticsirögék és nedvszívóharkályok – 
DNS-ét is kimutatták a „mindenevő” cápák 
emésztőrendszeréből.

esajournals.onlinelibrary.wiley.com

Forrás: Albert Kok / Wikipédia

 Egy szokatlan összehasonlító vizsgálat tapasztalatai szerint az 
északi víziteknősök (Glyptemys insculpta) a napsütéses órák számának fo-
kozatos emelkedése miatt lényegesen gyorsabban fejlődnek és 20 száza-
lékkal nagyobbra nőnek Massachusetts államban, mint másfél évszázad-
dal ezelőtt. Egyedsűrűségük viszont ezzel párhuzamosan szignifikánsan 
csökkent: míg Louis Agassiz az 1850-es években Lancaster környékén dél-
utánonként száznál is több példányt tudott begyűjteni, egy 2009-es felmé-
rés már csak átlagosan 2,2 állatot regisztrált ugyanott ugyanannyi idő alatt.

www.herpconbio.org/

Fotó: fivespots / 
Shutterstock

 A Nagy-korallzátonyon kifogott, majd Francia-
országba került csipkés pörölycápák (Sphyrna lewini) 
közül már egy sincs életben. A 30 hal két turnusban 
– 2011-ben és 2018-ban – került a Boulogne-sur-Mer-i 
Nausicaá Akváriumba, ahol a hivatalos kórboncolási 
jegyzőkönyv szerint valamilyen gombafertőzés végzett 
velük. A Sea Shepherd France munkatársai azonban 
azt állítják, hogy a gondozók mulasztottak, mert nem 
különítették el időben az egymásban is kárt tevő állato-
kat. Habár a faj egyáltalán nem gyakori az ötödik kon-
tinenst övező felségvizekben, a jelenleg érvényes tör-
vények alapján szabadon halászható. Ugyanakkor 2014 
óta a Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozik, így 
csak az illetékes természetvédelmi szakhatóság hozzá-
járulásával exportálható. Egyelőre nem világos, hogy az 
ausztrál pörölycápák kivitelét melyik hivatalos szerv és 
milyen megfontolásból engedélyezte.

www.theguardian.com

 Az általános trenddel ellentétben a tajvani 
kukrikígyóknál (Oligodon formosanus) a 
nőstények élnek rövidebb ideig, mivel a sa-
ját szaporodási teljesítményük kimaxolása 
érdekében olyan bőszen védelmezik a köny-
nyen megszerezhető energiát és kitűnő táplálékforrást 
biztosító levesteknős-fészkeket, hogy arra rámegy az 
egészségük.

advances.sciencemag.org

Fotó: Ging o_o / Shutterstock
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a az Amerikai Egyesült Államok délnyugati te-
rületének legjellemzőbb természeti látnivalói-
ról kérdeznek valakit, akkor minden bizonnyal 

a Colorado folyó Grand Canyonja („Nagy Kanyon”) 
és a vadnyugati fi lmekből ismert, vörös sziklás Mo-
nument Valley („Műemlék-völgy”) lesz a válasz. In-
diánok, óriáskaktuszok, félsivatagos tájak, csörgő-
kígyók és skorpiók – mindez a Mexikóval határos 
Arizona államban található, ami Amerika talán leg-
egzotikusabb vidéke.

VÖLGYRENDSZEREK SZÖVEVÉNYE
A Grand Canyon, a Colorado folyó által kivájt me-
redek szurdok a világ egyik leghíresebb természeti 
csodája, amely nagyságával és látványos geológiai 
rétegeivel tűnik ki. Hossza több mint 400 kilométer, 
átlagos mélysége meghaladja az 1500 métert (a leg-
mélyebb ponton 1857 méter), a szurdok szélessége 
pedig 6-18 kilométer között változik. Ne egyetlen 
keskeny szakadékot képzeljünk el: a Grand Canyon 
bonyolult völgyrendszerek szövevénye, és sok he-
lyen a peremről nem is lehet látni a mélyben ka-
nyargó folyót. A turisták által leginkább látogatott 
déli oldalról színes, vízszintesen csíkos sziklafalak, 
piramisszerűen kiemelkedő homokkőkúpok és kö-
zel függőleges meredélyek látványában lehet gyö-
nyörködni. A déli peremen (South Rim) kanyargós 
sétaút vezet, amely kilátópontokat és történelmi je-

lentőségű épületeket – korai felfedezők, rézbányá-
szok és indiánok által valaha lakott házakat – köt 
össze. 

A Grand Canyon geológiai korát különböző tudo-
mányos becslések és kormeghatározó módszerek 
segítségével 6 és 70 millió év közé teszik. Ez nagyon 
nagy eltérés – a tudósok többsége inkább a „fi atal-
ság” (az 5-6 millió éves kor) mellett teszi le a voksát, 
az újabb, még nem teljesen elfogadott vélemények a 
kanyon oldalában fekvő barlangokban talált elemek 
(pl. uránérc) lebomlási sebességén alapulnak. Ab-
ban minden geológus egyetért, hogy a csodálatos 
sziklaképződményeket az erózió formálta, amely 

H

Kaktuszok és csörgőkígyók

Kaktuszökör-
szem (Campylo-
rhynchus brun-
neicapillus): Ez 

a kaktuszokhoz 
kötődő énekes-
madár endemi-

kus (bennszülött) 
faj Észak-Ame-
rika délnyugati 

részén. Kiválóan 
alkalmazkodott 

a félsivatagos 
körülmények-

hez, vizet szinte 
soha nem iszik, 

a szükséges 
folyadékot a ro-

varokból és némi 
növényi táplá-

lékból nyeri. Leg-
inkább a talajon 
mozog, fészkét 

is alacsonyan, a 
kaktuszok tüskéi 

közé helyezi. 

a folyó, valamint annak nyomán a szél és a fagy 
kőzetalakító munkája révén ősi rétegeket tárt fel. 
A szurdok alján lévő földrétegek kőzeteinek kora 1,5 
milliárd év, míg a felszínen 200 millió éves földtani 
üledékek láthatók. A Colorado folyó az észak-ame-
rikai kontinens közepén, a Sziklás-hegységben 
(Rocky Mountains) ered, és – több mint 2000 kilo-
méter hosszan kanyarogva – délnyugaton, a Kali-
forniai-öbölben fejezi be útját. A Grand Canyon a 
folyó középső szakaszán vájódott a kőzetbe, amely 
mészkőből, homokkőből, palából és gránitból tevő-
dik össze. A víz erodáló tevékenységét a szél és a jég 
segítette (különösen a jégkorszakok idején), de a 3 
millió évvel ezelőttől 100 ezer évvel ezelőttig terjedő 
időszakban több alkalommal vulkáni hamu és láva 
is rakódott a rétegekre, esetenként teljesen elzárva 
a folyó útját.

INDIÁNOK ÉS MISSZIONÁRIUSOK
A Grand Canyon mindig is indián terület volt, s 
bár ma már szövetségi védettséget élvező nemzeti 
park, egyes részei csak az őslakosok engedélyével 
látogathatók. Az európai fehér emberek közül első-

ként García López de Cárdenas kapitány, spanyol 
konkvisztádor és társai pillantották meg a szurdo-
kot a déli peremről 1540-ben, a hopi indiánok ve-
zetésével. A katonák közül néhányan megpróbáltak 
leereszkedni a folyóhoz vízért, de nem jártak siker-
rel, mert az indiánok nem mutatták meg nekik a le-
felé vezető ösvényeket. Utánuk 200 évig senki sem 
merészkedett a kanyon közelébe, majd a 18. és a 19. 
században spanyol, francia és amerikai misszioná-
riusok fedezték fel a szurdokot a fehér ember szá-
mára. John Wesley Powell (1834–1902), az amerikai 
polgárháború katonája és térképésze volt az, aki két 
expedíciójával (1869-ben és 1871–72-ben) elsőként 
végigment a kanyon alján, csónakokkal és gyalog, 
közben elkészítve az első fényképfelvételeket a kü-
lönleges sziklákról. Ő volt az első, aki a Grand Ca-
nyon névvel is illette e természeti csodát.

ARIZONA
Arizona az Amerikai Egyesült Államok hatodik legnagyobb 
állama (majdnem 300 ezer négyzetkilométer), Kalifornia és 
Új-Mexikó között helyezkedik el, délnyugaton. Új-Mexikó-
val együtt az utolsó előttiként lett az 50 államos USA része 
1912-ben (az utolsók Alaszka és Hawaii voltak 1959-ben), bár 
Mexikótól valójában már 1848-ban, a mexikói–amerikai há-
ború végeztével elcsatolták. A legdélebbi területét 1853-ban 
vásárolta meg az USA, de csak 1912. február 14-én, Valentin-napon lett önálló állam. Leg-
nagyobb városa Phoenix, mintegy másfélmillió lakossal. Arizona éghajlata kontinentális, 
száraz; nyáron forró, télen fagyos. A déli rész sivatagos, félsivatagos, az északi, magasabb 
fennsíkok fenyőerdőkkel borítottak. Arizonában találjuk a legnagyobb őslakos indián né-
pességet: a negyedmilliós autonóm Navajo Nation (Navahó Nemzet) és a Hopi Rezervátum 
az állam területének több mint egynegyedét foglalja el.
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kandeláberkak-
tusz (Carnegiea 

gigantea) az 
Egyesült Államok 
délnyugati részé-

nek, de Mexikó-
nak is jellegzetes, 

tájmeghatározó 
növénye. A ha-
talmas, elágazó 

szárú kaktu-
szok akár 10-14 
méter magasra 

is megnőnek, 
és 100-200 évig 

élhetnek. Vastag 
törzsüket függő-
leges bordaszer-

kezet merevíti, 
belsejükben több 

száz liter vizet 
is tárolhatnak a 
rendkívüli szá-

razság elviselésé-
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a az Amerikai Egyesült Államok délnyugati te-
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a Colorado folyó Grand Canyonja („Nagy Kanyon”) 
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keskeny szakadékot képzeljünk el: a Grand Canyon 
bonyolult völgyrendszerek szövevénye, és sok he-
lyen a peremről nem is lehet látni a mélyben ka-
nyargó folyót. A turisták által leginkább látogatott 
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Kaktuszok és csörgőkígyók
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rhynchus brun-
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részén. Kiválóan 
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a félsivatagos 
körülmények-
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a szükséges 
folyadékot a ro-

varokból és némi 
növényi táplá-
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inkább a talajon 
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A VILLÁSSZARVÚ ANTILOP (Antilocapra americana)
A különleges megjelenésű villásszarvú antilop egyedülálló az állatvilágban. Rendszertani 
beosztását illetően is különleges, hiszen a többi kérődzőtől elkülönítve egy önálló családba, 
a villásszarvú antilopfélék (Antilocapridae) közé sorolják. Elterjedése Észak-Amerika nyu-
gati felét érinti, ahol élőhelye a sivatagos részeken erősen széttagolt. Az Arizonában élő 
alfaj, az Antilocapra americana sonoriensis elterjedési területe Mexikóba is átnyúlik.
Csupán a bakok viselnek szarvat, a nőstények nem. Különlegességük, hogy ezt a szarvat 
– legalábbis a külső szarusüveget – a hímek évről évre levetik, és a villás szarv a megmaradt 
csapokról újrafejlődik. Az ivari kétalakúság a méretekben is kitűnik, a bakok rendszerint 
10%-kal nagyobbak, testtömegük elérheti a 80 kg-ot, de legtöbbször ez alatt marad.
A villásszarvú antilop társas természetű, kisebb csapatokban él. A nőstények már kétéves 
koruk előtt elérik ivarérettségüket, és ezt követően évente, minden tavasszal ellenek, rend-
szerint két gidát hoznak egyszerre a világra. A gidákat augusztusban elválasztják, azaz azok 
abbahagyják a szopást, majd szeptember végén a nőstények ismét ivarzanak és párzanak.
Északon, ahol erősebb állománya él, vadászata a törvényes keretek között megengedett. 
Az egyre csökkenő számú sivatagi populációk szigorúan védettek.

DR. BANKOVICS ATTILA

Az Egyesült Államok 26. elnöke, Theodore Roose-
velt 1903-ban látogatta meg a kanyont, és 1906-ban 
vadvédelmi rezervátummá nyilváníttatta. A védett-
ség további szorgalmazásával 1908-ban „national 
monument” lett (ez már a nemzeti parkot megköze-
lítő védettség Amerikában), de csak 11 évvel később 
lett ténylegesen nemzeti park, a 17. az USA-ban, már 
Wilson elnök által törvénybe iktatva.

FÉLVAD MUSZTÁNGOK
Arizonába idén februárban a Phoenixben nyíló 
Mummies of the World (A világ múmiái) kiállítás 
kapcsán jutottunk el, amelyben a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum által kölcsönzött váci mú-
miák is helyet kaptak. Az Arizona Science Cen-

ter-beli hivatalos program után 
először a Grand Canyonhoz, 
majd onnan a másik vadnyugati 
természeti nevezetességhez, a Monument Valley-
hez autóztunk. A tájkép jól ismert a westernfi lmek 
rajongói számára: hatalmas, vörös, szinte mértani 
szabályossággal faragott sziklatömbök, kockák, kú-
pok, tűk magasodnak ki a teljesen sík félsivatagból. 
John Ford 1939-es Hatosfogat című klasszikus fi lm-
jében John Wayne utazik a postakocsiban a festői 
háttér előtt – igaz, ebben a mozidarabban még fe-
kete-fehérben. A sziklák alakja és az őket a nap fo-
lyamán megvilágító, folyamatosan változó fények 
azonban így is látványosak. Mi este érkeztünk a 
Monument Valleybe, mintegy 6 órányi, 600 kilomé-

CSÖRGŐKÍGYÓK
Arizona államban, Phoenix város közelében hat csörgő-
kígyófaj (Crotalus spp.) honos. A leggyakoribb közülük a 
texasi csörgőkígyó (Crotalus atrox, angolul western dia-
mondbacknek, „nyugati rombuszhátúnak” hívják a há-
tán lévő mintázat miatt), amely a legtöbb kígyómarásos 
balesetet okozza az Egyesült Államokban. Körülbelül 1-1,5 
méterre nő meg, és meglehetősen agresszív (azaz nem 
menekül el az ember léptei elől, inkább csak farkát csör-
geti, majd végső védekezésként mar). Fehérjebontó, he-
motoxikus hatású mérge nem a legerősebb az amerikai 
mérgeskígyók között, és a kezeletlen marásoknak is csak 
10%-a halálos. A kertvárosi lakókörzetekben és a turisták 
által kedvelt parkokban, amilyen a Phoenix Mountains 
Természetvédelmi Park is, mindenütt táblák fi gyelmezte-
tik az arra járókat a mérgeskígyó-veszélyre és a találko-
zás esetén szükséges teendőkre. Nekünk sajnos pár órás 
keresés után sem sikerült csörgőkígyóra bukkannunk a 
parkban, ahol a kihelyezett táblák szerint a tigriscsörgő-
kígyó (Crotalus tigris) állományán végeztek vizsgálatokat. 
Ó, pedig de szerettünk volna a „citizen science”, az ön-
kéntes civil tudományművelés révén hozzájárulni a csör-
gőkígyókról szerzett ismeretekhez!

A képen a tigriscsörgőkígyó 
látható.

Ez a kis sárga 
skorpió (Vaejovis 
confusus) egyike 
a félsivatagos 
Arizona gyakori 
lakóinak. (balra)

A hosszúfarkú 
sövényleguán 
(Urosaurus 
graciosus) 
még Phoenix 
külvárosi telkein 
is gyakran kerül a 
szem elé.
Fotók: Korsós Zoltán
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teres autózás után. A Grand Canyon februári, hideg, 
havas időjárása után kellemes, enyhe esti hangulat 
fogadott minket; a hatalmas homokkőtömbök mél-
tóságteljesen, lilába öltözve búcsúztak a lemenő 
naptól. Másnap megint más fényben fogadtak min-
ket, és egész nap, amikor közöttük autóztunk, min-
dig más és más oldalukat mutatták nekünk. Köztük 
hihetetlenül öreg fenyőfák és borókabokrok nyújto-
gatták száraz, leveleket alig hordó ágaikat évszáza-
dok alatt megcsavarodott törzsükről a sziklatömbök 

Fiatal szalagos 
gekkó (Coleonyx 
variegatus): 
A szalagos gekkó a 
szemhéjas gekkók 
– vagy ismertebb 
néven a leopárd-
gekkók – családjá-
ba (Eublepharidae) 
tartozó, kis terme-
tű gyíkfaj. Csak az 
Egyesült Államok 
délnyugati részén 
él, ahol a félsivata-
gos talajon éjszaka 
indul zsákmányai, 
az apró rovarok és 
pókok után. 
A számos termé-
szetes ellensé-
gével (kígyókkal, 
madarakkal, 
szkolopendrákkal) 
szembeni védeke-
zésül sárga csíkos 
farkát úgy kunko-
rítja felfelé, mintha 
az egy skorpió 
méregtüskés farka 
lenne.

ANTILOP-SZURDOK 
Aki teheti, a Grand Canyon és a Monument Valley 
között feltétlenül tegye meg azt a kitérőt, amely 
Page város mellett a navahók földjén lévő Anti-
lop-szurdokot (Antelope Canyon) érinti. A neve ta-
lán nem ismerős az Amerikába induló turistának, 
de a lágy vonalú homokkőfalak közé különleges 
fénysugarakat beengedő, keskeny szurdok képe-
it biztosan sokan látták, ha másutt nem, a termé-
szeti csodákat bemutató falinaptárokon. A kizá-
rólag indián vezetéssel igénybe vehető, mintegy 
kétórás kirándulás életre szóló élmény lesz, nem-
csak a hihetetlen látvány miatt, hanem a patrióta 
idegenvezető lelkes, humoros történetei miatt is. 
Előre lefoglalt időpontban, kisbuszokkal viszik a 
látogatókat az egyszínű, unalmas fennsíkon alig 
észrevehető indulási ponthoz, ahonnan azután 
gyalog, egymástól tisztes távolságot tartva vezetik 
a kis csoportokat a mintegy 40 méter magas falak 
közé. A esőzésektől hirtelen megáradó folyó által 
formált, festőien színes és puha vonalakkal rajzolt 
szurdok olyan keskeny, hogy néhol csak élére for-
dulva lehet benne továbbhaladni; és bár mindössze 
200 méter hosszú szakasza látogatható, a látvány, 
a felülről beeső fények játéka annyira lenyűgöző, 
hogy a fényképezéssel, a gyönyörködéssel gyorsan 
eltelik a kiszámított egy óra.

A nagy füléről 
öszvérszarvasnak 
(Odocoileus 
hemionus) 
nevezett 
szarvasfaj 
gyakori 
fotótémája a 
Grand Canyon 
turistáinak.

felé. Február volt, a növényzet még alig ébredezett, 
vörös por lepett mindent, és a telelésben elszürkült 
bokrok között itt-ott még hófoltok is kandikáltak. Az 
egyik kanyar után szerencsénk volt: félvad musz-
tángok tébláboltak a sivatagban, némi legelnivaló 
után kutatva. Igazi vadnyugati hangulat! Turistával 
szerencsére alig találkoztunk, igaz, a tél végi idő-
pont a hófehér felhőkkel tarkított mélykék égbolt 
előtt vérvörösen virító sziklák – fotókról jól ismert 
– látványát is megvonta tőlünk. Ezzel együtt hihe-
tetlen élmény volt a monumentális tanúhegyekkel 
találkozni, amelyek évmilliók óta fenségesen fi gye-
lik az idő múlását, és némán állják a látogatók fény-
képezőgépeinek kattogását.

KORSÓS ZOLTÁN–ZACHAR ZITA
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rajongói számára: hatalmas, vörös, szinte mértani 
szabályossággal faragott sziklatömbök, kockák, kú-
pok, tűk magasodnak ki a teljesen sík félsivatagból. 
John Ford 1939-es Hatosfogat című klasszikus fi lm-
jében John Wayne utazik a postakocsiban a festői 
háttér előtt – igaz, ebben a mozidarabban még fe-
kete-fehérben. A sziklák alakja és az őket a nap fo-
lyamán megvilágító, folyamatosan változó fények 
azonban így is látványosak. Mi este érkeztünk a 
Monument Valleybe, mintegy 6 órányi, 600 kilomé-

CSÖRGŐKÍGYÓK
Arizona államban, Phoenix város közelében hat csörgő-
kígyófaj (Crotalus spp.) honos. A leggyakoribb közülük a 
texasi csörgőkígyó (Crotalus atrox, angolul western dia-
mondbacknek, „nyugati rombuszhátúnak” hívják a há-
tán lévő mintázat miatt), amely a legtöbb kígyómarásos 
balesetet okozza az Egyesült Államokban. Körülbelül 1-1,5 
méterre nő meg, és meglehetősen agresszív (azaz nem 
menekül el az ember léptei elől, inkább csak farkát csör-
geti, majd végső védekezésként mar). Fehérjebontó, he-
motoxikus hatású mérge nem a legerősebb az amerikai 
mérgeskígyók között, és a kezeletlen marásoknak is csak 
10%-a halálos. A kertvárosi lakókörzetekben és a turisták 
által kedvelt parkokban, amilyen a Phoenix Mountains 
Természetvédelmi Park is, mindenütt táblák fi gyelmezte-
tik az arra járókat a mérgeskígyó-veszélyre és a találko-
zás esetén szükséges teendőkre. Nekünk sajnos pár órás 
keresés után sem sikerült csörgőkígyóra bukkannunk a 
parkban, ahol a kihelyezett táblák szerint a tigriscsörgő-
kígyó (Crotalus tigris) állományán végeztek vizsgálatokat. 
Ó, pedig de szerettünk volna a „citizen science”, az ön-
kéntes civil tudományművelés révén hozzájárulni a csör-
gőkígyókról szerzett ismeretekhez!

A képen a tigriscsörgőkígyó 
látható.

Ez a kis sárga 
skorpió (Vaejovis 
confusus) egyike 
a félsivatagos 
Arizona gyakori 
lakóinak. (balra)

A hosszúfarkú 
sövényleguán 
(Urosaurus 
graciosus) 
még Phoenix 
külvárosi telkein 
is gyakran kerül a 
szem elé.
Fotók: Korsós Zoltán
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teres autózás után. A Grand Canyon februári, hideg, 
havas időjárása után kellemes, enyhe esti hangulat 
fogadott minket; a hatalmas homokkőtömbök mél-
tóságteljesen, lilába öltözve búcsúztak a lemenő 
naptól. Másnap megint más fényben fogadtak min-
ket, és egész nap, amikor közöttük autóztunk, min-
dig más és más oldalukat mutatták nekünk. Köztük 
hihetetlenül öreg fenyőfák és borókabokrok nyújto-
gatták száraz, leveleket alig hordó ágaikat évszáza-
dok alatt megcsavarodott törzsükről a sziklatömbök 

Fiatal szalagos 
gekkó (Coleonyx 
variegatus): 
A szalagos gekkó a 
szemhéjas gekkók 
– vagy ismertebb 
néven a leopárd-
gekkók – családjá-
ba (Eublepharidae) 
tartozó, kis terme-
tű gyíkfaj. Csak az 
Egyesült Államok 
délnyugati részén 
él, ahol a félsivata-
gos talajon éjszaka 
indul zsákmányai, 
az apró rovarok és 
pókok után. 
A számos termé-
szetes ellensé-
gével (kígyókkal, 
madarakkal, 
szkolopendrákkal) 
szembeni védeke-
zésül sárga csíkos 
farkát úgy kunko-
rítja felfelé, mintha 
az egy skorpió 
méregtüskés farka 
lenne.

ANTILOP-SZURDOK 
Aki teheti, a Grand Canyon és a Monument Valley 
között feltétlenül tegye meg azt a kitérőt, amely 
Page város mellett a navahók földjén lévő Anti-
lop-szurdokot (Antelope Canyon) érinti. A neve ta-
lán nem ismerős az Amerikába induló turistának, 
de a lágy vonalú homokkőfalak közé különleges 
fénysugarakat beengedő, keskeny szurdok képe-
it biztosan sokan látták, ha másutt nem, a termé-
szeti csodákat bemutató falinaptárokon. A kizá-
rólag indián vezetéssel igénybe vehető, mintegy 
kétórás kirándulás életre szóló élmény lesz, nem-
csak a hihetetlen látvány miatt, hanem a patrióta 
idegenvezető lelkes, humoros történetei miatt is. 
Előre lefoglalt időpontban, kisbuszokkal viszik a 
látogatókat az egyszínű, unalmas fennsíkon alig 
észrevehető indulási ponthoz, ahonnan azután 
gyalog, egymástól tisztes távolságot tartva vezetik 
a kis csoportokat a mintegy 40 méter magas falak 
közé. A esőzésektől hirtelen megáradó folyó által 
formált, festőien színes és puha vonalakkal rajzolt 
szurdok olyan keskeny, hogy néhol csak élére for-
dulva lehet benne továbbhaladni; és bár mindössze 
200 méter hosszú szakasza látogatható, a látvány, 
a felülről beeső fények játéka annyira lenyűgöző, 
hogy a fényképezéssel, a gyönyörködéssel gyorsan 
eltelik a kiszámított egy óra.

A nagy füléről 
öszvérszarvasnak 
(Odocoileus 
hemionus) 
nevezett 
szarvasfaj 
gyakori 
fotótémája a 
Grand Canyon 
turistáinak.

felé. Február volt, a növényzet még alig ébredezett, 
vörös por lepett mindent, és a telelésben elszürkült 
bokrok között itt-ott még hófoltok is kandikáltak. Az 
egyik kanyar után szerencsénk volt: félvad musz-
tángok tébláboltak a sivatagban, némi legelnivaló 
után kutatva. Igazi vadnyugati hangulat! Turistával 
szerencsére alig találkoztunk, igaz, a tél végi idő-
pont a hófehér felhőkkel tarkított mélykék égbolt 
előtt vérvörösen virító sziklák – fotókról jól ismert 
– látványát is megvonta tőlünk. Ezzel együtt hihe-
tetlen élmény volt a monumentális tanúhegyekkel 
találkozni, amelyek évmilliók óta fenségesen fi gye-
lik az idő múlását, és némán állják a látogatók fény-
képezőgépeinek kattogását.

KORSÓS ZOLTÁN–ZACHAR ZITA
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furcsa nevek természetesen nem mesealakokat 
jelentenek, bár Nemes Nagy Ágnes Evetke című 
gyermekversében eltréfálkozott szegény mókus-

sal. A címbeli népies elnevezések valójában mind 
Európa egyetlen őshonos mókusfaját, a vörös mó-
kust (Sciurus vulgaris) takarják. 

De térjünk vissza a feltett kér-
désre, miszerint hol élnek móku-
sok hazánkban? Laikus módon 
azt gondolhatnánk, hogy minden 
fás területen megtalálhatók, a va-
lóság azonban ennél kicsit ösz-
szetettebb. Kezdjük azzal, hogy a 
klasszikus zoológiai módszerek-
kel viszonylag nehéz, körülmé-
nyes és nem utolsósorban költ-
séges lenne megrajzolni hazánk 
mókustérképét. A rágcsálók el-
terjedési adatgyűjtésénél bevált 
és gyakorta használt módszer a 
bagolyköpetek tanulmányozá-
sán alapuló kisemlős-faunisztikai 
adatok feldolgozása. Ám az ilyes-
fajta vizsgálatok adatai között el-
vétve szerepelnek mókusokra vo-
natkozók, mivel egyrészt ők és a 
baglyok más-más napszakban ak-
tívak, ráadásul egy jól megtermett 
példánnyal alaposan meggyűlne 
a baja egy macska- vagy gyöngy-
bagolynak. Csapdázni sem köny-
nyű a mókusokat, mivel rendkí-
vül érzékenyek a megfogásra, s 
könnyen megállhat a szívük, ha 
kézbe vesszük őket. Marad tehát a 
vizuális megfi gyelés, de nincs az a 
szakembergárda, amely egy ilyen széles elterjedésű 
rágcsáló jelenlétét országosan tudná vizsgálni. 

MINDENKI ISMERI
Szerencsére a mókust mindenki felismeri és kedveli, 
s nem is igen téveszthető össze más fán élő rágcsá-
lóval, például az éjszakai aktivitású pelével. Ezek a 
sajátosságok teszik a fajt alkalmassá arra, hogy beil-
leszthessük hazánk és Európa egyik legjelentősebb, 

széles társadalmi természetfi gyelő rendszerébe, a 
Vadonleső Programba (lásd a vonatkozó keretes 
írást). 2009 óta folyamatosan gyűlnek a mókusmeg-
fi gyelési adatok a Vadonleső Program honlapján és 
adatbázisában. Immár ezerhétszáz körül jár a tér-
képre feltöltött és elfogadott adatok száma az ország 

Hol élnek 
az evetkék, 
a cibabók 
és a csajok?

A 10 ÉVES VADONLESŐ PROGRAM BEMUTATJA 

E

NEMES NAGY ÁGNES: 
EVETKE
Ede, az evetke,
bundáját levette,
és a nagy melegbe
tölgyfaágra tette.

Ne vedd le, ne vedd le!
Sírhatsz majd, evetke:
„Jajjaj, sunda-bundán
ellopták a bundám!”

Híre megy az erdőn,
hogy Ede levette,
néznek majd nevetve
a kopasz evetre.

Ne vedd le, ne vedd le!

A Kárpát-medencén kívüli élőhelyek 
mókusai annál sötétebb árnyalatúak, 
minél magasabb tengerszint feletti 
magasságban, vagy hűvösebb klíma-
zónában élnek. A „mi mókusaink” 
azonban területi felosztástól függetle-
nül a sárgástól a sötétbarnáig terjedő-
en sokszínűek.
Fotó: Juhku / Shutterstock
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minden tájegységéből és sok településéről. Lássuk, 
mit mutatnak a tények! Persze, mint általában a la-
kossági adatgyűjtések esetében, az információk 
döntő része települések belterületéről érkezik, s nem 
a vörös mókus természetes élőhelyeit jelentő lom-
bos erdőkből. Ám ez nem csupán arra mutathat rá, 
hogy a kertvárosi részeken és parkokban könnyeb-
ben kerülnek szem elé a faj egyedei, hanem arra is, 
mennyire becsalogattuk őket az erdőkből az emberi 
lakhelyek közelébe. A mókusok túlnyomó része bi-
zony városlakóvá vált az elmúlt évtizedekben, hisz a 
településeken nemcsak a predációs nyomás kisebb, 
hanem telente gyakran etetjük is őket. (Már külön 
mókusetetőket lehet vásárolni vagy minta szerint 
készíteni, melyeket aztán feltölthetünk mindenfé-
le olajos magvakkal, gyümölcsökkel az ínségesebb 
időszakokban.) 

VADONLESŐK
Holdfényes, enyhe tavaszi éjszaka van, csendes, langyos szellő 
lengi be a kertvárosi mellékutcát, ahol hazafelé igyekszünk. Az 
egyik bozótosabb telek felől hirtelen szuszogás, röfögés, csör-
tetés zaja üti meg a fülünket. Csodálkozva, őszinte megdöb-
benéssel torpanunk meg, s a telihold sápadt fényében a hang 
forrását kutatjuk. A lárma erőssége és jellege szerint akár egy 
falka vaddisznó is megjelenhetne, ha nem tudnánk, hogy egy 
sűrűn lakott terület kellős közepén állunk. Néhány tanácstalan 
perc után a rejtély azonban magától megoldódik. A bozótos irá-
nyából egy kifejlett sün bukkan fel az út szélén. Ahogy a járdára 
ér, a csörtetés is megszűnik. Körülnéz, majd fürge léptekkel ke-
resztezi az úttestet, s nemsokára egy kerítés alatt átbújva eltűnik 
a szemünk elől…

Az ilyen és hasonló találkozások nem ritkák. Sünök, móku-
sok, levelibékák, szarvasbogarak, leánykökörcsinek és még 
számos közismert állat- és növényfaj egyedei kerülnek elénk 
megszokott sétáink, kirándulásaink során. Azt gondolhatnánk, 
hogy a gyakorinak vélt fajok hazai elterjedéséről, természetvé-
delmi helyzetéről már mindent tudunk. Valóban így van? 

Meglepő, de az említett állat- és növényfajok elterjedéséről is 
jobbára nagyon kevés kutatási eredmény áll rendelkezésünkre. 
Épp emiatt 2009-ben elindult egy mára rendkívül népszerűvé 
vált kezdeményezés, a Vadonleső Program. A www.vadonleső.hu 
internetcímen elérhető honlapon egy Google Maps-alapú légi fo-

tón ugyanis bárki rögzítheti, hogy az ott bemutatott közismert 
fajokat mikor és hol látta. Egyúttal kitölthet egy rövid kérdőívet 
is. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a társadalom minél 
szélesebb rétegeit vonjuk be az izgalmas természetvédelmi mun-
kába, megismertetve és megszerettetve velük a védett fajokat.

A program népszerűségét mutatja, hogy alig egy évtized alatt 
bő tízezer érvényes előfordulási adat került be így hazánk leg-
nagyobb természetvédelmi információs bázisába, megalapozva 
a szóban forgó fajok hosszú távú nyomon követését és megőr-
zését. A legnépszerűbb faj, a keleti sün megfi gyeléseinek száma 
már jócskán meghaladta a kétezer-hatszázat. De a közösségi 
jelentőségű – úgynevezett Natura 2000 fajként számon tartott 
– hóvirágról és a leánykökörcsinről is szép számmal gyűlnek az 
észlelési adatok.

Legyél Te is Vadonleső! 
Keresd fel a program honlapját, s csatla-
kozz az önkéntesek táborához!

A Vadonleső Program az Agrárminisztérium 
Természetmegőrzési Főosztálya, a Herman Ottó Intézet 
Nonprofi t Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum 
égisze alatt működik. 

HOGYAN  KÉSZÜL A MÓKUSFÉSZEK?
A mókus saját maga építi „körmönfont” gallyfészkét. Ennek van egy 
külső, vastagabb gallyakból álló burkolata, akárcsak a szarkafészeknek, 
de a bejárata alul helyezkedik el. Kívülről leveles ágakat fon bele, be-
lül pedig fahánccsal béleli, mégpedig úgy, hogy egy helyen megsérti 
a fakérget, majd éles fogával elkezdi hátrafelé húzni. Ily módon fejti 
le a háncsot, közben mindig új fogást vesz rajta, s a kéreg csak úgy 
kunkorodik a feje mellett. Több méter hosszú háncsot is képes lehúz-
ni. Sokszor csupán annyit látni, hogy a vízszintes faágon egy hatalmas 
gombolyag közlekedik tréfásan. A fészekben hosszú csíkokra hasogat-
ja a kérget, aztán elkészíti a fészekbelsőt, amely jó hőszigetelő; ebben 
neveli fel kölykeit.

Ha veszély fenye-
geti a kölyköket, 
azokat gyorsan 

szájba kapva má-
sik fészekbe, vagy 
ideiglenesen akár 

egy odúba me-
nekíti az anyjuk. 

Ha elmúlt a baj, 
például elröpült a 
dolmányos varjú, 

szépen vissza-
költözik a család 

a kényelmes 
otthonba.
Fotó: Jarkko 
Jokelainen / 
Shutterstock

Sokan nem is 
gondolnák, 

hogy a fa tetején 
himbálózó száraz 

gally és levélku-
pac valójában egy 
gondosan felépí-

tett, otthonosra 
berendezett 

mókuspanzió. 
Ha ilyet látunk 
a kertünkben, 

semmiképpen ne 
verjük le!

Fotó: Anne Kitzman / 
Shutterstock
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furcsa nevek természetesen nem mesealakokat 
jelentenek, bár Nemes Nagy Ágnes Evetke című 
gyermekversében eltréfálkozott szegény mókus-

sal. A címbeli népies elnevezések valójában mind 
Európa egyetlen őshonos mókusfaját, a vörös mó-
kust (Sciurus vulgaris) takarják. 

De térjünk vissza a feltett kér-
désre, miszerint hol élnek móku-
sok hazánkban? Laikus módon 
azt gondolhatnánk, hogy minden 
fás területen megtalálhatók, a va-
lóság azonban ennél kicsit ösz-
szetettebb. Kezdjük azzal, hogy a 
klasszikus zoológiai módszerek-
kel viszonylag nehéz, körülmé-
nyes és nem utolsósorban költ-
séges lenne megrajzolni hazánk 
mókustérképét. A rágcsálók el-
terjedési adatgyűjtésénél bevált 
és gyakorta használt módszer a 
bagolyköpetek tanulmányozá-
sán alapuló kisemlős-faunisztikai 
adatok feldolgozása. Ám az ilyes-
fajta vizsgálatok adatai között el-
vétve szerepelnek mókusokra vo-
natkozók, mivel egyrészt ők és a 
baglyok más-más napszakban ak-
tívak, ráadásul egy jól megtermett 
példánnyal alaposan meggyűlne 
a baja egy macska- vagy gyöngy-
bagolynak. Csapdázni sem köny-
nyű a mókusokat, mivel rendkí-
vül érzékenyek a megfogásra, s 
könnyen megállhat a szívük, ha 
kézbe vesszük őket. Marad tehát a 
vizuális megfi gyelés, de nincs az a 
szakembergárda, amely egy ilyen széles elterjedésű 
rágcsáló jelenlétét országosan tudná vizsgálni. 

MINDENKI ISMERI
Szerencsére a mókust mindenki felismeri és kedveli, 
s nem is igen téveszthető össze más fán élő rágcsá-
lóval, például az éjszakai aktivitású pelével. Ezek a 
sajátosságok teszik a fajt alkalmassá arra, hogy beil-
leszthessük hazánk és Európa egyik legjelentősebb, 

széles társadalmi természetfi gyelő rendszerébe, a 
Vadonleső Programba (lásd a vonatkozó keretes 
írást). 2009 óta folyamatosan gyűlnek a mókusmeg-
fi gyelési adatok a Vadonleső Program honlapján és 
adatbázisában. Immár ezerhétszáz körül jár a tér-
képre feltöltött és elfogadott adatok száma az ország 

Hol élnek 
az evetkék, 
a cibabók 
és a csajok?

A 10 ÉVES VADONLESŐ PROGRAM BEMUTATJA 

E

NEMES NAGY ÁGNES: 
EVETKE
Ede, az evetke,
bundáját levette,
és a nagy melegbe
tölgyfaágra tette.

Ne vedd le, ne vedd le!
Sírhatsz majd, evetke:
„Jajjaj, sunda-bundán
ellopták a bundám!”

Híre megy az erdőn,
hogy Ede levette,
néznek majd nevetve
a kopasz evetre.

Ne vedd le, ne vedd le!

A Kárpát-medencén kívüli élőhelyek 
mókusai annál sötétebb árnyalatúak, 
minél magasabb tengerszint feletti 
magasságban, vagy hűvösebb klíma-
zónában élnek. A „mi mókusaink” 
azonban területi felosztástól függetle-
nül a sárgástól a sötétbarnáig terjedő-
en sokszínűek.
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minden tájegységéből és sok településéről. Lássuk, 
mit mutatnak a tények! Persze, mint általában a la-
kossági adatgyűjtések esetében, az információk 
döntő része települések belterületéről érkezik, s nem 
a vörös mókus természetes élőhelyeit jelentő lom-
bos erdőkből. Ám ez nem csupán arra mutathat rá, 
hogy a kertvárosi részeken és parkokban könnyeb-
ben kerülnek szem elé a faj egyedei, hanem arra is, 
mennyire becsalogattuk őket az erdőkből az emberi 
lakhelyek közelébe. A mókusok túlnyomó része bi-
zony városlakóvá vált az elmúlt évtizedekben, hisz a 
településeken nemcsak a predációs nyomás kisebb, 
hanem telente gyakran etetjük is őket. (Már külön 
mókusetetőket lehet vásárolni vagy minta szerint 
készíteni, melyeket aztán feltölthetünk mindenfé-
le olajos magvakkal, gyümölcsökkel az ínségesebb 
időszakokban.) 

VADONLESŐK
Holdfényes, enyhe tavaszi éjszaka van, csendes, langyos szellő 
lengi be a kertvárosi mellékutcát, ahol hazafelé igyekszünk. Az 
egyik bozótosabb telek felől hirtelen szuszogás, röfögés, csör-
tetés zaja üti meg a fülünket. Csodálkozva, őszinte megdöb-
benéssel torpanunk meg, s a telihold sápadt fényében a hang 
forrását kutatjuk. A lárma erőssége és jellege szerint akár egy 
falka vaddisznó is megjelenhetne, ha nem tudnánk, hogy egy 
sűrűn lakott terület kellős közepén állunk. Néhány tanácstalan 
perc után a rejtély azonban magától megoldódik. A bozótos irá-
nyából egy kifejlett sün bukkan fel az út szélén. Ahogy a járdára 
ér, a csörtetés is megszűnik. Körülnéz, majd fürge léptekkel ke-
resztezi az úttestet, s nemsokára egy kerítés alatt átbújva eltűnik 
a szemünk elől…

Az ilyen és hasonló találkozások nem ritkák. Sünök, móku-
sok, levelibékák, szarvasbogarak, leánykökörcsinek és még 
számos közismert állat- és növényfaj egyedei kerülnek elénk 
megszokott sétáink, kirándulásaink során. Azt gondolhatnánk, 
hogy a gyakorinak vélt fajok hazai elterjedéséről, természetvé-
delmi helyzetéről már mindent tudunk. Valóban így van? 

Meglepő, de az említett állat- és növényfajok elterjedéséről is 
jobbára nagyon kevés kutatási eredmény áll rendelkezésünkre. 
Épp emiatt 2009-ben elindult egy mára rendkívül népszerűvé 
vált kezdeményezés, a Vadonleső Program. A www.vadonleső.hu 
internetcímen elérhető honlapon egy Google Maps-alapú légi fo-

tón ugyanis bárki rögzítheti, hogy az ott bemutatott közismert 
fajokat mikor és hol látta. Egyúttal kitölthet egy rövid kérdőívet 
is. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy a társadalom minél 
szélesebb rétegeit vonjuk be az izgalmas természetvédelmi mun-
kába, megismertetve és megszerettetve velük a védett fajokat.

A program népszerűségét mutatja, hogy alig egy évtized alatt 
bő tízezer érvényes előfordulási adat került be így hazánk leg-
nagyobb természetvédelmi információs bázisába, megalapozva 
a szóban forgó fajok hosszú távú nyomon követését és megőr-
zését. A legnépszerűbb faj, a keleti sün megfi gyeléseinek száma 
már jócskán meghaladta a kétezer-hatszázat. De a közösségi 
jelentőségű – úgynevezett Natura 2000 fajként számon tartott 
– hóvirágról és a leánykökörcsinről is szép számmal gyűlnek az 
észlelési adatok.

Legyél Te is Vadonleső! 
Keresd fel a program honlapját, s csatla-
kozz az önkéntesek táborához!

A Vadonleső Program az Agrárminisztérium 
Természetmegőrzési Főosztálya, a Herman Ottó Intézet 
Nonprofi t Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum 
égisze alatt működik. 

HOGYAN  KÉSZÜL A MÓKUSFÉSZEK?
A mókus saját maga építi „körmönfont” gallyfészkét. Ennek van egy 
külső, vastagabb gallyakból álló burkolata, akárcsak a szarkafészeknek, 
de a bejárata alul helyezkedik el. Kívülről leveles ágakat fon bele, be-
lül pedig fahánccsal béleli, mégpedig úgy, hogy egy helyen megsérti 
a fakérget, majd éles fogával elkezdi hátrafelé húzni. Ily módon fejti 
le a háncsot, közben mindig új fogást vesz rajta, s a kéreg csak úgy 
kunkorodik a feje mellett. Több méter hosszú háncsot is képes lehúz-
ni. Sokszor csupán annyit látni, hogy a vízszintes faágon egy hatalmas 
gombolyag közlekedik tréfásan. A fészekben hosszú csíkokra hasogat-
ja a kérget, aztán elkészíti a fészekbelsőt, amely jó hőszigetelő; ebben 
neveli fel kölykeit.

Ha veszély fenye-
geti a kölyköket, 
azokat gyorsan 

szájba kapva má-
sik fészekbe, vagy 
ideiglenesen akár 

egy odúba me-
nekíti az anyjuk. 

Ha elmúlt a baj, 
például elröpült a 
dolmányos varjú, 

szépen vissza-
költözik a család 

a kényelmes 
otthonba.
Fotó: Jarkko 
Jokelainen / 
Shutterstock

Sokan nem is 
gondolnák, 

hogy a fa tetején 
himbálózó száraz 

gally és levélku-
pac valójában egy 
gondosan felépí-

tett, otthonosra 
berendezett 

mókuspanzió. 
Ha ilyet látunk 
a kertünkben, 

semmiképpen ne 
verjük le!

Fotó: Anne Kitzman / 
Shutterstock
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NEM ALSZIK TÉLI ÁLMOT
Ehhez kapcsolódik az a tévhit, hogy a mókusok a 
téli időszakot odúkba húzódva és álomba szende-
rülve töltik. E mondat egyik állítása sem felel meg 
a valóságnak. A mókusok ugyanis – szemben pél-
dául a pelékkel – nem alszanak valódi téli álmot; 
végig aktívak maradnak, legfeljebb a hosszabb ide-
ig elhúzódó havazások és zord időjárás esetén pár 
napig nem jönnek elő fészkükből. Tudniillik a vörös 
mókus nem faüregekben lakik (azokat legfeljebb 
élelemraktárként hasznosítja), hanem gallyfészket 
épít a lombkoronákba, méghozzá a legvékonyabb 
ágakra. Teszi mindezt azért, mert ha odúban töl-
tené az éjszakát, könnyen a fán ügyesen mozgó 
nyusztok zsákmányaként végezné. Az odú ugyanis 
hamar csapdává válhat, ahonnan nehéz idejeko-

rán észrevenni a közelgő veszedelmet, s támadás 
esetén körülményes kimenekülni az egyetlen kijá-
raton, melyet a ragadozó már eltorlaszol a testével. 
A vékony ágakra épített fészket azonban a súlyo-
sabb nyuszt nem képes észrevétlenül megközelí-
teni, hisz akaratlanul is megmozgatja az egészet, a 
mókus pedig időben felébred, s ki tud ugrani, sőt el 
is tud menekülni.

Jóllehet a mókusok egész évben szem előtt van-
nak, a beküldött adatok időbeli megoszlása mégis 
két csúcsot mutat. A december–januári párzási pe-
riódusban az amúgy magányos hímek valóságos 
„vadászatot” rendeznek, a nőstények kegyeit keres-
ve. Látványosan üldözik őket, kergetőznek velük a 
fák törzsén csigavonalban kapaszkodva, a farkukat 
jellegzetesen mozgatva. Nyár végén, a kölykök ki-

rajzása után a nőstények ismét 
fogantatásra készek, s táplálékbő 
időszak esetén másodszor is lezaj-
lanak a fent említett koreográfi ájú 
udvarlások. Sajnos a párzási sza-
kaszban sokkal felelőtlenebbül 
mozgó, gyakran a talajon ciká-
zó mókusok nemritkán a szá-
guldó autók kerekei alatt végzik. 
A Vadonleső Programba feltöltött 
adatok 7-8 százaléka is elpusztult 
példányokról szól. Ennek különö-
sen ki vannak téve a városokban, 
hiszen csak ott fordulnak elő kis 
területen nagyobb állománysű-
rűséggel, főleg ha etetik őket. Az 
erdőkben viszont folyamatosan 
ingadozik a létszámuk, a makk 
és más termések mennyiségétől 
függően. Az egyes foltszerű erdei 
élőhelyek közötti kritikus vonulá-
si távolság meghaladhatja az egy 
vagy akár a két kilométert is; egy 
példány mozgáskörzete pedig 
a két-három hektárt is elérheti. 
Ám a városi parkokban sokkalta 
kisebb területen jóval nagyobb 
egyedszámban találják meg lét-
feltételeiket. 

MÓKUSBESZÉD
A mókus a maga kissé antropomorf, emberre emlékeztető meg-
jelenésével és időnkénti burleszkszerű mozgásával régóta fog-
lalkoztatja a természet különlegességeire fogékony elméket. 
Az állat viselkedését fi rtató egyik korai írás, amelyet ma legin-
kább etológiai elemzésnek defi niálhatnánk, Paszlavszky József, 
a Magyar Királyi Természettudományi Társulat titkára tollából 
jelent meg 1892. június 3-án a Természettudományi Közlöny-
ben, A mókus beszéde címmel. A mai kor embere, olvasva az 
alábbi sorokat, talán önkéntelenül is elmosolyodik az akkori 
tudományosság stílusán, de ne feledjük, azóta sem írta le sen-
ki ilyen zeneesztétikai megközelítéssel a mókusok különböző 
hangjait. 

„Tizenkét éven át volt egy hím mókus birtokomban, teljesen 
szabadon élve, ketrecet, kalitkát nem ismerve. Nálunk játszotta 
gyermekjátékait, előttünk folytak le fi atal évei, s nálunk végezte 
életét, mint elaggott mókus. Teljesen otthon érezve magát ná-
lunk és velünk, szokásai korlátlanul nyilvánulhattak, és – némi 
kis nevelészeti határok között – egészen kénye-kedve szerint 
élhetett, így volt alkalmam a többi közt érzelmeinek minden 
nyilvánulását nemcsak megfi gyelnem, hanem százszor meg 
százszor hallva-látva, kissé tanulmányoznom is. Ezúttal csak 
hangbeli nyilatkozatairól szólok, melyet beszédnek mondtam, 
meg lévén győződve, hogy senki sem kételkedik, hogy az álla-
tok, midőn érzelmeiknek, kívánságaiknak, belső lelki állapotuk-

nak bizonyos hangokkal kifejezést adnak, éppen úgy beszélnek 
a maguk nyelvén, mint az ember. […] Így tanultam meg én is a 
mókusnyelvet, [és azt] nemcsak szóba, hanem immár írásba 
is próbálom foglalni. A mókus kevés beszédű állat, mint a rág-
csálók általában, s szerelmi vágyán kívül más kívánságának ki-
fejezésére szavakat nem használ. […] E mámoros időszakában 
nagyon korán kelt, sietve hagyta el fészkét, s már a magas ko-
sárról való lemászás közben szólott; azután elkezdett futkosni a 
szobákban ide-oda, nyugtalanul keresve, ami vágya hevét csil-
lapítaná, oltaná; ezalatt folyton szólott, körülbelül azt mondva, 
hogy »mok-mok-mok-okok-okokok-mok-ok-ok-inok«. E szerel-
mi hangmagasságát pontosan hangolt hegedűvel vonal alatti 
desznek határoztam meg, mely azonban az érzelem hullámainak 
fel-felcsapásával rendesen szólás közben egy félhanggal emel-
kedett, s d-ben folytatódott; de lehet, hogy e-ig is felemelkedett, 
valamint hogy egy félhanggal alacsonyabban, c-ből indult ki. Az 
egyes hangok jól tagozódtak, mondhatnám: staccato [szagga-
tottan] voltak előadva; csak mikor a deszről d-re emelkedett, hal-
latszott benne átvonás, bizonyos énekszerűség, s ekkor néhány 
hangban a tempó is gyorsult, és a nyomaték is nagyobbodott, a 
kifejezés bensőbbé emelkedett. Ezután ismét a tempo primóra 
[első tempóra] szállt alá, s végre egyes meg-megszakított szóla-
mokkal végződött.”

Gyakran 
szemmel is 
nehéz követni a 
fatörzseken vagy 
akár a földön azt 
a villámgyors 
kergetőzést, amit 
a felajzott és sze-
relmes mókusok 
bemutatnak. Ne 
zavarjuk meg 
őket nászukban, 
mert ezzel akár az 
éves szaporulatot 
veszélyeztethet-
jük!
Fotó: Pavlina 
Basarova / Shutterstock

MÓKUS-TÉRKÉP
A Vadonleső Programba feltöltött adatok alapján 
meg tudtuk rajzolni Budapest mókustérképét is. 
A budai kertvárosi részek és a pesti, valamint a mar-
gitszigeti nagyobb kiterjedésű parkok öreg fái, bok-
rosai, magtermő növényei adnak otthont a fővárosi 
„cibabóknak”. A program adatai jóvoltából nem csu-
pán Budapest mókuspopulációját tudjuk nyomon 

követni, hanem a Debreceni Nagyerdő Természet-
védelmi Területen az elmúlt évtizedben újonnan 
megtelepedő egyedeket is. Ez utóbbi azért fi gye-
lemre méltó, mert az alföldi területeken csak szór-
ványosan jelen lévő mókusok a Nagyerdőben soká-
ig nem bukkantak föl. Évtizednyi időtávban tűntek 
fel az első példányok, s azóta fokozatosan lakják be 
az erdőt, terjeszkednek, aminek mértéke a lakossági 
adatszolgáltatásnak köszönhetően jól látható.

A településekre beköltöző állományok megőrzé-
se szempontjából a legfontosabb a parkok fáinak, 
bokrainak védelme, újrafásításnál az őshonos, táp-
lálékot nyújtó fajok ültetése, továbbá a ligetes élő-
helyfoltok közti átjárás biztosítása fasorok, bokrosok 
mentén. Ezek nélkül a populációk közötti vándorlás 
lehetősége lecsökken, nő az elütés veszélye, és sérü-
lékennyé válhatnak a kis állományok. Vigyázzunk 
a mókusokra, akár természetes élőhelyeiken, akár a 
környékünkön lévő parkokban; megőrzésüket pe-
dig segítsük elő azzal is, hogy észleléseinket feltölt-
jük a vadonleső.hu oldalra!

BAKÓ BOTOND

A MÓKUSAINKRA LESELKEDŐ „SZÜRKE VESZEDELEM”
Európában először Angliába telepítették be az amerikai szürke mókust (Sciurus 
carolinensis), még a 19. század végén. Az idegenhonos faj egyedei elszabadulá-
suk után sikeresen fennmaradtak a természetben is, és stabil szaporodóközös-
séget hoztak létre. A növekvő populáció egyre nagyobb területeket hódított 
meg. Ezzel párhuzamosan az angol kutatók az őshonos vörös mókus állomá-
nyainak csökkenését tapasztalták. 2000-re alig néhány élőhelyfolt maradt 
(főleg Skóciában), ahol a vörös mókus „túlélt”, valamint pár helyen sikeres 
visszatelepítést hajtottak végre. Az angliait az olaszországi betelepítés 
követte. Itt két időpontban, két helyszínen szabadultak el fogságban 
tartott szürke mókusok az ország északi területén: 1948-ban Pie-
mont és 1966-ban Liguria térségében. Mára az invazív faj elérte 
a Torino környéki elő-alpoki erdőket. Ahol a szürke 
mókus megjelenik, ott nagyobb egyedszámú po-
pulációkat alkot, mint a vörös mókus. Ráadásul 
az újvilági jövevények egy jórészt ismeretlen pa-
rapoxvírus hordozói, amellyel megfertőzik az 
őshonos rágcsálókat. A megbetegedő vörös 
mókusoknak fekélyes lesz a bőrük, sebes a 
szemük, szájuk, lábuk, az ivarszerveik pe-
dig duzzadtak és váladékosak. Az európai 
állatok, amelyek érintkezésbe kerülnek az 
amerikai „bevándorlókkal”, tizenöt na-
pon belül elhullanak. A vírusfertőzésbe 
a szürke mókus egyedei azonban nem 
pusztulnak bele, ők kizárólag hordozók. 
Ha az inváziós faj terjedési tendenciája nem változik, s példányai Olaszország 
felől elérik az Alpok egybefüggő erdőségeit, egész Eurázsiát fenyegetheti a 
térnyerésük. Angol és olasz természetvédelmi szervezetek a szürke mókus 
további terjeszkedésének megállítására, illetve visszaszorítására különböző 
erdőgazdálkodási eljárásokat, valamint az egyedek vakcinával való sterilizá-
lását szorgalmazzák. 

Ha békésen 
és kitartóan 
„szelídítjük” 
a városi 
mókusokat, úgy 
felbátorodhatnak, 
hogy akár a 
kezünkből 
is elveszik a 
nekik nyújtott 
csemegéket. De 
ne felejtsük: a 
mókusharapás 
nemcsak 
fájdalmas, de akár 
egészségügyi 
kockázatot is 
jelenthet!
Fotó: Lex Shi / 
Shutterstock
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NEM ALSZIK TÉLI ÁLMOT
Ehhez kapcsolódik az a tévhit, hogy a mókusok a 
téli időszakot odúkba húzódva és álomba szende-
rülve töltik. E mondat egyik állítása sem felel meg 
a valóságnak. A mókusok ugyanis – szemben pél-
dául a pelékkel – nem alszanak valódi téli álmot; 
végig aktívak maradnak, legfeljebb a hosszabb ide-
ig elhúzódó havazások és zord időjárás esetén pár 
napig nem jönnek elő fészkükből. Tudniillik a vörös 
mókus nem faüregekben lakik (azokat legfeljebb 
élelemraktárként hasznosítja), hanem gallyfészket 
épít a lombkoronákba, méghozzá a legvékonyabb 
ágakra. Teszi mindezt azért, mert ha odúban töl-
tené az éjszakát, könnyen a fán ügyesen mozgó 
nyusztok zsákmányaként végezné. Az odú ugyanis 
hamar csapdává válhat, ahonnan nehéz idejeko-

rán észrevenni a közelgő veszedelmet, s támadás 
esetén körülményes kimenekülni az egyetlen kijá-
raton, melyet a ragadozó már eltorlaszol a testével. 
A vékony ágakra épített fészket azonban a súlyo-
sabb nyuszt nem képes észrevétlenül megközelí-
teni, hisz akaratlanul is megmozgatja az egészet, a 
mókus pedig időben felébred, s ki tud ugrani, sőt el 
is tud menekülni.

Jóllehet a mókusok egész évben szem előtt van-
nak, a beküldött adatok időbeli megoszlása mégis 
két csúcsot mutat. A december–januári párzási pe-
riódusban az amúgy magányos hímek valóságos 
„vadászatot” rendeznek, a nőstények kegyeit keres-
ve. Látványosan üldözik őket, kergetőznek velük a 
fák törzsén csigavonalban kapaszkodva, a farkukat 
jellegzetesen mozgatva. Nyár végén, a kölykök ki-

rajzása után a nőstények ismét 
fogantatásra készek, s táplálékbő 
időszak esetén másodszor is lezaj-
lanak a fent említett koreográfi ájú 
udvarlások. Sajnos a párzási sza-
kaszban sokkal felelőtlenebbül 
mozgó, gyakran a talajon ciká-
zó mókusok nemritkán a szá-
guldó autók kerekei alatt végzik. 
A Vadonleső Programba feltöltött 
adatok 7-8 százaléka is elpusztult 
példányokról szól. Ennek különö-
sen ki vannak téve a városokban, 
hiszen csak ott fordulnak elő kis 
területen nagyobb állománysű-
rűséggel, főleg ha etetik őket. Az 
erdőkben viszont folyamatosan 
ingadozik a létszámuk, a makk 
és más termések mennyiségétől 
függően. Az egyes foltszerű erdei 
élőhelyek közötti kritikus vonulá-
si távolság meghaladhatja az egy 
vagy akár a két kilométert is; egy 
példány mozgáskörzete pedig 
a két-három hektárt is elérheti. 
Ám a városi parkokban sokkalta 
kisebb területen jóval nagyobb 
egyedszámban találják meg lét-
feltételeiket. 

MÓKUSBESZÉD
A mókus a maga kissé antropomorf, emberre emlékeztető meg-
jelenésével és időnkénti burleszkszerű mozgásával régóta fog-
lalkoztatja a természet különlegességeire fogékony elméket. 
Az állat viselkedését fi rtató egyik korai írás, amelyet ma legin-
kább etológiai elemzésnek defi niálhatnánk, Paszlavszky József, 
a Magyar Királyi Természettudományi Társulat titkára tollából 
jelent meg 1892. június 3-án a Természettudományi Közlöny-
ben, A mókus beszéde címmel. A mai kor embere, olvasva az 
alábbi sorokat, talán önkéntelenül is elmosolyodik az akkori 
tudományosság stílusán, de ne feledjük, azóta sem írta le sen-
ki ilyen zeneesztétikai megközelítéssel a mókusok különböző 
hangjait. 

„Tizenkét éven át volt egy hím mókus birtokomban, teljesen 
szabadon élve, ketrecet, kalitkát nem ismerve. Nálunk játszotta 
gyermekjátékait, előttünk folytak le fi atal évei, s nálunk végezte 
életét, mint elaggott mókus. Teljesen otthon érezve magát ná-
lunk és velünk, szokásai korlátlanul nyilvánulhattak, és – némi 
kis nevelészeti határok között – egészen kénye-kedve szerint 
élhetett, így volt alkalmam a többi közt érzelmeinek minden 
nyilvánulását nemcsak megfi gyelnem, hanem százszor meg 
százszor hallva-látva, kissé tanulmányoznom is. Ezúttal csak 
hangbeli nyilatkozatairól szólok, melyet beszédnek mondtam, 
meg lévén győződve, hogy senki sem kételkedik, hogy az álla-
tok, midőn érzelmeiknek, kívánságaiknak, belső lelki állapotuk-

nak bizonyos hangokkal kifejezést adnak, éppen úgy beszélnek 
a maguk nyelvén, mint az ember. […] Így tanultam meg én is a 
mókusnyelvet, [és azt] nemcsak szóba, hanem immár írásba 
is próbálom foglalni. A mókus kevés beszédű állat, mint a rág-
csálók általában, s szerelmi vágyán kívül más kívánságának ki-
fejezésére szavakat nem használ. […] E mámoros időszakában 
nagyon korán kelt, sietve hagyta el fészkét, s már a magas ko-
sárról való lemászás közben szólott; azután elkezdett futkosni a 
szobákban ide-oda, nyugtalanul keresve, ami vágya hevét csil-
lapítaná, oltaná; ezalatt folyton szólott, körülbelül azt mondva, 
hogy »mok-mok-mok-okok-okokok-mok-ok-ok-inok«. E szerel-
mi hangmagasságát pontosan hangolt hegedűvel vonal alatti 
desznek határoztam meg, mely azonban az érzelem hullámainak 
fel-felcsapásával rendesen szólás közben egy félhanggal emel-
kedett, s d-ben folytatódott; de lehet, hogy e-ig is felemelkedett, 
valamint hogy egy félhanggal alacsonyabban, c-ből indult ki. Az 
egyes hangok jól tagozódtak, mondhatnám: staccato [szagga-
tottan] voltak előadva; csak mikor a deszről d-re emelkedett, hal-
latszott benne átvonás, bizonyos énekszerűség, s ekkor néhány 
hangban a tempó is gyorsult, és a nyomaték is nagyobbodott, a 
kifejezés bensőbbé emelkedett. Ezután ismét a tempo primóra 
[első tempóra] szállt alá, s végre egyes meg-megszakított szóla-
mokkal végződött.”

Gyakran 
szemmel is 
nehéz követni a 
fatörzseken vagy 
akár a földön azt 
a villámgyors 
kergetőzést, amit 
a felajzott és sze-
relmes mókusok 
bemutatnak. Ne 
zavarjuk meg 
őket nászukban, 
mert ezzel akár az 
éves szaporulatot 
veszélyeztethet-
jük!
Fotó: Pavlina 
Basarova / Shutterstock

MÓKUS-TÉRKÉP
A Vadonleső Programba feltöltött adatok alapján 
meg tudtuk rajzolni Budapest mókustérképét is. 
A budai kertvárosi részek és a pesti, valamint a mar-
gitszigeti nagyobb kiterjedésű parkok öreg fái, bok-
rosai, magtermő növényei adnak otthont a fővárosi 
„cibabóknak”. A program adatai jóvoltából nem csu-
pán Budapest mókuspopulációját tudjuk nyomon 

követni, hanem a Debreceni Nagyerdő Természet-
védelmi Területen az elmúlt évtizedben újonnan 
megtelepedő egyedeket is. Ez utóbbi azért fi gye-
lemre méltó, mert az alföldi területeken csak szór-
ványosan jelen lévő mókusok a Nagyerdőben soká-
ig nem bukkantak föl. Évtizednyi időtávban tűntek 
fel az első példányok, s azóta fokozatosan lakják be 
az erdőt, terjeszkednek, aminek mértéke a lakossági 
adatszolgáltatásnak köszönhetően jól látható.

A településekre beköltöző állományok megőrzé-
se szempontjából a legfontosabb a parkok fáinak, 
bokrainak védelme, újrafásításnál az őshonos, táp-
lálékot nyújtó fajok ültetése, továbbá a ligetes élő-
helyfoltok közti átjárás biztosítása fasorok, bokrosok 
mentén. Ezek nélkül a populációk közötti vándorlás 
lehetősége lecsökken, nő az elütés veszélye, és sérü-
lékennyé válhatnak a kis állományok. Vigyázzunk 
a mókusokra, akár természetes élőhelyeiken, akár a 
környékünkön lévő parkokban; megőrzésüket pe-
dig segítsük elő azzal is, hogy észleléseinket feltölt-
jük a vadonleső.hu oldalra!

BAKÓ BOTOND

A MÓKUSAINKRA LESELKEDŐ „SZÜRKE VESZEDELEM”
Európában először Angliába telepítették be az amerikai szürke mókust (Sciurus 
carolinensis), még a 19. század végén. Az idegenhonos faj egyedei elszabadulá-
suk után sikeresen fennmaradtak a természetben is, és stabil szaporodóközös-
séget hoztak létre. A növekvő populáció egyre nagyobb területeket hódított 
meg. Ezzel párhuzamosan az angol kutatók az őshonos vörös mókus állomá-
nyainak csökkenését tapasztalták. 2000-re alig néhány élőhelyfolt maradt 
(főleg Skóciában), ahol a vörös mókus „túlélt”, valamint pár helyen sikeres 
visszatelepítést hajtottak végre. Az angliait az olaszországi betelepítés 
követte. Itt két időpontban, két helyszínen szabadultak el fogságban 
tartott szürke mókusok az ország északi területén: 1948-ban Pie-
mont és 1966-ban Liguria térségében. Mára az invazív faj elérte 
a Torino környéki elő-alpoki erdőket. Ahol a szürke 
mókus megjelenik, ott nagyobb egyedszámú po-
pulációkat alkot, mint a vörös mókus. Ráadásul 
az újvilági jövevények egy jórészt ismeretlen pa-
rapoxvírus hordozói, amellyel megfertőzik az 
őshonos rágcsálókat. A megbetegedő vörös 
mókusoknak fekélyes lesz a bőrük, sebes a 
szemük, szájuk, lábuk, az ivarszerveik pe-
dig duzzadtak és váladékosak. Az európai 
állatok, amelyek érintkezésbe kerülnek az 
amerikai „bevándorlókkal”, tizenöt na-
pon belül elhullanak. A vírusfertőzésbe 
a szürke mókus egyedei azonban nem 
pusztulnak bele, ők kizárólag hordozók. 
Ha az inváziós faj terjedési tendenciája nem változik, s példányai Olaszország 
felől elérik az Alpok egybefüggő erdőségeit, egész Eurázsiát fenyegetheti a 
térnyerésük. Angol és olasz természetvédelmi szervezetek a szürke mókus 
további terjeszkedésének megállítására, illetve visszaszorítására különböző 
erdőgazdálkodási eljárásokat, valamint az egyedek vakcinával való sterilizá-
lását szorgalmazzák. 

Ha békésen 
és kitartóan 
„szelídítjük” 
a városi 
mókusokat, úgy 
felbátorodhatnak, 
hogy akár a 
kezünkből 
is elveszik a 
nekik nyújtott 
csemegéket. De 
ne felejtsük: a 
mókusharapás 
nemcsak 
fájdalmas, de akár 
egészségügyi 
kockázatot is 
jelenthet!
Fotó: Lex Shi / 
Shutterstock
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AZ ÉV ROVARA, 2019

azánkban idén készül el a közösségi jelentőségű 
fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzeté-
ről beszámoló aktuális országjelentés. Azokról 

lesz szó, amelyek az Európai Unióban unikálisak, 
vagy uniós szinten veszélyeztetettek. Kézenfekvő 
volt hát, hogy a Magyar Rovartani Társaság ezúttal 
három ilyen fajt nevezett be „Az év rovara” nemes 
versenybe. 

A 2011-ben megtartott első szavazáson mindenki 
katicája, ez a szívünknek oly kedves bogár győzött, 
„aki” még hasznos is, mert felfalja a pajzstetveket. 
A rá voksolók mintha megérezték volna, hogy siet-
niük kell, hisz az utóbbi időben az amerikai eredetű, 
beözönlő inváziós versenytársak legtöbb élőhelyé-
ről kiszorították a mi katicabogarunkat. Amúgy a 
kilenc eddigi szavazáson négyszer állt – vagy má-
szott, repült – a képzeletbeli dobogóra bogár. Való 
igaz, hogy övék a legnagyobb rovarrend, 350 ezer 
fajt számlálnak, de a szavazások végeredményét fel-
tehetőleg nem annyira ők, mint inkább a bogará-
szok sokasága döntötte el.

HAVASI CINCÉR
A cincérek talán a legismertebb bogarak, elte-
kintve például a nagy szarvasbogártól, a 2017. 

évi győztestől, valamint a szintén közismert, de „kár-
tékonysága” miatt kevéssé közkedvelt cserebogarak-
tól. A tavasszal a földutakon poroszkáló gyalogcincé-
reket, a tölgyesek nagy hőscincérét és kisebb rokonát, 
amelyet – mit tesz isten – kis hőscincérnek hívnak, 
vagy a virágról virágra szálló fürge virágcincéreket 
senkinek sem kell bemutatni. A havasi cincér (Rosa-
lia alpina) azonban közülük is kitűnik. A 18–40 milli-
méter hosszú állat alapból fekete lenne, ha testének 
jó részét nem fednék kékesszürke szőrök. Ám hogy 
még szebb legyen, a foltjai „díszítőelemek” gyanánt 
már valóban feketék. Ahogy az cincérkörökben szo-
kásos, a hím csápja jóval hosszabb, mint a nőstényé, 
világoskék színű, a csápízeknél pedig ecsetszerűen 
elálló, nyúlánk fekete szőrök díszítik. A listára persze 
nem annyira szépsége, mint inkább veszélyeztetett-
sége miatt került fel. Európa jó részén megritkult, 

H

1.

Vetélytársak ha 
találkoznak. A 
hímek kevéssé 
kedvelik egymást 
(fent)
Fotók: Vojnits András

Skandináviából már ki is pusztult. Nálunk még van-
nak erőteljes populációi, különösen a Dunántúlon és 
az Északi-középhegységben. 

Elsősorban bükkösökben fordul elő, de más erdő-
társulásokban, például gyertyános-tölgyesekben is 
megél. Lárvája kettő-négy év alatt fejlődik ki a sérült 
vagy már ledőlt fák törzsében, vastagabb ágaiban. 
Május végén bábozódik be, ám előtte elkészíti és 
ideiglenesen befedi azt az ovális nyílást, amelyen 
keresztül a kifejlett bogár majd elhagyja a fát. Ez jú-
nius végére tehető; először a hím, majd a nőstény 
jelenik meg a szabadban. A hím territoriális termé-
szetű, harciasan védi riválisaitól a sajátjának tekin-
tett területet. Melegkedvelő, leginkább napsütés-
ben élénk: gyorsan futkározik a fatörzsön, gyakran 
szárnyra is kap. A bogarászok vitáznak rajta, hogy 
mit eszik, vagy eszik-e egyáltalán. Egyesek úgy vé-
lik, hogy virágokat és leveleket falatozik, de ezeket 
eszegető havasi cincért nem látott még senki. Az a 
valószínű, hogy mint számos bogár, a fák kicsurgó 
nedvét nyalogatja. Sok táplálékra nincs szüksége, 
elég az a tartalék energia, amelyet lárvakorában fel-
halmoz és magával hoz, mert rövid élete legkésőbb 
augusztusra már véget is ér.

A faj hazai populációit – a tarvágáson és a sérült, 
elpusztult fák kiselejtezésén kívül – leginkább talán 
az veszélyezteti, hogy a kitermelt fát az erdészetek 
gyakorta nyár közepéig sem szállítják el. A faraká-
sokat jó tenyészőhelynek véli a nőstény, s a kéreg-
repedésekbe, sérülésekbe egyesével lerakja petéit, 
hozzávetőleg 1-1,5 centiméter mélyre. A kikelő lárva 
aztán 4-10 centi mélyen fejlődhetne, már ha lenne 
rá ideje, s földi pályafutása nem egy papírgyárban 
vagy kályhában végződnék.
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MAGYAR TARSZA
Jóllehet a magyar tarsza 
(Isophya costata) rend-

szertani hovatartozását illetően 
fürgeszöcske, képességeit te-
kintve messze nem az. Szárnyai 
csökevényesek, ezért sok más 
szöcskével szemben repülni egy-
általán nem tud. Az ugrálás sem 
megy neki, mert hátulsó ugrólá-
bai hosszúak ugyan, de túl véko-
nyak; gyöngék ahhoz, hogy vas-
kos, tehát viszonylag nehéz testét 
ellódítsák. Marad a mászkálás, ám 
azt is megfontoltan teszi, lomhán 

izeg-mozog az aljnövényzetben. A kétszikűekben 
gazdag lejtősztyeppeket, löszpusztagyepeket, ka-
szálókat, láp- és mocsárréteket kedveli. Itt rejtőzkö-
dik, csak délután kel útra, s este már pihenni is tér. 
Mind a 20-28 milliméteres kifejlett rovar, az imá-
gó, mind pedig a hozzá hasonlatos, de eleinte per-
sze sokkal kisebb lárva leveleket eszik. A hímet és 
a nőstényt könnyű megkülönböztetni egymástól; 

utóbbinak 14-15 milliméter hosszú, oldalról lapított 
és felfelé hajló, a végén fi noman fogazott tojócsöve 
van. A hím viszont tud cirpelni, az amúgy is röp-
képtelen szárnyát használva zeneszerszámként. A 
cirpelés nemcsak a nőstény tarsza, hanem az ento-
mológus számára is fontos jelzés, aki így szerez tu-
domást a rejtőzködő állat hollétéről. (Vannak fajok, 
amelyeket hangjuk alapján könnyebb elkülöníteni 
egymástól, mint kinézetük szerint.) Azért a hang 
észlelése sem egyszerű dolog, mivel a tarsza olyan 
magas frekvencián „dolgozik”, hogy az emberi fül 
egyáltalán nem, vagy csak egészen közelről hallja 
meg. Következésképp műszer kell a detektálásához. 
A nőstény mindenféle technikai segédeszköz nél-
kül is képben van, s ha megtörtént a nász, lerakja 
petéit. Ezek áttelelnek, a lárvák kora tavasszal kelnek 
ki, és májusra már „kész” is a magyar tarsza. Társa-
ihoz hasonlóan sokáig ez a rovar sem él, legfeljebb 
július közepéig. 

A több ezer évvel korábbi sztyeppei életközösség 
e fennmaradt hírmondója szinte a szó szoros értel-
mében magyar. Hazánk jelenlegi határain kívül csak 
kelet-ausztriai és erdélyi előfordulásáról tudtunk 

KILENC ÉV GYŐZTESEI

2011 hétpettyes katica 
(Coccinella septempunctata)

2012 imádkozó sáska 
(Mantis religiosa)

2013 citromlepke 
(Gonepteryx rhamni)

2014 földi poszméh 
(Bombus terrestris)

2015 nagy szentjánosbogár 
(Lampyris noctiluca)

2016 mezei tücsök 
(Gryllus campestris)

2017 nagy szarvasbogár 
(Lucanus cervus)

2018 óriás-szitakötő 
(Anax imperator)

2019 havasi cincér 
(Rosalia alpina)

2.

Ugyan szöcske-
féle, de nem egy 
ugrálós fajta...
Fotó: Puskás Gellért

Hogy a nőstény 
csápja rövidebb, 

mint a hímé, leg-
jobban házasság-

kötésükkor 
látszik (jobbra 

fent)

➤
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(nemrég egy szlovákiai lelőhelyről is előkerült). Kár-
pát-medencei bennszülött faj; épp ez legfőbb értéke 
és egyben sebezhetősége is. A szűk élettér a fenn-
maradás szempontjából mindig hátrány. Az viszont 
előny, hogy nincs szem előtt: az aljnövényzetben 
jóformán láthatatlan a megbújó zöld rovar. A ve-
szélyeztető tényezők közé soroljuk nemcsak az élő-
helyek zsugorodását, hanem minden beavatkozást, 
mely azok látszólag csekély mértékű megváltozását 
idézi elő. Ilyen lehet a nem megfelelő idejű legelte-
tés és kaszálás, az égetésről és a vegyszerhasználatról 
nem is beszélve. A tarszának azonban van egy tit-
kos fegyvere: az előző évben földbe rejtett petéknek 
csupán egy része kel ki a rá következő tavasszal. (A 
többi két-három, sőt akár négy évig is elfekszik, de 
életképes marad, s így átvészeli a nehéz időket.) Ám a 
bebokrosodás valóban végzetes lehet számára.

KIS APOLLÓ-LEPKE
Az Apolló-lepkéknek már az elnevezésük is 
felhívja rájuk a fi gyelmet, hisz a férfi ideált 

megtestesítő görög isten nevéhez aligha szükséges 
bármit is hozzátennünk. A magasabb hegyvidé-
keken lokális elterjedésű és ritka, emellett attraktív 
nagy Apolló-lepke (Parnassius apollo) méltán lett a 
természetvédelem ikonikus faja. Mai határainkon 
belül nem honos, de helyette itt van a „testvére”, a 
kis Apolló-lepke. Ez is méretes rovar, szárnyfesztá-
volsága 40–60 milliméter, s egyik különlegessége, 
hogy szárnyai részben pikkelytelenek, áttetszők. 
A kifejlett lepkének és hernyójának más-más az élő-
helye. Utóbbi meglehetősen válogatós, csak keltiké-
ket hajlandó fogyasztani, leginkább odvas keltikét 

3.

NÉVJEGYEK

Havasi cincér (Rosalia alpina)
• Cincérfélék (Cerambycidae) családjának tagja
• A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös 

listáján „sebezhető”
• Hazánkban védett faj, eszmei értéke 50 ezer forint
• A Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata
• Ausztriában 2001-ben volt az év rovara
• Első helyezett a voksok 65,5 százalékával

Magyar tarsza (Isophya costata)
• Fürgeszöcskék (Tettigoniidae) családjának tagja
• Hazánkban fokozottan védett faj, eszmei értéke 

100 ezer forint
• Kárpát-medencei endemizmus
• Második helyezett a voksok 19,25 százalékával

Kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosyne)
• Pillangófélék (Papilionidae) családjának tagja
• Az IUCN vörös listáján „mérsékelten fenyegetett”
• Hazánkban védett faj, eszmei értéke 50 ezer forint
• Harmadik helyezett a voksok 15,25 százalékával

Zöldben zöld. 
A magyar tarszát 
nem könnyű 
észrevenni az 
aljnövényzetben 
(fent)
Fotók: Puskás Gellért

A nőstény 
tarsza könnyen 
felismerhető 
szablyaszerű 
tojócsövéről

14



(Corydalis cava). Ezeket az üde 
lomberdők fellazult szélén találja 
meg, míg az imágó napsütötte 
réteken, tisztásokon lassú, im-
bolygó szárnyalással keresi a ta-
vasz végi, nyári virágokat. Mivel 
rengeteg energiára van szüksége, 
bő nektárforrást igényel (a hím 
azért, mert aránylag sokat repül, 
a nőstény pedig a peték termelé-
se és lerakása miatt). A populáci-
ók fennmaradása szempontjából 
épp annyira fontos a kellő meny-
nyiségű és megfelelő minőségű 
nektárnövény, mint a hernyó táp-
növényének megléte. Régebben 
azt feltételezték, hogy a virágvá-
lasztásban nincs szerepe a szín-
nek, de kiderült, hogy ez koránt 
sincs így: kilencven százalékban 
előnyben részesíti a kék, lila, ibo-
lyaszín és piros virágot hozó nö-
vényeket. A peterakás után két 
héttel már kifejlett hernyócskát 
találunk a peteburkon belül. Eb-
ben az állapotban átnyaral, majd 
áttelel, s csak tavasszal kel ki. He-
liofi l és termofi l, vagyis meleg 
napsütésben mászik fel a tápnö-
vényre.  Legfeljebb egy-másfél 
hónapja van a „falatozásra”, ám 
gyorsan kifejlődik, mivel részint a 
növény energiában gazdag mag-
vait fogyasztja. A báb a talajfelszínhez közel csak-
nem szabadon, egészen laza szövedékben fekszik. 

Egy „lepkeöltő” hossza sok mindentől függ, de 
leginkább az időjárástól. A leghosszabb túlélés a 
hímnél 25-26, a nősténynél 18-22 nap, tehát a hím 
él tovább, nem úgy, mint az ember esetében. Ám 
egy többnapos rosszidő-periódus során akár ki is 
cserélődhet az állomány. Egy kis létszámú és izo-
lált népességet ez is súlyosan veszélyeztethet. Fő 

rajzás ideje május–júniusban van, 
de áprilisban már és júliusban 
még repkedhetnek korai, illetve 
elkésett példányok. A nőstény a 
növények között vagy rajtuk ülve 
várja a hímet. Utóbbi néha a már 
megtermékenyített nőstények-
re, más fajú fehér lepkékre, sőt 
fehér papírdarabkákra is rárepül. 
A többszörös megtermékenyítés, 
amely egyéb fajoknál gyakori, 
lehetetlen. Erről az elsőnek érke-
ző szerencsés hím gondoskodik, 
amikor párosodáskor valóságos 
erényövet (sphragis) illeszt a nős-
tényre.

Európai állományainak nagy 
része többé-kevésbé veszé-

lyeztetett vagy fenyegetett 
helyzetű, s van, ahonnan 
már el is tűnt. Hazánkban 

a lombos erdők övében szin-
te mindenütt előfordul, közvetlen 
veszély még nem fenyegeti, de 
elsősorban az Alföldön, ahol fa-
unatörténeti szempontból fontos 
reliktum populációi találhatók, a 
területi védelem is indokolt. Főleg 
a Dunántúlon és az Északi-kö-
zéphegységben honos, a Bakony-
ban, a Dunazug-hegységben, a 
Mátrában és a Börzsönyben nagy 
állományai vannak. Az élőhelyek 

beszűkülése és a környezetromlás, különösen a lég-
szennyezés fenyegeti még meglévő populációit.

VOJNITS ANDRÁS

A szerző ezúton mond köszönetet Merkl Ottónak és Pus-
kás Gellértnek, a Magyar Természettudományi Múzeum 
kutatóinak a cikk megírásához nyújtott segítségükért. 
Ha mégis akadnak benne hibák és tévedések, az csakis a 
szerző lelkén szárad.

Június végén, 
július elején a 
legtöbb nőstény 
már „erényövet” 
visel
Fotók: Vojnits András

A kis Apolló-lep-
ke elülső szárnyai 
részben áttetszők, 
pikkelytelenek
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kétéltűek körében kevés olyan faj akad, amelyi-
ket általános népszerűség övez. Nyálkás bőrük 
és kiszámíthatatlan mozgásuk miatt Magyaror-

szágon többnyire viszolygással, ha nem félelemmel 
gondolnak a békákra. A farkos kétéltűek, főként a 
gőték ezzel szemben ritkán kerülnek a szemünk elé, 
így az átlagemberek róluk alkotott képe leginkább 
semlegesnek mondható. Minden rosszmájúság nél-
kül állíthatjuk: már az is dicséretet érdemel, ha felis-

A ra. Kétéltűnk kifejezetten kerüli a száraz élőhelye-
ket, így nem véletlen, hogy inkább patakok mentén 
vagy árnyékos szurdokokban akadhatunk a nyo-
mára. Rendkívül jellegzetes megjelenésű állat; nem 
túlzás azt állítani, hogy lehetetlen összetéveszteni 
más teremtménnyel. A kifejlett egyedek legalább 
10 centiméteresre nőnek, amihez még hozzáadó-
dik a körülbelül ugyanilyen hosszú farok; némelyik 
példány elérheti a 30 centit is. Legfeltűnőbb voná-

merik őket. A foltos szalamandra (Salamandra sala-
mandra) kivételes helyet tölt be ebben a társaságban. 
Nevével sokan találkoztak, s ha másképp nem, egyes 
árutermékek (például cipőmárka) névjegyeként vagy 
cégek logóiban rendre feltűnik. Nem véletlen, hogy 
az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 2019-
ben e fajt választotta az év kétéltűjének.

A gőték és szalamandrák a közel nyolcezer fajt 
számláló osztály egyik kisebb csoportját alkotják, s 
rendszertani szempontból a farkos kétéltűek (Cau-
data) rendjébe tartoznak. A különbséget, amely a 
gőtéket elválasztja a szalamandráktól, nem is olyan 
könnyű pontosan meghatározni, tekintettel arra, 
hogy a világszerte mintegy hétszázharminc fajt ma-
gába foglaló csoporton belül az egyes életformák 
nem mindig tükrözik hűen a genetikai rokonság 
kereteit. Általánosságban elmondható, hogy a gőték 
életük java részét vízben töltik, vannak köztük olya-
nok, melyek sosem jönnek ki a szárazföldre, míg a 
szalamandrák inkább a nedves, üde erdei környeze-
tet kedvelik. A foltos szalamandra is ez utóbbiak közé 
tartozik.

NEM LEHET ÖSSZETÉVESZTENI
Folyóiratunk olvasói közül alkalmasint már sokan 
botlottak bele foltos szalamandrába. Magasabb 
hegységeink, különösen a Börzsöny hűvös, nyirkos 
völgyeit járva jó eséllyel számíthatunk a találkozás-

sa a fekete vagy sötétszürke alapon kontúros sárga 
foltokkal díszített bőre. A foltok színe Magyarorszá-
gon rendszerint citromsárga, de előfordulnak na-
rancssárga, sőt tőlünk nyugatra már vörösbe hajló 
egyedek is.

A sajátságos mintázat kettős célt szolgál. Egy felől 
a foltok megtörik a szalamandra körvonalait, így 
természetes ellenségei számára nehezebben lesz 
észlelhető (gondoljunk a zebrák csíkjaira!). Másfe-
lől a rikító, úgynevezett aposzematikus színezet az 
állat mérgező bőrváladékára fi gyelmezteti a mégis 
rábukkanó ragadozókat. A mérgező anyagot miri-

gyek termelik, melyek szabályos sorokat alkotnak a 
bőr felszínén, illetve a fejen, s egy bab alakú páros 
dudorban, a két fültőmirigyben koncentrálódnak. 
A váladékban többféle neurotoxin, azaz idegméreg 
található, amelyek zömmel zsírban oldódó szteroid 
alkaloidok. Az emberre nézve ebben a töménység-
ben nem halálosak, de a szembe kerülve súlyos kö-
tőhártya-gyulladást okozhatnak.

A SZALAMANDRA RIKÍTÓ SZÍNEI 
MÉRGEZŐ BŐRVÁLADÉKÁRA 

FIGYELMEZTETIK A RAGADOZÓKAT

Az év kétéltűje 
címet azok a 
fajok kapják, 
amelyekre az 
MME Kétéltű- és 
Hüllővédelmi 
Szakosztálya 
az adott évben 
kiemelt és célzott 
fi gyelmet fordít 
elsősorban 
a védelmi 
kérdésekhez 
kapcsolódóan
Fotó: Brum / 
Shutterstock
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Vigyázzunk a foltos szalamandrával, mert zakla-
tásnak kitéve a háti mirigyeiből ki tudja spriccelni a 
méreganyagot! Ez nagyobb dózisban görcsös izom-
rángást, magas vérnyomást és gyorslégzést idézhet 
elő. Bár általában sem ajánljuk a kézbe vételét – vé-
dett állat lévén eleve oltalom alatt áll –, ha véletlenül 
mégis megfogtuk, a kézmosást sose felejtsük el, és 
semmiképp ne nyúljunk a szemünkbe.

TÉLEN, NYÁRON
Mint minden kétéltű, a szalamandra is téli hiberná-
cióra vonul, ám esetében elég gyakori, hogy kife-
jezetten hideg időben, alig néhány fokkal 0 Celsi-
us-fok fölött már aktívvá válik. Párzása nyár végén 
vagy ősz elején, patakmedrek közelében történik. 
A hím a nőstény alá mászik, a pár kissé összeteke-
redik, s a hím egy kis tokszerű képződményben, 
az úgynevezett spermatophorában helyezi el ivar-
sejtjeit a földön, a nőstény kloákájának közelében. 
Amaz az ondótokot felveszi a kloákájával – a meg-
termékenyülésre a testén belül kerül sor –, s a fejlő-
dő embriókat az anyaállat a következő év tavaszáig 
hordozza magában. Szemben a kétéltűek zömével, 
a foltos szalamandra elevenszülő. A kibújó utódokat 
vizekbe, leginkább a patakmedrek, források kevés-

SZÜLNI VAGY NEM SZÜLNI…
A foltos szalamandra világra hozott utódai álta-
lában jól fejlett lárvák, melyeket szinte csak ko-
poltyúik különböztetnek meg a felnőtt egyedektől. 
Ám némelyik alfajnál nem lárva, hanem teljesen 
kifejlett fi atal állat születik. Az előbbi jelenség neve 
ovovivipária, az utóbbié vivipária (valódi eleven-
szülés). A vivipária a gőték és szalamandrák között 
csak tucatnyinál kevesebb faj esetében fi gyelhető 
meg. E fajoknál az embriók teljesen kifejlődnek a 
petevezetékben, mialatt a fejlődésképtelen peték-
ből vagy akár lassabban növekvő embriótársaikból 
lakmároznak – azaz kannibálok. A módszer előnye, 
hogy az anyaállaton belüli fejlődésük épp annyi 
időbe telik, mint ovovivipár fajtársaiké. Utóbbiak-
nál azonban még a születés után is hetek vagy hó-
napok telhetnek el a végső átalakulásig. Evolúciós 
előnye ott lehet, ahol a környezetben szegényes a 
kiaknázható táplálék, s megéri „tovább fejlődni” az 
anya és a többi embrió által nyújtott energiaforrá-
son.

A foltos 
szalamandra 

alapvetően 
hűvös, nedves 

klímájú 
környezetben él. 

Száraz réteken 
szinte soha 
nem látjuk, 

ellenben üde 
erdők avarjában, 

mohapárnák 
között vagy 

patakok kövei 
között annál 
gyakrabban.

Fotó: Bildagentur 
Zoonar GmbH / 

Shutterstock

A sötét alapon 
rikítóan sárga, 

esetleg narancs 
vagy vörös foltok 

a ragadozókat 
elriasztását 
szolgálják. 
Üzenetük: 

vigyázz, az állat 
mérgező! 

S valóban az…
Fotó: Xeg / 

Shutterstock

A foltos szalamandra életciklusa

Kifejlett szalamandra

Kopoltyús 
lárva

Lárva mellső 
lábakkal

Lárva mellső és 
hátsó lábakkal

➤
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LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A foltos szalamandra 
elterjedési területe

LENNI VAGY NEM LENNI…
Hollandia a foltos szalamandra nyugati elterjedési területének pere-
mén fekszik. Az ország déli tartományában a faj három populációját 
ismerték, összesen kétszáz-kétszázötven egyeddel. Már jó húsz éve 
elkezdték rendszeres monitorozásukat, hisz különleges értéket képvi-
selnek a holland faunában. Az állomány kisebb-nagyobb ingadozások 
mellett egészen 2011-ig stabil maradt. Ekkor azonban – a kutatók szá-
mára homályos okok miatt – hirtelen összeomlott, s abban az évben, 
valamint egy évvel később is csak tíznél kevesebb példány került meg. 
A tudományos igényességgel végzett helyzetelemzés szerint a drámai 
csökkenést az egyedszám véletlenszerű ingadozása okozta. Különösen 
nagy veszély fenyegeti hát az ilyen állományokat, amelyek elszigetel-
tek, azaz nincs kapcsolatuk más populációkkal. Ehhez kísértetiesen 
hasonló helyzetben van Budapest egyetlen szalamandraállománya 
Pesthidegkút és Solymár között. Nemcsak a szárazság vagy a folya-
matos emberi jelenlét, hanem egy e� éle váratlan összeomlás is végleg 
eltörölheti.

bé áramló öblözeteibe, medencéibe ereszti bele. A 
világra jövő kisszalamandrák még lárvaállapotban 
vannak, testük nem több 3 centiméternél, s a fejük 
két oldalán jól látható, apró karácsonyfára emlékez-
tető, elágazó külső kopoltyúk vannak. Fejlődésük 
általában nyár végére fejeződik be; ekkor átalakul-
nak, s kimásznak a szárazföldre.

A kifejlett állatok leginkább éjszaka járnak zsák-
mány után, de ha kellőképp párás és hűvös az idő, 
nappal is találkozhatunk velük. Táplálékukat a föl-
dön mászó parányi gerinctelenek jelentik, repü-
lő (vagy más gyors mozgású) rovart nem tudnak 
megfogni. Ennek megfelelően kisebb meztelen- és 
házas csigák, földigiliszták vagy talajhoz kötött ro-
varlárvák szerepelnek az étlapjukon. 

Az aktivitási időszak végén vermelőhelyet keres-
nek, ahol átvészelhetik a téli hideget. A jó helyvá-
lasztás azonban kevés, és egy kis biológiai trükkre is 
szükség van. Fagyponthoz közeli hőmérséklet ese-
tén a májban lévő glikogén cukorrá alakul, s bekerül 

Magyarországon az Északi-középhegységben, sőt 
valójában a Visegrádi-hegységtől kezdve a Börzsö-
nyön, a Mátrán és a Bükkön át a Zemplénig előfordul, 
valamint kisebb területeken föllelhető az Alpokalján 
is, a Soproni- és a Kőszegi-hegységben. Legtöbb ész-
lelési adata a 250–1000 méter közötti magassági öv-
ből származik, de Németországban találtak már pél-
dányokat 25 méter tengerszint feletti magasságon, 
míg a dél-európai államokban 1000 méter fölött is. 
A rendszertani vitákat mellőzve elmondhatjuk, 
hogy Európa-szerte bő tucatnyi alfaját ismerjük; 
nálunk a S. s. salamandra él, melynek areája egészen 
Dél-Franciaországig nyúlik. Más alfajok jóval kisebb 
területet népesítettek be: a S. s. beschkovi kizárólag a 
bulgáriai Pirin-hegységben honos, vagy a S. s. cor-
sica csak Korzikán (bár ez utóbbit immár önálló faj-
ként jegyzik). Az alfajok mintázata meglepő mérték-
ben eltérhet egymástól. Például az Olaszországban 
élő S. s. gigliolii színezetében sokkal több a sárga, 
s inkább a fekete szín csoportosul kisebb-nagyobb 
foltokba. A Salamandra nemzetséghez legközelebb 
a Kaukázus vidékéről ismert kaukázusi szalamand-
ra (Mertensiella caucasica) és a Pireneusi-félszige-
ten honos, karcsú testű ibériai szalamandra (Chio-
glossa lusitanica) áll.

KÜLÖNÖS KAPCSOLAT
Az ember és a szalamandra viszonya sajátosan ala-
kult az elmúlt évszázadok során. Egészen Arisztote-
lészig és Pliniusig visszavezethető az állat vélelme-
zett szoros kapcsolata a tűzzel. Az ókori bölcselők 
is meg voltak győződve róla, hogy teste hidegével 
eloltja a lángokat, sőt szaporodni is a tűzbe jár. A faj 
angol neve, a fi re salamander is e babonát tükrö-
zi. A legenda sokáig kitartott, még a 16. században 
uralkodó I. Ferenc francia király címerét is lángok 
között pihenő szalamandra díszítette. A magyar 
folklórban gyógyító vagy bűvös erőt tulajdonítot-
tak neki. A moldvai csángóknál 1980-ban jegyezték 
le azt a hiedelmet, hogy a beteg embert megölt és 
hamuvá égetett szalamandrával („égőgyíkkal”) kell 
megetetni.

A foltos szalamandra ma már védett faj, a nemze-
ti parkok minden állományát nagy becsben tartják. 
Hazánkban kipusztulás ugyan nem fenyegeti, de a 
globális klímaváltozással járó szárazodás miatt élet-
tere zsugorodni fog a jövőben.

DR. KOVÁCS TIBOR

a vérbe. Ilyesformán tökéletes fagyásgátló keverék 
készül, amely átjárja a szöveteket és a szerveket, s 
megakadályozza, hogy roncsoló jégkristályok kép-
ződjenek a testben.

TÖBB ALFAJ
A foltos szalamandra Európa középső és nyugati fe-
lében terjedt el, a Kárpátok ívétől keletre már nem 
található meg, észak felé pedig Németország leg-
északibb tartományainál nem hatol tovább. Hiány-
zik a Brit-szigetekről és a Földközi-tenger legtöbb 
szigetéről, ám felbukkan az északnyugat-afrikai 
Atlasz-hegységben és Libanon, Izrael területén is. 

Neoténiának 
hívjuk azt a jelen-
séget, amikor az 
átalakult, esetleg 
már ivarérett 
példány még hor-
dozza a lárvakori 
bélyegeket, pél-
dául elég gyakran 
a kopoltyúit. 
A mexikói axolotl 
közismert neoté-
niás faj.
Fotó: Dieter Herrmann 
/ Shutterstock

ÉLMÉNYBOL 
TUDÁST
Természetesen
a Mátra
Múzeumban

A program az EFOP-3.3.6-17 
“Természettudományos élménypedagógiai 
programkínálat és természettudományos 
élményközpontok fejlesztése” 
projekt keretében valósul meg.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

„CSINÁLOM ÉS MEGÉRTEM!” – EGYEDÜLÁLLÓ ÉLMÉNYKÖZPONT A MÁTRA MÚZEUMBAN

2018-ban egy uniós pályázat révén lehetőség nyílt arra, hogy 
a gyöngyösi Mátra Múzeumban, amely az ország egyik legna-
gyobb természettudományos gyűjteményével rendelkezik, a 
régi, megfakult őslénytani és ásványtani kiállítási termek felújítá-
sa mellett egy interaktív oktatótér is kialakuljon, amelyben a ter-
mészettudományos ismeretek tapasztalati úton való tanításával 
szeretnék pedagógusok és múzeumpedagógusok felkelteni az 
érdeklődést  e tudományterületek iránt, élvezetessé és játékos-
sá tenni a tanulás folyamatát.

A 21. században egy múzeumnak nemcsak az a feladata, hogy 
gyűjtse és bemutassa a tárgykörébe tartozó értékeket, hanem 
fontos tevékenységet folytat a köznevelés és a közoktatás 
területén is. A Mátra Múzeumban kitüntetett cél, hogy a gye-
rekek megismerjék a környezetüket, tudatosan éljék a minden-
napjaikat, és értsék azokat a folyamatokat, amelyek körülveszik 
őket. Fontos, hogy értékeljék és őrizzék a természeti értékeket. 
„Ezt pedig csak akkor érhetjük el, ha rávesszük a gyerekeket a 
körülöttük lévő világ megismerésére és tiszteletére. Ebben lesz 
segítségünkre az élményközpont és a hozzákapcsolódó peda-
gógiai program” – mondja a múzeum igazgatója.

 A programban 21 gyöngyösi és Gyöngyös környéki iskola működik közre, amelyekből közel 5500 diák 
vesz részt a következő két évben a kihelyezett tanórákon a múzeumban. A program a természettudományos tár-
gyak köré épül, úgymint a fizika, a kémia, a biológia vagy a földrajz. Olyan témákat dolgoznak fel, mint az állatok 
testfelépítése és a mozgás kapcsolata, vagy a mindennapi ételek útja a termőhelytől az asztalig, de szó lesz a 
vízminőségről, a fenntarthatóságról és a környezetvédelemről is.

A program arra ösztönözi a gyerekeket, hogy váljanak egy kicsit kutatóvá, mélyedjenek el az őket érdeklő témá-
ban, fedezzék fel, hogy milyen lehetőségek vannak a tudományban. Nemcsak a száraz képletekről és egyenletek-
ről szólnak ezek a területek, hanem rengeteg csoda várja azt, aki egy kicsit mélyebbre ás az ismeretekben. 

A nagyközönség számára az élményközpont egyelőre, a pedagógiai program befejezéséig hétvégeken és az isko-
lai szünetekben látogatható. A szülőket az élményközpontot már jól ismerő gyerekek vezethetik végig a kiállításon, 
tesztelhetik egymás képességeit, és akár új dolgokat is megismerhetnek az okos eszközök és a demonstrációs 
tárgyak segítségével.

„Bízunk benne, hogy a közösség kedvelt és gyakran látogatott programja lesz majd az élményközpont. Fontosnak 
tartjuk, hogy a város és a környék lakói továbbra is támogassák a múzeum munkáját, és büszkék legyenek arra, 
hogy ezzel a fejlesztéssel is több lehet a városunk”

– hangsúlyozza a múzeum igazgatója, Báryné dr. Gál Edit.
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sármányok népes táborának (hisz a világon 
összesen 141 fajuk ismert, melyek közül Ma-
gyarországon is tucatnyi előfordul) egyik leg-

mutatósabb tagja a bajszos sármány (Emberiza cia). 
Tudományos neve egy ónémet szó (emmeritz) mel-
lett látszólag az amerikai titkosszolgálat, a Central 
Intelligence Agency nevének betűszavát tartalmaz-
za. A cia eredete persze egészen más: nem egyéb, 
mint a madár hívóhangjának találó imitációja.

A bajszos sármány a kiterjedt rokonság egyetlen 
hegyvidékekhez kötődő hazai tagja: fészkelő ál-
lománya nem éri el az ezer párt. Mindennek ösz-
szetett oka van; egyrészt az élőhelyek szűkössége, 
másrészt a megfelelő éghajlati adottságok korlátoz-
zák a faj honi előfordulását. E csinos madár alapve-
tően mediterrán, szubmediterrán elterjedésű, így 
Észak-Afrikától Mongóliáig csak egy viszonylag 
szűk sávban lelhető fel. Európában az 50. szélessé-
gi kör alatt él, azaz areájának északi határát Szlová-
kia és Németország jelenti. Legnagyobb számban a 
spanyoloknál és a törököknél fészkel.

Speciális élőhelyi igényét jól jellemzi, hogy hű-
vös és/vagy nedves sziklai környezetben még akkor 
sem telepszik meg, ha az „ránézésre” alkalmasnak 
tűnik. Madarunk ragaszkodik a száraz, napsütötte 
területekhez, s legfeljebb a felnyíló (főleg molyhos 
tölgyből és virágos kőrisből álló), laza szerkezetű er-

dőket viseli el. Az említett oknál fogva úgynevezett 
szigetpopulációkban fészkel, azaz foltszerűen né-
pesíti be a Magyar-középhegységet. Igényeit ismer-
ve – nem meglepő módon – legjelentősebb szám-
ban az Aggteleki-karszton és a Bükkben fordul elő. 

Költéskor alapvetően territoriális viselkedésű. 
A hímek egyszerű énekükkel jelzik területük (revír-

SÁRMÁNYOK
A BÁNYÁBAN

FELHAGYOTT KŐBÁNYÁKBAN VAGY SZIKLAFALAK, 
VÁRROMOK KÖRNYÉKÉN NYITOTT SZEMMEL 
JÁRVA EGÉSZ ÉVBEN ÖSSZETALÁLKOZHATUNK 
A JELLEGZETES HÍVÓHANGON EGYMÁST 
SZÓLÍTGATÓ BAJSZOS SÁRMÁNYOKKAL, 
HAZÁNK RITKA ÉNEKESMADARAIVAL.

A
Bajszos sármány 
egy virágos 
kőrisen (fent)

A bajszos 
sármány jellemző 

élőhelye a 
Börzsönyben: 

egy felhagyott 
andezitbánya 

(jobb oldali kép)
Fotók: Selmeczi 

Kovács Ádám

Revírjét védő, 
kitartóan éneklő 

hím bajszos 
sármány
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jük) határát, s akár ádáz csatákba 
is bonyolódhatnak a szomszé-
dokkal. Ennek némileg ellent-
mond, hogy társas természetűek: 
egy-egy alkalmas helyen több pár 
is fészkel egymás közvetlen köze-
lében. A cserjék fedezékébe, szik-
larepedésekbe vagy kőkupacok 
tövébe rakott fészkek jellemzően 
négy tojást rejtenek. A mintegy 
kéthetes kotlást követően kikelő 
fi ókák további két hétig nevelked-
nek a fészekben. A sármányok a 
nyárközépi kirepülés után válnak 
igazán feltűnővé: a fi atalok éles 

hangon követelik az eleséget, sőt így tartják egy-
mással a kapcsolatot is.

A zord idők beköszöntével e faj mozgalma is meg-
indul. A közismert rokonokkal (például az erdőlakó 
citrom- és az alföldi nádi sármánnyal) ellentétben a 
bajszosok nem vonulnak, csak lehúzódnak az ala-
csonyabban fekvő élőhelyekre. Tél idején gyakran 
tartózkodnak a költőterület alatti hegylábak sűrű 
bozótosaiban, s ha ilyenkor nem is kerülnek egy-

LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A bajszos sármány elterjedési területe
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CSÍKOS ROKONOK
A bajszos sármányhoz megtévesztően hasonló 
több közeli rokon faj is honos még a Nyugat-Pale-
arktisz faunaterületén. Az itthoni élőhelyekre né-
mileg emlékeztető, noha sokszor jóval kopárabb 
közel-keleti vádikban és kőfolyásokon él a sivatagi 
sármány (Emberiza striolata). A szórványos elter-
jedésű fajjal inkább csak szakavatott madarászok 
találkoznak.

Ezzel szemben Észak-Afrikában – akár laikus 
turistaként is – úton-útfélen össze lehet futni a 
szaharai vagy házi sármánnyal (Emberiza sahari), 
amely veréb módjára szemtelenül csipeget az utcai 
árusok portékáiból, vagy egykedvűen énekelget a 
házak tövében. 

A BÖRZSÖNY BAJSZOSAI
Magyarországon elsőként 1955-ben igazolta Dandl József a bajszos 
sármány költését, majd ezt követően többen is foglalkoztak a faj hazai 
állományának felkutatásával. A főváros környékén Vác és Nagymaros 
térségében, 1977 táján – Dénes Jánosnak köszönhetően – vált bizo-
nyossá a bajszos sármány rendszeres előfordulása, illetve költése.

A Börzsöny sziklai élőhelyeinek csak egy része felel meg a faj szá-
mára, hisz a Magas-Börzsöny hűvös oldalaiban lévő andezitkibúvások 
nem túl vonzók e melegkedvelő madaraknak. Ugyanakkor a hegység 
déli és nyugati régiójában vannak alkalmas területek, ahonnan rend-
re jönnek a híradások a bajszos sármányok felbukkanásáról. Az elmúlt 
években egyre inkább tapasztalható a faj térnyerése olyan élőhelyeken, 
ahol korábbról nem volt ismert egyetlen előfordulási adat sem. Ilyenek 
például a diósjenői Szén-patak és a szokolyai Vasfazék-patak mentén 
húzódó erdészeti utak napsütötte rézsűi, vagy a Központi-Börzsöny 
egyes sziklaalakzatai (a kemencei Asztal-kőnél stb.).

Sivatagi sármány (Emberiza striolata) pár Izraelben

Szaharai sármány (Emberiza sahari) pár Marokkóban

könnyen szem elé, jellegzetes „ciiia” hívóhangjuk 
elárulja jelenlétüket...

Bár úgy gondolhatjuk, hogy a bajszos sármány 
a klimatikus változások egyik győztese lehet, ez 
koránt sincs így. Melegedő éghajlatunkkal messze 
nem állítható párhuzamba a száraz, sziklai cserjések 
térnyerése (a rovarvilág sajnálatos megfogyatko-
zása viszont igen). Következésképp nem meglepő, 
hogy a faj hazánkban jogszabályi szinten fokozott 
védelmet élvez; pénzben kifejezett természetvédel-
mi értéke 100 ezer forint.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

21



ÓRIÁSPANDÁK
ÁLLATKERTI 

Fotó: Wonderly Imaging / Shutterstock
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evés állat örvend nagyobb népszerűségnek 
a közvélemény körében a bájos külsejű, fe-
kete-fehér óriáspandánál. Az irántuk való 
rajongás az állatkerti szakemberek között is 

tetten érhető, s ennek érdekes lenyomata, hogy az 
elmúlt években több nemzetközi jelentőségű állat-
kerti szakkönyv címlapjára is ennek az állatnak a 
képe került. Pedig az óriáspandák igazán nem szá-
mítanak tipikus zoolakóknak, hisz szerte a világon 
csak maroknyi állatkertben találkozhatunk velük.

KÍNÁBAN KEZDŐDÖTT
Hol kezdődött a pandák állatkerti tartása? Termé-
szetesen Kínában! De ezen nincs mit csodálkozni, 
hiszen a bambuszmedvének is nevezett állatok Sze-
csuan, Kanszu és Sanhszi tartományokban, az ot-
tani hegyvidékek szubtrópusi erdőségeiben ősho-
nosak. A kínai civilizációról pedig ismeretes, hogy 
az állattartó kertek egyik bölcsője is a kelet-ázsiai 
császárságban ringott.

K

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy az or-
szág korai állattartó parkjaiban nagyon ritkán éltek 
óriáspandák. Részint technikai, illetve logisztikai 
okok miatt, részint pedig azért, mert a kínai ókor és 
középkor állattartó kertjei többnyire vadászati célt is 
szolgáltak, így inkább szarvasokat és más patásokat, 
esetleg nagyragadozókat tartottak bennük. De azért 
vannak történeti adataink fogságban élő pandákról, 
sőt arról is, hogy 685-ben, a Tang-dinasztia korá-
ban Vu Cö-tien császárnő diplomáciai ajándékként 
egy pár eleven óriáspandát küldött a japán uralko-
dónak. Mivel ez az adat a szigetország forrásaiból is 
ismert, valószínű, hogy a két állat meg is érkezett 
Tenmu japán császár udvarába.

PANDALÁZ AMERIKÁBAN
A Kínán kívüli világ egy francia lazarista papnak, 
Armand Davidnak köszönhetően ismerkedhetett 
meg az óriáspandával. David atya – missziós tevé-
kenysége mellett – igyekezett dokumentálni Kína 
állat- és növényvilágát is. Bár hús-vér óriáspandát 
ő sem látott, egy vadásztól sikerült néhány elejtett 
állatot beszereznie. A tetemeket a párizsi természet-
tudományi múzeumba küldte, ahol két koponya és 
két – nem egészen teljes – csontváz mind a mai na-
pig megvan.

Vu Cö-tien a 
hosszú kínai 

történelem 
egyetlen 

császárnője, 
hivatalosan is 
beiktatott női 

uralkodója volt. 
Egykorú portréja 

nem maradt 
fenn, ez a kép 

jóval később, a 
XVIII. században 

készült róla.
Forrás: Wikipédia
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A faj Kínán kívüli megismerése az elkövetkező 
évtizedekben tovább folytatódott a főleg Európába 
szállított bőrökön és csontokon végzett anatómiai 
vizsgálatok formájában. A még mindig alig ismert 
óriáspanda iránt azonban a legnagyobb érdeklődés 
az Egyesült Államokban mutatkozott. Az első kitö-
mött múzeumi példányt 1919-ben állították ki New 
Yorkban, 1929-ben pedig a sajtó óriási felhajtást 

csapott a korábbi elnök, Theodore Roosevelt két fi a, 
Kermit és az i� abb Theodore által szervezett vadá-
szati expedíció körül, amelynek nyomán a chicagói 
Field Múzeum két kitömött bambuszmedvével gaz-
dagodott. 

Ilyen előzmények után az amerikai közönség 
már epedve várta, hogy eleven óriáspandát is lát-
hasson. 1936-ban aztán meg is történt az áttörés a 
Harkness házaspár jóvoltából. William, a férj ugyan-
is fejébe vette, hogy egy hús-vér óriáspandát hoz az 
USA-ba. 1934-ben szervezett is egy állatbefogó ex-
pedíciót, ám a dolog a kínai bürokratikus akadályok 
miatt nagyon elhúzódott. Közben William Harkness 
megbetegedett, s hamarosan el is vitte a rák. Ruth, 
az özvegye azonban megfogadta, hogy valóra váltja 
néhai férje álmát, s erőfeszítéseit végül siker koro-
názta. Szu Lin, a pandakölyök hajón és repülőgé-
pen, többszöri átszállással utazott az Újvilágba, s 
közben Ruth Harkness mindvégig gondot viselt rá: 
cumisüvegből etette, kosarát pedig puha plédekkel 
bélelte ki. Egy hideg szerdai napon, nem sokkal 1936 
karácsonya előtt érkeztek meg New Yorkba.

Szu Lin jöveteléről az újságok mind vezető hír-
ként számoltak be, de persze az emberek nem csu-
pán a hírlapokban közölt fotókon akarták látni, ha-
nem élőben is. Így hát az elkövetkező hat hétben 
egy turné keretében több amerikai nagyvárosban 
bemutatták, míg végül 1937 februárjában a chi-
cagói Brookfi eld Állatkert vásárolta meg. Szu Lin 
nemcsak szerfölött népszerű volt, hanem igazi kul-
turális ikonná vált, s neki köszönhetően Amerika 
valósággal „szerelembe esett” az óriáspandákkal. S 
bár szinte országos volt a gyász, mikor a fi atal egyed 
a következő évben elpusztult, Ruth Harkness még 
előtte egy másik pandát is szerzett a chicagóiaknak 

(a Mej Mej nevű állatot egészen 1942-ig sikerült 
életben tartani). 

A harmincas évek végéig összesen hét eleven 
bambuszmedve került az Egyesült Államokba: 
három Chicagóba, kettő a New York-i Bronx állat-
kertjébe, kettő pedig St. Louisba. Közülük a har-
madik chicagói óriáspanda, az 1939-ben érkezett 
Mej Lan élt legtovább: majdnem tizennégy évig, 
ami akkoriban állatkertészeti rekordnak számított.

PANDADIPLOMÁCIA
A két világháború közötti időszakban csak a külö-
nösen tőkeerős állatkertek juthattak óriáspandához. 
Az említett három amerikai zoo mellett egyedül a 
Londoni Állatkert tartozott még ebbe az elit klubba. 
A brit fővárosba 1938-ban érkeztek az első egyedek. 
Ám a következő évtizedekben a Kínán kívülre került 
példányok mindegyikét a kormányzat ajándékozta 
oda, jobbára valamilyen diplomáciai aktushoz kap-
csolódó ajándékként.

Amint láttuk, a pandadiplomácia nem a kommu-
nista forradalom győzelmével kezdődött, hiszen 
már a Tang-korban is volt rá példa, sőt 1941-ben 
az akkori kínai miniszterelnök, Csang Kaj-sek 
felesége is adományozott két óriáspandát az 
amerikaiaknak. De 1949-től, a Kínai Népköztár-

KÍNA HATÁRAIN KÍVÜL ELŐSZÖR 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN LÁTHATOTT 

PANDÁKAT A NAGYKÖZÖNSÉG

Ruth Harkness 
és Szu Lin, a 
pandakölyök: 
az első eleven 
óriáspanda, 
akit az Egyesült 
Államokba 
vittek. Az állatot 
Szecsuánban, 
a Min folyó 
közelében fogták 
be kilenchetes 
korában.
Forrás: 
www.thatsmags.com

Julius Friesser és 
Frank Wonder, 

a chicagoi 
Field Museum 

preparátorai 
dolgoznak a két 
panda kiállítási 

színvonalú 
kitömésén. 

A múzeum panda 
diorámáját 1931 

januárjában 
mutatták be a 
közönségnek.

Forás: The Field 
Museum
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saság kikiáltásától fogva egészen rendszeressé vált 
a dolog. 1982-ig összesen huszonhárom állatot ado-
mányoztak kilenc különböző ország állatkertjeinek. 
Közülük az elsőket 1957-ben és 1959-ben Moszkva, 
1965-ben és 1971-ben Phenjan, majd 1972-ben To-
kió kapta.

A pandadiplomácia leghíresebb eseménye alig-
hanem az volt, amikor Ling Ling és Hszing Hszing 

1972 áprilisában megérkezett a Washingtoni Nem-
zeti Állatkertbe. E két egyed odaajándékozásával 
pecsételték meg Richard Nixon amerikai elnök és a 
Kínai Kommunista Párt élén álló Mao Ce-tung tör-
ténelmi jelentőségű kézfogását. Mindez a „pandara-
jongó jenkik” számára azt is jelentette, hogy közel 
húszévnyi szünet után ismét voltak eleven óriás-
pandák az USA-ban (az ötvenes években egy kalan-
dos sorsú példányt ugyan megvásárolhattak volna, 
de ezt meg az akkori amerikai törvények nem tették 
lehetővé). Mellesleg Nixon egy pár pézsmatulokkal 
viszonozta Mao ajándékát. 

1973-ban Párizs kapott óriáspandákat Georges 
Pompidou francia elnök és Csou En-laj kínai mi-
niszterelnök találkozója nyomán, a rá 
következő évben pedig, miután Ed-

ward Heath brit miniszterelnök Pekingbe látogatott, 
a Londoni Állatkert is gazdagodott két bambusz-
medvével. 1975-ben a mexikóvárosi Chapultepec 
Zoo örülhetett óriáspandáknak Csen Jung-kuj, a 
kínai államtanács egyik vezetőjének látogatása al-
kalmából, majd 1978-ban Madrid is csatlakozhatott 
a pandatartók közé, minekutána a pekingi kormány 
János Károly királynak és a spanyol népnek is ado-
mányozott két állatot. Természetesen az NSZK sem 
maradhatott ki: Helmut Schmidt kancellár Mao 
utódja, Hua Kuo-feng látogatása után kapott két 
óriáspandát, akik azonban, mivel Bonnban, az ak-
kori német szövetségi fővárosban nincs zoo, Nyu-
gat-Berlin patinás állatkertjébe kerültek.

A SZAPORÍTHATATLANSÁG MÍTOSZA
A hatvanas évek derekán a szovjet és a brit főváros 
állatkertjében is egy-egy óriáspanda élt. Moszkvá-
ban egy hím, An An, akit 1959-ben kaptak ajándék-
ba, Londonban pedig egy kalandos úton odakerült 
nőstény, Csi Csi, akit korábban a chicagóiak is meg-
vettek volna, ám ezt az amerikai törvények akkor 
még nem engedték. A két állatkert szakemberei-
nek az az ötletük támadt, hogy megpróbálják ösz-
szeházasítani a két bambuszmedvét. A dolog persze 
a korabeli politikai légkör közepette nem volt épp 
egyszerű mutatvány, de végül sikerült megszervez-

HONNAN ERED A PANDA 
ELNEVEZÉS?
A nepáli szó eredetileg a kis pandára, más néven 
vörös macskamedvére vonatkozott. A később felfe-
dezett bambuszmedve mancsa azonban az anató-
musokat a kis pandáéra emlékeztette, ezért kezdték 
el az új állatfajt óriáspanda néven emlegetni. Való-
jában a Roosevelt testvérek Trailing the giant pan-
da című könyvének köszönhető – amelyet a cik-
künkben is említett expedíciójukról írtak –, hogy 
a széles nyilvánosság körében a panda szó ezzel a 
fajjal kapcsolódott össze.

EURÓPÁBA AZ ELSŐ ÓRIÁSPANDÁK 
1938-BAN A LONDONI ÁLLATKERTBE 

ÉRKEZTEK

Az óriáspandák 
népszerűségének 

egyik oka kissé 
bumfordi, 

szeretetreméltó 
megjelenésük. 

Valójában azért 
találjuk őket 

„szupercukinak”, 
mert látványuk 

az emberből 
burkolt 

utódgondozási 
ösztönt vált ki.

Fotó: Ondrej 
Prosicky / 

Shutterstock

Az óriáspan-
dának nincsen 

a többi ujjal 
szembefordítha-
tó, opponálható 
hüvelykujja. Ám 
a csuklóján lévő 

bütyök hasonló-
képpen műkö-
dik. Ha ujjait a 

bütyökre hajtja, 
kiválóan tud 

fogni a 
mancsával.

Fotó: Eric 
Isselee / 

Shutterstock

➤
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ni a randevút. 1966-ban Csi Csi utazott Londonból 
Moszkvába, majd két évre rá An An tett látogatást a 
brit főváros állatkertjében. 

A kísérletet persze óriási sajtóérdeklődés övezte, 
ezért azt is jól tudta a világ közvéleménye, hogy az 
áhított célt, vagyis a szaporulatot nem sikerült elér-
ni. Ez pedig máig hatóan rögzült az emberek gon-
dolkodásában. Akkor ugyanis szerte a világon része 
lett a közbeszédnek, hogy az óriáspandákat – 
úgymond – nem lehet fogságban szaporítani. 
E hiedelem még ma is erősen tartja magát.

A valóság azonban az, hogy az elmúlt 
szűk negyven évben számos óriáspan-
da született a Kína határain kívül eső 
állatkertekben is. Legelőször 1980-
ban a mexikóvárosi Chapultepec 
Zooban, ahol azóta számos továb-
bi egyed is világra jött. Európá-
ban elsőként 1982-ben, a Madridi 
Állatkertben sikerült a bravúr, s 
ma már több olyan európai intéz-
mény is akad, ahol jelentős ered-
ményeket értek el az óriáspandák 
szaporításában.

„BÉRELT” PANDÁK
Kína határain kívül ma tizenkilenc 
ország huszonegy állatkertjében tar-

tanak bambuszmedvéket: összesen negyvennyolc 
példányt. Ám a diplomáciai pandaajándékozás már 
régóta nincs divatban. Sokkal inkább a természet-
védelmi, szakmai szempontok a mérvadók. A dolog 
úgy áll, hogy minden óriáspanda, még azok is, akik 
más országok állatkertjeibe kerülnek, egytől egyig 
a kínai nép tulajdonát képezik. A pekingi államta-
nács, illetve a kínai erdészeti felügyelet választja ki 

az arra érdemes 
intézményeket , 

amelyek aztán 
többéves előzetes 

egyeztetést folytatnak 
a pandavédelmi köz-

ponttal, illetve annak vala-
melyik állomáshelyével. 

A fogadó állatkertben az óri-
áspandák számára készített létesítmé-

nyeket a kínai szakemberek részletekbe menően 
ellenőrzik, s az egyedek leendő gondozói is alapos 
kiképzésen vesznek részt Kínában. Amikor pedig a 
szállítás megtörténik, az állatot természetesen egy 
korábbi gondozó, sőt gyakran még állatorvos is kí-
séri, hogy az új helyre való beszoktatást megköny-
nyítse. Egy-egy példányt általában tíz esztendőre 
szoktak kihelyezni.

Hozzátehetjük még, hogy azok az intézmények, 
ahol a faj képviselőit tartják, az óriáspandákkal kap-
csolatos közvetlen kiadások mellett nemritkán ko-
moly összeget, nagyságrendileg évi egymillió dol-
lárt is fi zetnek az illetékes kínai hatóságoknak. Ezt 
a sajtóban szeretik bérleti díjnak nevezni, s vannak, 
akikben aggályokat kelt a dolog, mondván, hogy e 
feltételben az üzleti szempontok megjelenését lát-

Az újszülött 
pandák még 
teljesen vakok és 
gyámoltalanok. 
Súlyuk 10-15 deka 
körül szokott 
lenni, így az 
anya méretéhez 
képest aránylag 
a legkisebbek 
a méhlepényes 
emlősök körében.
Fotó: plavevski / 
Shutterstock

Bár az 
óriáspandák 
rendszertanilag 
a ragadozók 
rendjébe 
tartoznak, 
táplálkozásukat 
tekintve inkább 
növényevők. 
Fő táplálékuk 
a bambusz, 
amelyből egy 
nap akár 10-
14 kilónyit is 
megesznek.
Fotó: icosha / 
Shutterstock

A pandák jelleg-
zetes fekete-fehér 

bundája minden 
más medvétől 
eltérő, össze-

téveszthetetlen 
külsőt kölcsönöz 

nekik. A fekete 
végtagok, vállöv 

és fülek mellett 
a szem körül is 

fekete folt, ókula 
látható.

Fotó: Eric Isselee / 
Shutterstock

26



ják a természetvédelmi megfontolásokkal szemben. 
Holott egyszerűen csak arról van szó, hogy az óri-
áspandákat tartó állatkertektől elvárható, hogy kive-
gyék részüket a faj védelmének fi nanszírozásából. S 
mindezt igazán nem nevezhetjük méltánytalannak.

Akárhogy nézzük is, az óriáspandák védelmé-
nek legfőbb színterei a kínai kormányzat által ebből 
a célból létrehozott rezervátumok és tenyészköz-

pontok, amelyek száma immár hatvanhétre rúg. 
Az ezekben folyó munka nyomán a faj vadonbeli 
állománya a nyolcvanas évek 1114 egyedéhez ké-
pest mostanra 1864-re nőtt. Ráadásul a védelmi in-
tézkedések a pandákkal egy élőhelyen élő további 
nyolcezer állat- és növényfaj számára is segítséget 
jelentenek. A „bérleti díj” tehát az e munka költsége-

ihez való hozzájárulás. És ne feledjük, hogy a kínai 
állatkertekben 1963 óta rendszeresen jönnek világra 
bambuszmedvék, 2006 óta pedig már arra is akad 
példa, hogy fogságban született pandákat telepíte-
nek vissza a szabad természetbe!

Persze fontosak a Kínán kívüli országok állat-
kertjei is. A közös kutatási programok eredményei 
mellett minden egyes megszületett pandabocsnak 
nagy a jelentősége. Hiszen idővel ezek az állatok 
többnyire visszakerülnek Kínába. Vagyis a példá-
nyok kihelyezése a pandavédelmi programon belül 

végső soron külső erőforrások bevonása a zárttéri 
szaporításba.

A Kínán kívüli állatkertekben élő óriáspandák 
mindannyian a� éle „nagykövetek”. Fajtársaik kép-
viselői az őshazájuktól távol eső országokban. Még-
hozzá azoknak is rendszerint a fővárosában, illetve 
leglátogatottabb állatkertjében (ami helyes alapelv, 
hiszen így láthatják őket a legtöbben, a tartásuk-

ra fordított közpénz is így hasznosul a legjobban). 
S noha a programba bevont intézmények kiválasz-
tása alapvetően szakmai szempontok alapján tör-
ténik, nyilván nem mindegy az sem, hogy az adott 
állam milyen diplomáciai kapcsolatokat ápol boly-
gónk legnépesebb országával.

HANGA ZOLTÁN

KÍNÁT LESZÁMÍTVA MA TIZENKILENC 
ORSZÁG HUSZONEGY ÁLLATKERTJÉBEN 

TARTANAK BAMBUSZMEDVÉKET
Az állatkerti 

pandákkal kap-
csolatos híreket 

gyakran az egész 
világsajtó átveszi. 

Pár hete Moszk-
vába érkezett két 

állat, az USA és 
Kína közti diplo-

máciai feszültség 
pedig a panda-

kihelyezéseket is 
érinti.

Fotó: shahreen / 
Shutterstock

Az óriáspandák 
a vadonban és 

az állatkertekben 
is ritkaságnak 

számítanak. 
Bár sebezhető 
fajról van szó, 

az irántuk 
mutatkozó 
érdeklődés 

és szimpátia 
komolyan növeli 

hosszabb távú 
fennmaradásuk 

esélyeit.
Fotó: Wonderly 

Imaging / Shutterstock
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Összeállította: Jókuthy Emese

A DNS-alapú vizsgálatok napjainkban már sok olyan kérdésre választ adnak, amelyeket 
korábban fel sem tudtunk tenni. Múzeumunk számos más neves intézmény mellett 

több éve részt vesz egy olyan nemzetközi programban, amely a genetikai erőforrások 
felhasználását és a genetikai információk zavartalan áramlását tűzte ki célul. A Global 
Genome Biodiversity Network (GGBN) programjához eddig a világ minden tájáról 87 in-
tézmény csatlakozott, és már több mint 1,5 millió DNS- és 350 ezer szövetmintát tettek 
elérhetővé tudományos kutatás céljából. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Egy friss példán 
keresztül bemutatjuk.
Folytatás a múzeum blogján: https://mttmuzeum.blog.hu

Miért került az egyik legnagyobb őscincérféle, 
a déli ácscincér egyetlen lába alkoholba?

A déli ácscincér nősténye. A kifejlett bogár testhossza 
több mint 6 centiméter is lehet 

Fotók: Németh Tamás 

A cincér pár hetet tölt bábállapotban, mielőtt bogárrá alakulna (balra)

A déli ácscincér 
(Callergates gaillardoti) 

hím egyede 

Egy láb, ami átutazta a fél világot

Kiadványajánló
„Előre bocsátom, hogy a »politikai palettán« sárga-fekete színekben indulóktól nagyon távol áll 
a politikai korrektség. Hetvenmillió éve, a társas darazsak evolúciójának kezdetén el sem tudtak 
képzelni efféle úri huncutságokat. Államuk elnyomásra, »fészekista« ideológiákra, statáriális 
ítélőszékekre és szexizmusra épül. Cserébe viszont működőképes, ahogy azt uralkodói 
dinasztiáik 70 millió éve töretlen vonala bizonyítja.”

A darazsaknál sokfélébb, változatosabb életvitelű rovarokat nem hord a hátán a föld. Találunk 
köztük békés növényevőket, áldozataikat lebénító, majd elevenen felfaló szörnyetegeket és 
seregekbe tömörülő, veszedelmes amazonokat. Egyesek a gazdaállataikba petézve testesítik 
meg a lassú, módszeres, de elkerülhetetlen végzetet, mások daganatokat keltenek a növé-
nyeken. Életcsere, megtévesztés, halálmegvető bátorság és lojalitás; városállamok alapítása, 
papírgyártás, trónfosztás – amibe csak belefogtak a darazsak 300 millió éves evolúciójuk során, 
mindannak mestereivé váltak. A társas darazsak királynőinek tettei mellett emberi uralkodók 
maradhatnak szégyenben, a magányosok viselt dolgai mögött pedig eltörpül a horrorírók 
fantáziája. Érdemesek a megismerésre, és nekünk is érdemes tudni, mire számíthatunk tőlük. 
Ezt nyújtja a Gesta Hymenopterorum, azaz „A darazsak cselekedetei”.

Részletes könyvajánlót a múzeum honlapján olvashatnak: 
http://www.nhmus.hu/hu/vas_zoltan_darazsak_konyv

 A kiadvány megvásárolható a Magyar Természettudományi Múzeum jegypénztárában vagy megrendelhető a commerce.nhmus.hu weboldalon.

Vas Zoltán 
DARAZSAK
Gesta Hymenopterorum
Magyar Természettudományi Múzeum, 
Budapest, 2019. – 200 old. 4800 Ft
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Felnagyított részletek állatokról, növényekről, kövületekről, 
technikai tárgyakról úgy, ahogyan emberi szemmel sosem 

tapasztalhatnánk meg. Az ELTE TTK oktatói és kutatói az elekt-
ronmikroszkópok által feltárt varázslatos világba engednek 
betekintést az Utazás a Mikrovilágba című fotókiállításon, 
amelynek a Magyar Természettudományi Múzeum ad otthont 
2019. június 18-ától augusztus 20-áig. Olyan különleges mintá-
kat láthatunk, amelyek egyaránt izgalmasak a természet iránt 
érdeklődő laikus közönség és a kutatók számára is. 

A kiállítás belépődíja 800 Ft, de megtekinthető a múzeum bár-
mely más belépőjegyével is (a Dinókert kivételével).

Különleges fotókiállítás a 
Magyar Természettudományi 
Múzeumban a minket körülvevő 
mikroszkopikus világról

A kiállításon ehhez hasonló, szabad szemmel nem látható 
struktúrákat felnagyító részleteket láthatunk a növény- és 

állatvilágból 
Fotó: Ratter Kitti

Velates schmidelianus (Chemnitz, 1786)
Dudar, középső-eocén (Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

DULAI ALFRÉD írása

AKárpát-medence területét a földtörténeti múltban gyakran borították 
tengerek. Így volt ez az eocén egy részében is, aminek a nyomai első-

sorban a Dunántúli-középhegység területén lelhetők fel. A magyarországi 
eocén lelőhelyek leggyakoribb ősmaradványai közé tartoznak a kisebb-
nagyobb csigák. Mivel akkoriban szubtrópusi éghajlaton rakódtak le ezek 
a képződmények, a maradványok között nem ritkák a nagy méretű vagy 
különleges darabok sem. A Bakony területén a gyűjtők nagy kedvencei 
a Velates nemzetségbe tartozó példányok, amelyekről első pillanatban 
nem is annyira egyértelmű, hogy csigákkal állunk szemben. A jól ismert 
csigavonalban feltekert váz helyett ennek ugyanis sapka alakú váza van. 
Ez annak köszönhető, hogy a legutolsó kanyarulat teljesen beburkolja és 
így elrejti az előzőeket. Még ennél is szembetűnőbb sajátossága, hogy a 
példányok jelentős részénél szinte teljes épségben megőrződött az ere-
deti színmintázat, a barna alapon futó, sötétbarna vagy majdnem fekete, 
cikcakkos minta. A Velatesek egyik legjelentősebb lelőhelye az egykori du-
dari kőszénbánya meddőhányója volt, ami több évtizeden keresztül volt 
a fosszíliagyűjtők kedvenc helye. A bányászat befejezése után azonban a 

meddőhányót is hamarosan eltüntette a természet. Többek között ezért is 
jelentős a közelmúltban a Magyar Természettudományi Múzeumba került 
Deinas-gyűjtemény, mivel a közeli Bakonygyiróton élt német házaspár sok 
anyagot gyűjtött a mára eltűnt lelőhelyen. Néhány kapitális Velates pél-
dány akár a levesestányér méretet is eléri. 

Magyarország ősmaradványai 29.
Fotó: Szabó Márton

Utazás a mikrovilágba 
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usztráliában két és fél millió elvadult macska 
kiirtását tervezik, mégpedig mérgezett csalival. 
A méreg az 1080, amely bizonyos állami szer-

vek állítása szerint nem árt az őshonos állatoknak. 
De vajon mi ebből az igazság?

MACSKAKALAMAJKA
Az 1080 elnevezés csak egy „márka” – a szer való-
jában nem más, mint a nátrium-fl uor-acetát, egy 
szintetikus, mesterségesen előállított vegyi anyag. 
Emlékeztet a közönséges konyhasóra, még az íze 
is hasonló. Földünk legtöbb országában betiltották 
a használatát, mégpedig azért, mert hatása szinte 
kontrollálhatatlan. Ám Ausztrália és Új-Zéland ál-
lami természetvédői – úgymond – vállalják a ve-
szélyt. Nagyarányú mérgező hadjáratot terveznek 
a földrészen módfelett szapora, vadon élő macskák 
ellen.

Tagadhatatlan, hogy a házi macska oly mértékben 
elszaporodott az ausztrál élőhelyeken, hogy ma már 
ő jelenti a legnagyobb veszélyt az egy-másfél kilós 
vagy kisebb testsúlyú őshonos állatokra. Kártevése 
szinte hihetetlen: egy macska gyakorlatilag min-
dig kész vadászni, még akkor is, amikor nem éhes. 
Igen ügyes és leleményes, gyorsan megtanulja, 
hogy egy-egy terület madarait, kisebb emlőseit mi-
ként lehet megtalálni és elcsípni. Az ausztrál klíma 
pompásan megfelel neki, a telek nem túl hidegek, 

s a nyári hőséget is jól viseli. Ausztráliában feltehe-
tően hárommillión felüli a vadon élő házi macskák 
száma. Óriási szám ez, de ne feledjük, a kenguruk 
földje egy egész kontinens, amelynek jó része em-
ber által ritkán lakott, vagy épp teljesen lakatlan. Az 
1080 nevű méreg nagyon sok állatfajra (köztük az 
emberre is) halálos lehet. Mint említettem, a legtöbb 
országban be is tiltották a használatát – ám Ausztrá-
lia és Új-Zéland kivétel. Ez utóbbi, noha aránylag kis 
ország, a világ 1080-készletének mintegy négyötö-
dét használja. Ausztrália, holott Új-Zéland területé-

EGY VÉSZJÓSLÓ SZÁM: 1080

Az elvadult 
macska szíveseb-
ben vadászik élő 
zsákmányállatok-
ra. Csak szükség 
esetén fanyalodik 
dögre, vagy a 
1080-nal mérge-
zett csalétekre. 
Ilyenkor aztán 
megosztozik a 
dögevő madarak-
kal is. Itt éppen 
egy holló társa-
ságában látható 
(fent).
Fotó: John Carnemolla 
/ Shutterstock

Az Ausztráliá-
ból Új-Zélandra 
behurcolt és ott 
rendkívüli módon 
elszaporodott  
rókakuzut már 
évtizedek óta va-
dásszák, csapdáz-
zák, mérgezik, ám 
nem sok sikerrel. 
Most  1080-nal 
mérgezett csalé-
tekkel próbálják 
irtani őket.
Fotó: Janelle Lugge / 
Shutterstock
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nek sokszorosa, viszonylag keveset „fogyaszt” – bár 
a mostanában tervezett és hamarosan elkezdődő 
macskairtás nyilván hatalmas mennyiségű mérget 
fog igényelni.

HÚSGOMBÓC HELIKOPTERRŐL
Tulajdonképp mi is a baj az 1080-nal? Például az a 
hamis állítás, hogy nem hat az endemikus állatfa-
jokra!

Kampányszerű mérgezési módszer a „légi mér-
gezés”, ami azt jelenti, hogy 1080-nal kezelt hús-
gombócokat vagy kolbászdarabokat szórnának szét 
a levegőből azokon a területeken, ahol sok kóbor 
macska él. Ám korántsem biztos, hogy a macskák 
tüstént felfalják majd az égből pottyant csemegét, 
mert tudvalévő, hogy inkább az élő zsákmányt ked-
velik. Csalira kizárólag akkor fanyalodnak, ha nem 
akad más. A bennszülött hús- vagy mindenevő fa-
jok kevésbé válogatósak, ők szinte bármit, ami ál-
lati fehérjét tartalmaz, megesznek. Így aztán azok 
az egyedek, amelyek megúszták a macskainváziót, 
a méreg áldozataivá válnak. S ez nemcsak a szára-
zon élő fajokra vonatkoztatható, hanem a víziekre 
is. Tudniillik a levegőből hulló csalétkek egy része 
nyilván a patakokba, tározókba fog esni, ahol a mé-
reg kioldódik belőlük, veszélyeztetve a vizek minő-
ségét. A halak meglehetősen jól tolerálják az 1080-
at, de a kétéltűek és egyéb víziállatok már kevésbé. 
Mivel a ritkán lakott helyeken (outback) az ember 
éppúgy a természetes vizek fogyasztója, mint az ál-
latok, neki is veszélyes lehet a méreg, még akkor is, 
ha csak minimális mennyiségben fordul elő. Sze-
rencsére az 1080 aránylag hamar lebomlik a vízben. 
Ezért, ha nem túl nagy mennyiségről van szó, sú-
lyos veszélyforrásról mégsem beszélhetünk. 

HALÁLT HORDOZ
Kísérletekkel bizonyították, hogy az őshonos fajokra 
is halálos veszedelmet jelent az 1080, s nem csupán a 
hús-, hanem a növényevőkre is. Az ellenük használt 
leggyakoribb csalétek a mérgezett sárgarépa, melyet 
szinte minden növényevő kedvel.

Új-Zélandon az elképesztő mértékben elszaporo-
dott (Ausztráliából behurcolt) rókakuzu ellen vetnek 
be különböző toxinokat – köztük ciánt (!) –, ám az 
1080 a legnépszerűbb, már csak az olcsósága miatt 
is. A magasból leszórt mérgezett répa vagy másféle 
csali kétségkívül hatásosan pusztítja az Ausztráliá-
ból származó, tehát környezetidegen rókakuzukat – 
ugyanakkor a már eleve veszélyeztetett endemikus 
faunát is. Az egyik kijelölt területen a légi, 1080-nal 
mérgezett csalétek leszórása után mintegy har-
minckét madárfaj (köztük Új-Zéland jelképe, a kivi) 

számtalan egyede hullott el. De a legszembeötlőbb 
talán a csintalan, mégis közkedvelt keák pusztulá-
sa. Néhány, turisták által gyakran látogatott helyről 
jóformán nyomtalanul eltűntek. Még a természeti 
különlegességnek számító, hatalmas talajlakó tü-
csökfajok is veszélyeztetettek, mert az erdők alján 
mozogva szívesen fogyasztanak szinte minden fe-
hérjetartalmú eleséget.

AMITŐL AZ ÖRDÖG IS SZENVED
Egyes kutatók szerint a Tasmaniában őshonos er-
szényes ördög arctumorbetegségét, legalábbis rész-
ben, az 1080 idézheti elő. Ezt azzal próbálják (siker-
telenül) kivédeni, hogy a mérgezett csalétket nem a 

levegőből szórják, hanem körülbelül 10 centiméter 
mélyen a földbe ássák. Az éles szaglású és rendkívül 
falánk állatok persze könnyen rálelnek a csalira, s a 
macskákat megelőzve kikaparják, hogy megehes-
sék. Az erszényes ördög ugyan meglehetősen tole-
ráns az 1080-nal szemben, de feltételezhető, hogy 
ha nem is pusztul el egy kisebb adagtól, a szerve-
zete legyengül, s kevésbé tud ellenállni az arctu-
mornak és más betegségeknek. Ám kimutathatóbb 
másodlagos mérgezést okoz, ha a vöröshasú fi lan-
derkenguru (Thylogale brillardierii) 1080-at tartal-
mazó hulláját falja fel. Ezt a kis kengurufajt ugyanis 
szintén mérgezett csalétekkel (sárgarépadarabok-
kal) pusztítják Tasmaniában, mert „eleszi a füvet” a 
juhok és szarvasmarhák elől!

Az 1080 nem csak a vadon élő állatokra nézve 
veszélyes. A hatalmas ausztráliai birtokokon sok ju-
hászkutyát (kelpie) tartanak, amelyek gyakran elkó-
szálnak, s rábukkannak egy-egy mérgezett csalira. 
Mivel az 1080-nak nincs ellenszere, ha egyszer egy 
állat tápcsatornájába kerül, annak bizony menthe-
tetlenül vége. Egy okos, jól dolgozó juhászkutya 
akár ezer dollárt is ér, így elképzelhető, mit érez a 
farmer, mikor kedvenc négylábú munkásainak 
egyikét holtan találja.

Az állatvédők joggal harcolnak a méreg betiltásá-
ért, főleg azzal indokolva, hogy szörnyű szenvedés-
sel járó lassú halált okoz. Különböző fajok különbö-
ző módon vívják végtusájukat. Egy dingó vagy házi 
kutya rettenetes kínok közepette akár két napon át is 
haldokolhat. A macskák is több mint egy napig szen-
vednek, mire elpusztulnak.

DR. HANGAY GYÖRGY

A veszélyeztetett 
tasmániai erszé-

nyes ördögök 
meglehetősen 

toleránsak a cse-
kély mennyiségű 

1080-nal szem-
ben, ám mégis 

felmerült a gyanú, 
hogy a mérgezés-

től meggyengült 
egyedek kevésbé 
tudnak ellenállni 

az arctumor-
fertőzésnek.
Fotó: Pixelheld/ 

Shutterstock

A sebezhetőnek 
minősített, védett 
keát is veszélyez-
teti a 1080-nal 
mérgezett csalét-
kekkel folytatott 
rókakuzuirtás. 
E mindenevő, 
rendkívül kíván-
csi, leleményes 
madár állomá-
nyai megritkultak 
Új-Zéland számos 
hegyvidékén.
Fotó: Nuchstockphoto/ 
Shutterstock
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NAGY TEST, LÁTVÁNYOS BÓBITA

GALAMBSORS
Új-Guineában

mikor 1512-ben az első európaiak megjelentek 
Új-Guinea szigetén, hihetetlen élményben le-
hetett részük, hisz sok különféle, már-már el-

képzelhetetlennek tűnő madarat fi gyelhettek meg 
az érintetlen őserdőkben. Ezek közé tartoztak a két 
kilogrammosra megnövő és akár férfi tenyérnyi toll-
bóbitát viselő koronásgalambok is, melyek első pil-
lantásra inkább a tyúkfélékre emlékeztethették őket.

Európai hazájukban nem is igen hittek a tengeré-
szeknek, mikor elbeszélték egzotikus élményeiket. 
Majdnem kétszáz évet kellett várni, míg eljutottak 
az első élő koronásgalambok az öreg kontinensre, 
mégpedig holland hajósok jóvoltából. 

CSAK A KÉPZELET SZÜLÖTTEI?
Köszönhetően az akkori gazdasági életnek is, fellen-
dült a távolsági madárkereskedelem, s a világ szá-
mos pontjáról érkeztek Európa kikötőibe különféle 
szárnyasok. A legtöbb faj azonban a hosszú utazás 
és a szakszerűtlen bánásmód miatt nem juthatott el 
földrészünkre.

De a koronásgalambok rendkívül szívós, ellenálló 
madarak, melyek az egyoldalú táplálást is viszony-
lag hosszú ideig elviselik, így a 17. század végén 
eleven példányait kínálhatták Európa madárpia-
cain. A 19. században pedig már az állatkertek is 
szívesen tartották őket. Mi több, 1848-ban költésre 
tudtak bírni az akkori világ legnagyobb állatkertjé-
ben, a londoniban egy közönséges és egy legyezős 
koronásgalambot; a vegyes pár sikerrel fel is nevelt 
egy fi ókát. Rá két évre immár tisztavérű legyezős 
koronásgalambokat is szaporítottak a párizsi nö-
vénykertben. Ám a vörösmellűt csak mintegy há-
rom évtizeddel később sikerült nászra csábítani. 
Bár nagyobb mennyiségben importáltak koronás-
galambokat, a későbbi évtizedekben sem alakult ki 
európai tenyésztésük, leginkább azért, mert sokáig 
tartotta magát az a nézet, hogy e trópusi madarak 

A

kizárólag 25–30 Celsius-fok kö-
zött érzik jól magukat, amit egész 
évben biztosítani kell nekik. S 
mivel aránylag méretes férőhe-
lyet igényelnek, mindezt csak na-
gyon kevesen tudták megterem-
teni számukra. Ráadásul az áruk 
is borsos volt. 

Napjainkra azonban kiderült, 
hogy megfelelő takarmányozás 
mellett és tágas, aljnövényzettel 
dúsan beültetett területen már jól 
érzik magukat, sőt az Európában 
tenyésztett egyedek kimondot-

tan hidegtűrők. Olyannyi-
ra, hogy a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben kemény mí-

nuszok közepette is megfi gyel-
hetjük, amint ki-kijárnak, noha 
fűtött belső röpde áll rendelkezé-
sükre. 

Míg a koronásgalambokat 
korlátlan mennyiségben tud-
ták kontinensünkre importálni, 
nemigen törekedtek a szaporítá-
sukra. Hazájukban ugyanis olyan 
közönséges madaraknak számí-
tottak, mint nálunk ma a balkáni 
gerlék. Emberi települések kör-
nyékén is gyakorta előfordultak, 
ahol a pápuák kezdetleges mód-

szereikkel már hosszú évszázadok óta vadászták 
őket. A tollazatukból különféle státuszszimbólumo-
kat készítettek, húsukat pedig nagyra értékelték az 
állati fehérjében igencsak szűkölködő Új-Guineá-
ban. A szigetre települő európaiak is sokat zsákmá-
nyoltak belőlük, így hazánkfi a, Bíró Lajos is gyakran 
kapta puskavégre egyik-másik példányát. Mindez 
az állomány stabilitását alig-alig érintette.

A koronás 
galambokat külön 

nemzetségbe 
sorolják, s 
anatómiai 

érdekességük, 
hogy nincsen se 
epehólyagjuk, se 
faggyúmirigyük, 

farktollaiknak 
száma pedig 

minden esetben 
tizenhat. 

Csüdjük távolról 
pöttyözöttnek 

látszik.

Más galamb-
nemzetséghez 

való távoli rokon-
ságát bizonyítják 
az anatómiai sa-
játosságok és té-
nyek, de nyilván 

a törzsfejlődés 
korai szakaszá-

ban már elváltak 
egymástól. Egyes 
nézetek szerint a 

fácángalambok 
a legközelebbi 

rokonaik.
Fotó: Dennis Jacobsen 

/ Shutterstock

32



VESZÉLYBE KERÜLT ODAHAZA
Amikor a 20. század második felében robbanássze-
rű igény támadt a díszmadártartásra – főleg Ázsia 
rohamléptekkel fejlődő országaiban –, s a motori-
záció elérte Új-Guineát, a távoli területekről is köny-
nyen szállíthatóvá váltak a fogságba esett egyedek. 
Hogy milyen mértékű lett a természetpusztítás, arra 
jó példa, hogy akadt olyan állatbefogó, aki egy év 
alatt kilencezer koronásgalambot gyűjtött be. Ha-
bár idővel hoztak védelmi intézkedéseket, ezek nem 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az élet-
színvonal emelkedésével tudniillik a helyi belső piac 
igényei is megnövekedtek, hiszen hosszú évszáza-
dos hagyomány a pápuák közt a ház körüli félszelíd 
koronásgalambok tartása. Mindez a három faj – a 
délen élő vörösmellű, az északon honos, kék-fehér 
koronájú legyezős, valamint a nyugaton elterjedt, 
jórészt kékesszürke közönséges koronásgalamb – 
vészes megfogyatkozását idézte elő. Tetejébe e fa-
jok azelőtt egymástól elzárva éltek: a szigetet átjár-

hatatlanná tették számukra az égbe nyúló hegyek, 
mivel jellemzően nem repülnek sem hosszan, sem 
magasan. Ám az úthálózat kiépítése azt is magával 
hozta, hogy oda is eljutottak díszmadárnak, ahova 
korábban nem. A koronásgalambokat gyakran a 
tyúkokkal együtt tartják félszabadon, így nem meg-
lepő, hogy nagy számban kerülnek vissza a vadon-
ba, ahol nemritkán hibridizálódnak az ott őshonos 
fajjal. Úgy tűnik, ez a folyamat feltartóztathatatlan. 

Szerencsére zárttéri tartásuk a 21. században siker-
rel járt. Ma már hazai privát egzotikusgalamb-gyűj-
teményekben is előfordulnak, de méretüknél fogva 

elsősorban állatkertek, madárparkok lakói. Ott, ahol 
kifejezetten a tenyésztésükre szakosodtak, legalább 
egy 6x3x3 méteres röpde áll a párok rendelkezésé-
re, s ehhez fűthető belső tér is tartozik. Ahol fűtésre 
nincs szükség, egy több száz négyzetméter alapterü-
letű röpdében akár együtt is tartják a tenyészpárokat. 
Egyedeik kétévesen lesznek ivarérettek, s akár három 
évtizeden keresztül is szaporíthatók. Egyes példá-
nyaik fogságban megérték az ötvenedik életévüket. 

NÖVEKVŐ EURÓPAI ÁLLOMÁNY
A koronásgalambok – a legtöbb galambfajjal el-
lentétben – jól megépített, erős fészket készítenek, 
melyhez az anyagot a hím hordja, míg az építés a 
tojó feladata. Utóbbi általában csak egy fehér tojást 
rak, amelyből a fi óka fajtól függően 28–32 nap el-
teltével kel ki. Gyorsan növekszik, kéthetesen már 
szülei kicsinyített másának tűnik, s négyhetesen el-
hagyja a fészket, melyre azonban még egy hónapig 
visszajár pihenni, éjszakázni. A párok a természet-
ben évente egyszer költenek – rendszerint a száraz 

évszakban –, de fogságban gyakorta előfordul, hogy 
mielőtt még az első fi óka önállósulna, a szülők már 
egy újabb fészek készítésén munkálkodnak. 

A koronásgalambok tartásának a Fővárosi Állat- 
és Növénykertben több évtizedes tradíciója van. 
Például 1971-ben két faj is érkezett (vörösmellű és 
közönséges koronásgalamb), míg nem sokkal az ez-
redforduló előtt a vörösmellűben gyönyörködhettek 
a látogatók. Ezután 2001-ben közönséges – más 
néven pompás vagy nyugati – koronásgalambok 
érkeztek e sorok írójának közreműködésével egy 
szingapúri tenyésztelepről. Az egyedek kiválasztása 
több napba telt, de úgy tűnik, megérte az erőfeszí-
tést, hisz két olyan tenyészpárra sikerült szert tenni, 
melyek azóta sok fi ókával gyarapították az európai 
állományt. Sőt, a faj európai fajmegőrzési tenyész-
programját (EEP) ma már a Budapesti Állatkert 
munkatársa, Kocsis Borbála koordinálja.

DR. TÓTH ZSIGMOND

AZON TÚL, HOGY HOSSZÚ ÉLETŰ 
MADARAK, MÉG HÚSZÉVES KORUK UTÁN 

IS NEVELNEK FIÓKÁKAT

A koronásgalambok a talajon gyűjtik élelmüket; elsősorban magvakat, 
apró gyümölcsöket, ám olykor-olykor rovarokat is fogyasztanak. Fog-
ságban tökéletesen megfelel nekik a házigalambok számára készített 
magkeverék, amelyet különféle gyümölcsökkel, főtt burgonyával, illet-
ve állati fehérjével (lisztkukaccal, főtt tojással) egészítenek ki. 

Gyakran fordul-
nak elő közöttük 
melanisztikus 
jeleket viselő 
egyedek, ami 
különösen a kö-
zönségesnek ne-
vezett fajra igaz. 
Ilyenkor a fejen 
és a farkon sötét 
tollazat találha-
tó. Az egyedek 
közt rendkívül 
nagy méretbeli 
különbségek 
vannak, a legtöbb 
azonban 1,8-2,2 
kg kilogramm 
közötti.
Fotók: Bagosi Zoltán
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ZENÉS
ÁLLATKERTI
ESTÉK 2019

Evening Concerts
at the Zoo

2019. július 3. - augusztus 14.
minden szerdán 20:30

3 July – 14 August, 2019
Wednesdays at 20:30

A program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk! 
The organizers cannot assume liability for any changes in the program due to external 
or unforeseen circumstances.
A koncerteken kép és hang rögzítése nem engedélyezett.
Audio and video recording of performances is prohibited.

2019. július 3., szerda 20:30
(esőnap: 2019. július 4.) – Főkapu tér

Miklósa Erika – Másképp
Fekete-Kovács Kornéllal
és a Modern Art Orchestrával

2019. július 10., szerda 20:30
(esőnap: 2019. július 11.) – Főkapu tér

Kozma Orsi Quartet
– Woody és a Swing
Vendégművész: Kern András

2019. július 17., szerda 20:30
(esőnap: 2019. július 18.) – Főkapu tér

Budapest Klezmer Band
– Liedele in Jiddis!
Vendégművész: Polnauer Flóra

2019. július 24., szerda 20:30
(esőnap: 2019. július 25.) – Főkapu tér

Szőke Nikoletta és Gájer Bálint
Bernstein – The Jazz Side Story

2019. július 31., szerda 20:30
(esőnap: 2019. augusztus 1.) – Főkapu tér

Bényei Tamás és a
Gramophonia Hot Jazz Orchestra
– Miért vidám a kenguru?

2019. augusztus 7., szerda 20:30
(esőnap: 2019. augusztus 8.) – Főkapu tér

Malek Andi Soulistic – Álomkoncert
Vendégművész: Karácsony János James

2019. augusztus 14., szerda 20:30
(esőnap: 2019. augusztus 15.) – Főkapu tér

Karosi Júlia
– Egy csipetnyi Broadway
George Gershwin dalaival

Jegyár: 4500 Ft • Prémium jegy: 5300 Ft
Jegyértékesítés:

• Fővárosi Állat- és Növénykert pénztárai
• www.jegymester.hu

és a Jegymester országos jegy irodai hálózata

Ticket price: HUF 4500
Premium ticket: HUF 5300
Ticket sales:
• Counters of the Budapest Zoo
• www.jegymester.hu and the nationwide network of 

Jegymester ticket offi  ces.

További információ / Further information:
Fővárosi Állat- és Növénykert / Budapest Zoo
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.,
Telefon / Phone: +36 1 273-4901
www.zoobudapest.com/koncertek,
www.zoobudapest.com/concerts
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ÚJ ÁLLATKERTI KIADVÁNYOK
Újabb két kötettel gazdagodott a budapesti állatkert népszerű könyvsorozata, az Állat-
kerti Kötetek a Természetért. Emellett egy olyan kiadvány is napvilágot látott, amelynek 
magyar adaptációja az állatkert szakembereinek a közreműködésével készült.

Görföl Tamás – Csorba Gábor: Denevérek
A denevérek ma már védelemre szorulnak. Akadnak szeren-
csésebb fajok, amelyek még nagy számban fordulnak elő, és 
vannak nagyon komoly veszélyben lévők is. Megóvásuk sok 
tényezőn múlik, ám az első lépés a siker felé minél alaposabb 
megismerésük. A magyar denevérkutatás története másfél 
évszázadra tekinthet vissza, ez idő alatt számos szakember 
és lelkes denevérbarát járta az erdőt, a padlásokat-pincéket 
és a barlangokat, hogy többet tudjunk e titokzatos állatok ál-
lományairól, ökológiájáról, viselkedéséről. E személyek közé 

tartoznak könyvünk nemzetközi hírű szerzői, a Magyar Természettudományi Múzeum 
munkatársai is. Az Állatkerti Kötetek a Természetért sorozat jelen kötetében – amellett, 
hogy számos érdekességet olvashatunk e repülő emlősökről – bemutatjuk a hazánkban 
előforduló denevérfajokat és megóvásuk lehetőségeit is.

Bankovics Attila: Gólyák
Az utóbbi évtizedekben a fehér gólyák száma jócskán meg-
csappant, hatvan év alatt szinte felére csökkent a hazai gólya-
népesség. Részben azért e fogyatkozás, mert visszaszorultak 
azok a vizenyős, lápos-ingoványos területek, árterek, amelyek 
a legtöbb táplálékot adnák e madaraknak. Másrészt pedig sok 
ezer kilométeres vándorútjuk során mind nagyobb számban 
lövik le vagy mérgezik meg őket. Holott több szervezet is (el-
sősorban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let) megtesz mindent, hogy a honi populáció újra növekedjen, 

mások pedig, élükön Állatkertünkkel, azért követnek el mindent, hogy a megsebzett, 
megsérült, megmérgezett vagy elárvult gólyák sorsa ismét jóra forduljon. A fentiek is-
meretében talán nem csodálkozik azon a kedves Olvasó, hogy épp a gólya lett az Ál-
latkerti Kötetek a Természetért sorozat legújabb könyvének főhőse. Elsősorban persze a 
fehér gólya, hisz róla tudunk a legtöbbet; de nem maradhatott ki sokkal ritkább rokona, a 
védett erdők sűrűjében fészkelő fekete gólya sem. 

Elkötelezetten a vadvilág megőrzéséért
Végre magyarul is napvilágot tartott az állatkertek és ak-
váriumok természetmegőrzési világstratégiája, az Elköte-
lezetten a vadvilág megőrzéséért. A könyv leginkább arról 
szól, hogy mit tehetnek az állatbemutatók a természeti kör-
nyezetért. A könyv egyes fejezeteinek címe hűen tükrözi a 
tartalmát – Elkötelezetten a vadvilág megőrzéséért, A ter-
mészetmegőrzés kultúrájának megteremtése, Fajmegőr-
zés élőhelyen, Tudomány és kutatás, Az egyéni viselkedés 
megváltoztatása a természetvédelem érdekében, Populá-
ciómenedzsment. A kötet szerzői aprólékosan körbejárták 
a legfontosabb, vadvilágot veszélyeztető témákat. Jelen 
könyv egy sorozat része, az első kötet még 1993-ban jelent 

meg. Ám a természetmegőrzési világstratégia üzenete ma még aktuálisabb, mint akkor 
volt. Ahogy Inger Andersen, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) főigazgatója 
írja bevezetőjében: „A tanulmány emlékeztet arra, hogy azok a látogatók, akik felismerik 
a vadonban zajló természetvédelmi törekvésekkel való kapcsolatot, nagyobb valószínű-
séggel hajlandóak támogatni az állatkertek és akváriumok munkáját. Ez a stratégia fontos 
eszköz a gyakorlati szakemberek számára is, hiszen segít összekötni a világ állatkertjeiben 
és akváriumaiban, valamint a vadonban zajló tevékenységeket.”
A kötet a Magyar Állatkertek Szövetsége (MÁSZ) kiadásában jelent meg.

Megjelenik a Magyar 
Természettudományi Múzeum 

közreműködésével
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Ticket price: HUF 4500
Premium ticket: HUF 5300
Ticket sales:
• Counters of the Budapest Zoo
• www.jegymester.hu and the nationwide network of 

Jegymester ticket offi  ces.

További információ / Further information:
Fővárosi Állat- és Növénykert / Budapest Zoo
1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.,
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Ha száz évvel korábban jelent volna meg egy 
hasonló című könyv, abban bizonyosan ré-
mületes kalandokról, tízegynéhány méteres 
anakondákról, embereket összeroppantó 
óriáskígyókról és alattomos mérgeskígyók-
ról szerezhetett volna tudomást a rémüldöző 
olvasó, mert az emberek mindig is féltek, de 
legalábbis viszolyogtak ezektől az élőlények-
től, s a cím önmagában horrorra utalt volna.

Ennek a könyvnek a szerzője – dr. Korsós 
Zoltán zoológus, a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum főigazgatója (akinek egyéb-
ként a talajlakó ízeltlábúak, a százlábúak 
és az ikerszelvényesek a fő kutatási terüle-
te) – azonban olyan igazi, régi vágású poli-
hisztor természettudós, akinek lenyűgöző 
mélységű érdeklődése szinte minden ter-
mészeti jelenségre kiterjed, s interpretációs 
készségével közel tudja hozni az olvasóhoz 
még ezeket a „nemszeretem” állatokat is.  

Korsós Zoltán egyik első gyermekkori él-
ménye egy zöld gyíkkal való, egész életére 
kiható találkozás volt, amely hüllőfaj egy 
példányát később terráriumban is tartotta. 
(Engem – mint képzőművészt – meglepett 
az az igen szép, érzékeny és pontos rajz a 

könyvben, amit még gyermekként készített 
erről az állatról.)

A szerző természetesen hazánk hüllő-
fajairól is ír: a Balaton gyakori kockás sik-
lóiról éppúgy, mint a kipusztulás szélére 
sodródott rákosi viperáról, amelynek meg-
mentésén természetvédelmünk fáradozik.

Aztán következnek az érdekesebbnél ér-
dekesebb európai fajok, majd beszámol a 
világ különböző részein megélt természet-
rajzi élményeiről. Megtudjuk például, hogy a 
Mauritius mellett fekvő, turisták elől elzárt, 
szigorúan védett, mindössze 150 hektáros, 
lakatlan Kerek-szigeten a nyolc hüllőfaj közül 
hat sehol máshol nem fordul elő, s az egyik 
kígyófajt már 25 éve nem is látták. Ír arról, 
hogy az egész világon csak két mérges gyík-
faj él, mindkettő Mexikóban. 

Korsós Zoltán három évet töltött Japán 
délnyugati, szubtrópusi szigetvilágában, 
ahol 53 szigeten járt. Erről a területről tenge-
rikígyó-félékről, a habunak nevezett mérges 
kígyókról és tengeri teknősök kikelt tojásaira 
vadászó kígyófajról számol be, de az Okina-
va barlangjaiban élő ikerszelvényesekről, 
pókszázlábúról és egy denevérfajról is ír. 

Végezetül a szerző  a lakásban tartott hül-
lők gondozásához is ad tanácsokat. Köny-
vének egyik fontos jellemzője, hogy a ben-
ne szereplő összes fotót ő maga készítette. 
De hogy ennek a tudós természettudósnak 
meg tudjam mutatni a természethez való 
bensőséges viszonyát, illetve valós énjét, 
kénytelen vagyok kissé hosszabban idézni 
őt magát:

„Megy le a nap, bearanyozza a homokra 
kifutó habot, a hullámok taraján barna peli-
kánok siklanak, valószínűtlenül közel vitor-
láznak a víz felett halakra vadászva! Ez egy-
szerűen hihetetlen volt, a hátam borzongott, 
elolvadtam, összeomlottam, milyen parányi 
az ember! Nagyon szeretem a magányt, tu-
lajdonképpen az hoz ki, mos ki belőlem min-
den bajt.

Egyedül voltam az erdőben is, sokszor. 
Meleg, trópusi erdő, 400-500 méter maga-
san, kis kávéültetvény szélén nomád tábor, 
kibattyogtam az erdőbe, vagy le a patakhoz, 
hatalmas fák, fikusszal benőve, rajtuk legu-
án, anolisz, baziliszkusz, csendes eső, csö-
pög, vizes minden, mégis meleg, szúnyogok, 
feketelegyek, de semmi nem érdekel. Csak 
ülök, merengek, gondolkodom, rajtad, raj-
tunk, az életen, egyedül, senki nem zavar. Ez 
mindent megér! Voltál már így? Nem zavar 
senki, nem kell mások szövegéhez, gondola-
taihoz illeszkedni, nem zökkentenek ki, nem 
terelnek el, nem kell felületes beszélgetéssel 
tölteni az időt! Csak Te és az erdő, eső, alko-
nyat, madárhangok, zörejek. Gyönyörű.”

Ezt a könyvet a természettudós éppen 
olyan haszonnal forgathatja, mint ami-
lyen élvezetre lel benne az egyszerű érdek-
lődő is.        

Kulturális rovat

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával

KORSÓS ZOLTÁN
TALÁLKOZÁSAIM HÜLLŐKKEL

(EX-BB Kiadó, 2019) 
Ára: 3950 Ft

Az idén 93 éves, ismert természettudós-fi lmes Sir David Attenborough i� úkori 
élményei elevenednek meg régi-új könyvének oldalain. 1954-ben indult elő-
ször útnak, hogy távoli tájakon állatokat gyűjtsön a londoni állatkert számára, 
és ehhez kapcsolódóan fi lmet készítsen a BBC-nek. A most megjelent, roppant 
szórakoztatóan megírt könyv három, több mint fél évszázaddal ezelőtt megje-
lent útleírás új, némiképp átdolgozott kiadása egy kötetben. Dél-Amerika és 
Indonézia ma már többnyire letűnt világa, a háborítatlan őserdők különleges 
állatai és kultúrái, és ma már szinte elképzelhetetlen kalandok sorakoznak az 
oldalakon. Aki elolvassa az Egy i� ú természettudós történeteit, azt is meg-
tudhatja, hogyan kezdte pályáját korunk legismertebb természettudós-isme-
retterjesztője. 

EGY IFJÚ TERMÉSZETTUDÓS TÖRTÉNETEI

Ára: 4950 FtPark Könyvkiadó, 2019

Találkozásaim 
hüllőkkel

A hónap könyve

SZEMADÁM GYÖRGY írása
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ehéz kérdés, mert mindenki azt hiszi, hogy 
ért hozzá. Ráadásul az elmúlt évtizedekben 
nagyon sokat változtak a kutya takarmányo-

zásának lehetőségei. A nyolcvanas években még 
leginkább disznógégét meg csirkefarhátat lehetett 
vásárolni kedvenceink számára, az első konzerv 
kutyaeledelek pedig felrobbantak a kamra polcain…

A kutya ragadozó – nyilván senkinek sem jelent 
újdonságot ez az egyszerű kijelentő mondat. Ám 
azzal a mai napig nincs mindenki tisztában, hogy 
a ragadozó nem azonos a húsevővel. A predátorok 
általában főleg állati eredetű táplálékot fogyaszta-
nak, de már ez sem kizárólag húst takar, hanem a 
zsákmány minden testrészét: a csontjait, zsigereit, 
esetenként még a szőrét is. Tudniillik az apróbb tes-
tű prédákat, amelyek évszaktól és területtől függően 
a ragadozó étlapjának számottevő, akár nagyobbik 
részét is kitehetik, szőröstül-bőröstül nyelik le. Nagy 
jelentősége van a gyomornak és a beleknek, a tartal-
mukkal együtt, hisz a félig megemésztett növényi 
tápláléknak, illetve a növényevő bélfl órájának elfo-
gyasztásával a ragadozó olyan tápanyagokhoz jut, 
melyeket önállóan nem lenne képes megemészteni.

MENNYI HÚS, MENNYI EGYÉB?
Mindemellett a kutyafélék közvetlenül is arány-
lag sok növényi anyagot fogyasztanak, elsősorban 
gyümölcsök formájában (szemben a macskafélék-
kel, amelyek úgynevezett obligát ragadozók, vagyis 
tényleg csak állati eredetű táplálékon élnek). Ha te-
hát úgy döntünk, hogy kedvencünk eledelét termé-
szetes anyagokból mi magunk készítjük el, akkor a 
kétharmadnyi húsféléhez egyharmadnyi növényi 
összetevőt is hozzá kell kevernünk. Ez zömmel ga-
bonaféle (főtt árpa vagy rizs), de feldolgozott gabo-
na, például tészta is lehet. A krumpli vagy a kukorica 
a kutya bélrendszerén gyakorlatilag emésztetlenül 
halad át, s egyáltalán nem hasznosul. Legföljebb a 

kukoricadarából vagy -lisztből készített puliszkát 
tudja feldolgozni, amely tejsavóval elkeverve az er-
délyi havasokban a pásztorebek takarmányozásá-
nak alapját képezi. Vitamintartalma miatt nagyon 
hasznos a sárgarépa és a tojássárgája is, lehetőleg 
nyersen. 

FŐZVE VAGY NYERSEN?
A növényféléket minél inkább felaprózva (például 
reszelve) a húshoz kell keverni, egyrészt, hogy a ku-
tya ne tudja kiválogatni és otthagyni őket, másrészt, 
hogy az emésztőnedvek minél nagyobb felületen 

fejthessék ki hatásukat. Örök vita, hogy a húst meg-
főzzük-e, vagy sem: a marhát vagy csirkét elvben 
kaphatja nyersen is a kutya, a nyers sertéshús viszont 
halálos veszélyt rejthet, az Aujeszky-kór (álveszett-
ség) formájában. Mivel rendszerint sejtelmünk sincs 
róla, hogy a hentespulton nem érintkezett-e a ser-
téshús más pecsenyének valóval (elég, ha egyazon 
deszkán vágják fel őket), már csak a biztonság ked-
véért is érdemes minden húst hőkezelni, ráadásul 
ez gyakran az elfogyasztásukat is megkönnyíti. Bár 
vitathatatlan, hogy egyes ebek lelkesednek a gaz-
di asztaláról lehulló fűszeres maradékokért, a kutya 
számára főzött ételt nem szükséges fűszerezni, a só 
és a hagyma kimondottan nem tesz jót neki. 

GYÁRI TÁPOK: A KÉNYELMES MEGOLDÁS
A kutya több tízezer éve él az ember mellett, s min-
dig etették valamivel – azzal, ami épp kéznél volt, 
és amit az ember nélkülözni tudott. Négylábú bará-
tunk – vérbeli opportunistaként – alkalmazkodott 
is bármely táplálékforráshoz, legyen az a koráb-
ban már említett puliszka Erdélyben, vagy fókazsír 

Az Aujeszky-betegség (álveszettség) egy sertés által terjesztett, 
herpeszvírus által okozott állatbetegség, mely az emlősállatok jelentős 
részét veszélyezteti. Emberre nem terjed át, de a lovakra, szarvasmar-
hákra, juhokra igen. Sertésekkel érintkező, nyers sertéshússal és bel-

sőségekkel etetett kutyák és macskák szintén veszélyeztetettek, náluk 
a betegség minden esetben halálos. A betegséget Dr. Aujeszky Aladár, 

magyar kutató különítette el a valódi veszettségtől, 1902-ben.

N

MIT EGYEN

A KUTYA?
A CSIRKEFARHÁTTÓL A PRÉMIUMTÁPOKIG

Hasznos dolog, 
ha a kutyát 

hozzászoktat-
juk, hogy csak 

akkor nyúlhat az 
ételhez, ha arra 

engedélyt kap. Ez 
segít elkerülni, 

hogy mérgezett 
vagy ártalmas 

táplálékot szedjen 
fel séta közben 
vagy akár saját 

kertünkben.
Fotó: Gladskikh Tatia-

na / Shutterstock
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az északi sarkvidéken. A 20. század vége azonban 
forradalmi áttörést hozott az ebek gasztronómiai 
világába: megjelent a gyári kutyatáp. Kifejlesztése 
mérhetetlenül leegyszerűsítette a takarmányozást: 
nincs főzés kellemetlen szagokkal, nincsenek tá-
rolási nehézségek. Nem kell melegíteni, vagdosni, 
darabolni, keverni; csak elő kell venni a kész kutya-
eledelt a szekrényből, felpattintani a fedelét, vagy 
felszakítani a zacskóját, s már kerülhet is a tányér-
ba. Ráadásul nem tartalmaz olyan darabokat, ame-
lyeket az állat szanaszét hurcol. S nem kell törni a 
fejünket azon sem, hogy mit tegyünk bele, hisz a 
tudományosan kifejlesztett tápban elvileg minden 
benne van, amire a kutyának szüksége lehet. 

SZÁRAZ VAGY NEDVES?
Ezt persze csak onnan tudhatjuk, hogy rá van írva 
a csomagolásra a beltartalom, mivel maga a termék 
már nyomokban sem emlékeztet húsra, és sokszor a 
címkén sem könnyű laikusként kiigazodni. Jobbá-
ra azért elmondható, hogy a gyanúsan olcsó tápnak 
a minősége is gyanús. Gyári kutyaeledelek többfé-
le kivitelben léteznek, a két fő kategória a száraz és 
a nedves (konzerv) táp. Mindkettőnek megvan az 
előnye, így érdemes őket kombinálni: a száraz tá-
pok ropogósak, munkát adnak a rágóizmoknak és a 
fogaknak, míg a konzervkészítményeket csak nyel-
ni kell, ám ízletesebbek. A száraz táp további előnye, 
hogy nem romlik meg, ha egy része a tálban marad; 
de persze az sem jó, ha a kutya előtt egész nap ott 
az étel, mert ez ellenkezik a ragadozók táplálkozási 
ritmusával. A tömpe orrú fajták hajlamosak az orr-
facsaró bélgázok eregetésére: e jelenséget is nagy-
mértékben enyhíti a gyomornyugtató száraz táp. 
Fontos, hogy az utóbbit fogyasztó kutya előtt min-

dig legyen bőségesen víz, hisz az említett eledel ter-
mészetes víztartalmát a gyártás során kivonják.

HÁNYSZOR NAPONTA?
Korábban általános nézet volt, hogy a felnőtt kutyát 
elegendő naponta egyszer etetni. Manapság a leg-
több szakember inkább a napi mennyiség két rész-
letben való adagolását javasolja. Noha a farkas egy 
ültő helyében hét-nyolc kiló húst is bekebelezhet, 
melyet aztán a gyomrában szállít haza, s előemészt-
ve öklendez ki a kölykei elé, a kutya bélrendszerét 

kevésbé terheli meg, ha kétszer 
kap kisebb mennyiséget, mint ha 
egyszer sokat. Fontos, hogy teli 
hassal sose ugráljon, szaladgáljon 
az eb, mert fennállhat a gyomor-
csavarodás veszélye. Mivel a ra-
gadozó a vadonban nem jut min-
dennap zsákmányhoz, ha sikerül 
nagyobb prédát elejtenie, annyit 
eszik, amennyi belefér. Követke-
zésképp a kutya is hajlamos túl-
enni magát, s ha ez rendszeresen 
előfordul, akkor elhízik. Emiatt a 
gazdának tanácsos kontrollálnia 
az elfogyasztott mennyiséget. 
A gyári tápok csomagolásán fel-
tüntetett, testsúlykilogrammra 
lebontott értékek csak irányszá-
mok: a kutya táplálékszükséglete 
az életkorától, életmódjától, fajtá-
jától, sőt az évszaktól is függhet!

MIRTSE ÁRON

NÉHÁNY FONTOS TUDNIVALÓ
A tojásnak csak a sárgáját adjuk nyersen a kutyának, a fehérjét 
ne. Hogy mégse vesszen kárba, jó köztes megoldás a tükörtojás, 
amelynél a fehérje megsül, a sárgája nyers marad.

A közhiedelem szerint az ebek kedvence a csont, s való igaz, 
hogy a legtöbb kutya szívesen ropogtat, rág csontot, de nem 
feltétlenül tesz jót neki. Ezért mértékkel és válogatva kapjon: a 
szilánkosan törő csöves csontok nem valók a szájába!

Ellentétben a macskával, a kutya szereti az édességet. Mivel 
azonban a kakaóban található teobromin nevű anyagot a szer-
vezete csak lassan tudja lebontani, már kis mennyiségű csoko-
ládé is mérgező lehet rá nézve.

A ragadozók gyomra sokkal ellenállóbb akár az oszlófélben lévő 
döghússal szemben is, mint az emberé. Mindazonáltal a kutyát 
se etessük romlott, bűzlő, penészes étellel!

Négylábú kedvencünk eledele ne legyen forró, de lehetőleg túl 
hideg sem. A testhőmérséklet (a frissen elejtett préda hőmér-
séklete) az ideális számára. 

Sokan egészségesnek tartják a rendszeres koplalónap beiktatá-
sát (például heti egyszer), hisz a vadon élő ragadozóknak sem jut 
mindennap zsákmány.

1

2

3

4

5

6

Ha több kutyát 
etetünk egyszer-
re, legyen mind-

egyikek külön 
tálja, lehetőleg 
ne is túl közel 

egymáshoz. Az 
ételen még test-

vérek között is 
könnyen kitörhet 

a veszekedés!
Fotó: manushot / 

Shutterstock

A kutya nem csak 
húson él: szük-
sége van egyéb 

táplálékokra is. A 
jó minőségű ku-
tyatáp mindeze-
ket tartalmazza, 

a házi kosztot vi-
szont a gazdának 
kell megfelelően 

összeállítania.
Fotó: Glenkar / 

Shutterstock
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kezdő, de a haladó, sőt a mesterszintű akvaristák 
is csodálattal és elismeréssel szólnak a szivárvá-
nyos guppiról. Könnyen tartható, társas akvá-

riumban is jól érzi magát, nem igényel különösebb 
technikai feltételeket, és ami a legfontosabb: gyö-
nyörű hal. Németországba már 1908-ba megérke-
zett az első huszonöt példány, s attól fogva megin-
dult a guppi európai diadalútja.

KIUGORHAT AZ AKVÁRIUMBÓL
Érdekes, hogy a tudomány a szivárványos guppit 
csak meglehetősen későn, 1859-ben ismerte meg, 
amikor Wilhelm Peters berlini halbiológus Venezu-
elából kapott egy preparált nőstény egyedet, me-

A faj eredeti élőhelye az Amazonas-medence 
északi része, Venezuela, valamint Barbados és Tri-
nidad. Az emberi tevékenység – betelepítések, vé-
letlen szökések – folytán azonban már a világ szá-
mos helyén élnek nagy és stabil populációi (Florida, 
Észak-Afrika keleti része, Közép-Európa, Ausztrália 
délnyugati régiója stb.).

A guppik elsősorban a lassú folyású patakok, ki-
sebb öblök, bemélyedések, apróbb tavak lakói. Élőhe-
lyükön a vizek gyakran kiszáradnak, ezért ki-kiugrál-
nak a partra, remélve, hogy e módszerrel eljuthatnak 
egy biztonságosabb, nagyobb vízhez. Ezt a szokásu-
kat az akváriumokban is megtartják (bár ott nem kell 
a kiszáradástól félni), így a medencéjüket feltétlenül 
le kell takarni, vagy tetővel kell ellátni!

ÖT NŐSTÉNY, KÉT HÍM
A szivárványos guppi elevenszülő, azaz eleven-
tojó. Ez azt jelenti, hogy a megtermékenyítés után 
az embriók az anya testében fejlődnek ki, de nem 
állnak vele kapcsolatban, hasonlóan a viperafélék-
hez vagy az elevenszülő gyíkhoz. A hímek jelleg-
zetes nemzőszerve a gonopódium, mely a farok 
alatti úszó harmadik, negyedik és ötödik sugará-
ból alakult át, s párzáskor belső inszeminációt tesz 
lehetővé. A megtermékenyített peték a petefészek 
vezetékének üregében fejlődnek. Így ugyanazon az 
egyedfejlődésen mennek keresztül, mint a lerakott 
ikrák a természetben, csak jóval védettebb körülmé-
nyek között.

A guppik meglepően korán, már három-négy 
hónapos korukra ivarérettek lehetnek. A megtermé-
kenyülés után a terhesség 20-23 nap, majd követ-
kezik a szülés, aztán egy rövid regenerálódási idő. 
A közös akváriumban, ahol számos példány él 
együtt, a hímek állandóan hajtják, kergetik a nős-

Rovatvezető: Fehér Tamás

lyet Poecilia reticulata nova speciesnek nevezett el. 
A guppi rendszertanilag az elevenszülő fogaspon-
tyok (Poeciliidae) családjába tartozik. A hímek 30, 
míg a nőstények 60 milliméter hosszúak. Nincs két 
egyforma színezetű, mintázatú példány. Talán in-
nen ered magyar „vezetékneve” is: szivárványos. 
Német nyelvterületen – utalva rendkívüli szapora-
ságára – millionenfi schnek hívják. 

A MEDENCÉBEN EGY PÉLDÁNYRA 
LEGALÁBB HÁROM-ÖT LITER VIZET 

SZÁMÍTSUNKA tenyésztői sze-
lekció eredménye 
a rendkívül szí-
nes és a test ará-
nyaihoz képest 
hatalmas farok és 
hátúszó. A dísz-
halkiállításokon 
ezek a példányok 
kapják a legtöbb 
pontszámot a 
guppi szépség-
versenyen. (balra)
Fotó: panpilai paipa / 
Shutterstock

A vadguppik 
kisebbek, és a 

hímek bár igen 
színesek, de a 

farok és hátúszó 
lényegesebben 

kisebb, mint a te-
nyészguppiknál. 

A természetben 
a hatalmas fa-

rokúszó akadá-
lyozná a halakat 

mozgásukban, 
különösen mene-

küléskor. (lent)
Fotó: Kuttelvaserova 

Stuchelova / 
Shutterstock
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A medencé-
jüket dekorálhatjuk 

kövekkel, faágak-
kal, gyökerekkel. 

Egy jól megválasztott 
vízinövény nemcsak esztéti-

kailag gyönyörködtet, hanem 
több-kevesebb búvóhelyet is 

biztosít a halaknak. Néhány felszí-
nen lebegő növényt is használjunk, mert 

ezek gyökerei, levelei kiváló védelmet nyújtanak a 
fi atal egyedeknek. Ilyen a rucaöröm, a békalencse, 
az úszó májmoha, a kagylótutaj. Az akvárium vilá-
gítása lehet fénycsöves vagy – a ma már korszerű és 
nem túl drága – LED-es is, különösen az akvarisz-
tikai célra kifejlesztett színhőmérsékletű kivitelben. 

A növényeknek, valamint a halaknak is elegendő a 
napi tíz-tizenkét órás megvilágítási ciklus.

Táplálékul megfelel a száraz eleség, főleg a le-
mezes vagy apró szemcséjű eledel, amelyet elősze-
retettel kapkodnak össze a felszínről. A fagyasztott 
szúnyoglárva (vörös, fekete), a szintén fagyasztott 
vízibolha vagy az apró sóféreg is használható takar-

mány. Mivel kedvelik az algákat csipegetni, megkí-
nálhatjuk őket mélyhűtött spenóttal is. Ezt kivált-
hatjuk a jó minőségű algakockával vagy a spirulina 
tablettával. A sikeres guppitartás egyik alapfeltétele 
a minőségi és változatos takarmányozás. Ha lehet-
séges, olykor etessünk élő eleséget is (Tubifex, vízi-
bolha, szúnyoglárva). Naponta kell takarmányozni. 
Ha van rá lehetőség, két alkalommal is etethetünk; 
ez a jobb megoldás.

Egy-egy halacska két-három évig él. A guppit ne 
tartsuk – különösen a nagy farokúszójú hímeket – 
csipkelődő halfajokkal együtt.     

tényeket: olykor többen is egyet próbálnak becser-
készni. Ezért öt nőstényre elegendő két hím, így leg-
alább megoszlik az „udvarlók” fi gyelme, a nőstények 
pedig szusszanhatnak egyet. Az utóbbiak szülés 
előtt idegesen le-fel úszkálnak az akvárium üve-
génél, igyekeznek egy csendesebb zugot 
találni. A burokban kinyomott kishalak 
– a felrepedt burokból szabadulva 
– azonnal a felszín felé úsznak, 
megtöltik a léghólyagju-
kat, s amilyen gyorsan 
csak lehet, igye-
keznek elbújni 

a sok éhes száj elől. Az a példány, amelyik nem éri 
el a víztükröt, örök életére „hason csúszó” marad. 
A hobbiakvaristák az ivadékokat külön is választ-
hatják, de a felszínen lebegő növények rendszerint 
megfelelő védelmet nyújtanak a kicsiknek.

VESZÉLYBEN A FAROKÚSZÓ
Az akvárium űrtartalmát úgy válasszuk meg, hogy 
egy halra két-három liter vizet számítsunk. Termé-
szetesen a társas medencéknél és egyéb fajoknál 
más lesz a szorzó. A vizet folyamatosan szűrjük. A 
nagyobb teljesítményű belső szűrő is jó megoldás, 
de a külső (egy nagyobb tartállyal) lenne az ideális. 
Biztosítani kell az állandó friss oxigént is. A guppik 
gyakran pipálnak, a felszínen kapkodják a levegőt. 
Ez a magatartás nem minden esetben jelent oxi-
génhiányt, inkább a felső szájállású halak táplálék-
keresését láthatjuk. A vízkémiára nem érzékenyek, 
8–16 német keménységű és 7,2–7,6 pH-jú vízben 
már jól érzik magukat; a hőmérséklet pedig 20–23 
Celsius-fok legyen. Időszakosan elviselik a maga-
sabb hőmérsékletet is, de ekkor nagyobb fokozatúra 
kell állítani a levegőztetőgépet!

AZ ELEVENSZÜLŐ GUPPI TÖBB MINT 
SZÁZ ÉVE AZ AKVARISTÁK KEDVENCE

Fotó: Mirko Rosenau / Shutterstock

Társas akvá-
riumban is jól 
érzik magukat, 
különösen, ha 
közel azonos 
igényű, eleven-
szülő fogaspon-
tyok társaságába 
kerülnek, ami-
lyenek például a 
mexikói kardfar-
kú halak.
Fotó: Tony Stock / 
Shutterstock
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papagájamandinák nevüket a papagájokéra 
emlékeztető tarka tollazatukról kapták. Ám 
ezen kívül egyáltalán nem hasonlítanak a 
görbecsőrűekhez. Nem rikácsolnak, mint a 

papagájfajok többsége, a csőrük pedig magevőkre 
jellemző kúpcsőr.

ŐK A LEGISMERTEBBEK
A háromszínű papagájamandina (Erythrura trich-
roa) elterjedési területe Ausztrália északi csücske 
és Új-Guinea, továbbá Indonézia néhány szigete. 
Magyar neve arra utal, hogy tollruhájában csaku-
gyan három szín található. Teste, szárnya szép sötét 
fűzöld. Farka vörös, a fejen, a szem körül élénkkék 
maszk látható. A nemek jól elkülöníthetők a maszk 
mérete alapján: ez a hímen a szem mögé húzódik, 
míg a tojón kisebb, a szem vonalánál befejeződik. 
A fi atalok fakóbbak, s a fejükről hiányzik a kék szín.

A nálunk Forbe-papagájamandina néven ismert 
faj (Erythrura tricolor) hazája Ausztráliától északra 
esik: Timor, valamint a Szunda-szigetek némelyike. 
Hasa, melle, arca élénkkék. Háta, szárnya a kékből 
sötétzöldbe megy át. Halványabb kékségéről egy jó 
szemű tenyésztő a tojót meg tudja különböztetni a 
hímtől. A madarak farka piros. A fi atalok halvány-
zöldek, hasonlítanak az E. trichroa fi ókáihoz. Az 
említett fajjal könnyen keresztezhető is. 

A vörösfejű papagájamandina (Erythrura psit-
tacea) hazája Új-Kaledónia. A nemek hasonlók. 
Arcuk, fejük egy kis felülete, továbbá a mellük egy 
része élénkpiros. Mellük, hátuk, szárnyuk zöld, a 
farkuk vörös. Nekem ők voltak a kedvenceim, az 
amandinák közül a legkönnyebben költöttek. Békés 
természetük miatt a fi atalokat sem kellett a szülő-
madaraktól elválasztani.

Az indiai vagy vöröshasú papagájamandina 
(Erythrura prasina) hazája India, Thaiföld, Jáva, 
Borneó és a környező kisebb szigetek. A legszebb 
amandinák egyike. Ez a madár az előbbieknél – né-

mileg hosszabb farka miatt – termetesebbnek tűnik. 
A hím arca kék. Egyes alfajoknál a kék szín a mellre 
is lehúzódik. Háta és szárnya zöld. A farka és a hasa 
nagy része élénkpiros, a szárnyig fokozatosan elhal-
ványul. A tojón a kék színezet foltosan világosabb le-
het, vagy teljesen hiányzik. Az állományomban tar-
tottam olyan egyedeket is, amelyek hasa nem piros, 
hanem sárga volt. Az indiai papagájamandinának 
nem is olyan rég még nagy számban érkeztek szál-
lítmányai Európába, főleg thaiföldi kereskedőktől. 
Az érdeklődők szinte azonnal megvásárolták a nem 
túl drága, tetszetős példányokat, majd téves útmu-

A szakirodalomból a papagájamandináknak tizenkét-tizenhárom fajuk 
ismert. Véleményem szerint közülük párat inkább alfajnak kellene te-
kinteni, mivel az egyes szigeteken csak kismértékben különböznek a 
jellegzetesebb fajoktól. Az amandinák Dél-Indiától Ausztráliáig fordul-
nak elő. Többségük az Indonéziához tartozó trópusi szigetvilágban ho-
nos. Néhány faj elterjedési területe átfedésben is lehet, de jellemzőbb, 
hogy izoláltan élnek valamelyik szigeten, szigetcsoporton.

A PAPAGÁJAMANDINÁK

A
A háromszínű 

vagy más néven 
kékarcú papa-
gájamandina 

jellegzetessége 
a fej kék színe, 

amely világosan 
elkülönül a test 

zöld tollazatától.
Fotó: Kovács Zsolt

A vöröshasú pa-
pagájamandinát 
a hazai tenyész-
tők gyakran 
indiai papagá-
jamandinának 
nevezik. A vad 
alakon kívül 
kitenyésztettek 
egy tengerzöld 
színváltozatot is.
Fotó: Narupon 
Nimpaiboon / 
Shutterstock
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tatás alapján hántolatlan rizzsel kezdték etetni őket. 
E tudatlanságért azonban több ezer befogott madár 
az életével fi zetett! Hazájában ugyan ki-kijárnak a 
faj egyedei a félérett, érett rizstáblákra, de ott mást 
is esznek. Következésképp az egyoldalú táplálás az 
említett példányok halálos ítéletével ért fel. Azoknak 
a madártartóknak, akik félérett és csíráztatott ma-
gokat, élő rovareleséget, gyümölcsféléket és vegyes 
egzóta-kanári keveréket etettek, jóval kisebb veszte-
séggel kellett számolniuk.

Európában ismertebb még a sokszínű papagáj-
amandina (Erythrura coloria) és a Peale- vagy fi dzsi 
papagájamandina (Erythrura pealii). Magyar te-
nyésztői nevük a latin tudományos névből szárma-
zik: coloria, peáli. Szépek, de napjainkban nehezen 
elérhetők. Legeredményesebb hazai tenyésztőjük 
néhai dr. Gere Géza professzor volt.

TARTÁSUK, GONDOZÁSUK
Tíz amandinafajt ismerek közelebbről, közülük ha-
tot tartottam, néhányukat szaporítanom is sikerült. 
A közismertebbek egymással is keresztezhetők, s a 
hibridek is továbbtenyészthetők.

Noha az imént bemutatott fajok gondozása 
aránylag egyszerű, csak fi gyelmesebb madárbarát-
nak ajánlom őket. A papagájamandinák tarthatók 
egész évben lakásban, sőt meleg nyári napokon 
kerti röpdében is. A kalit mérete minél nagyobb, an-
nál jobb. A madarak szépen berendezett vitrinben 
is igen mutatósak. Jól megválasztott világítással, 
illetve napfényben szinte ragyognak. Hangjuk je-

lentéktelen, így a szomszédokat sem zavarhatja. Ki-
csi termetük miatt a kalit tisztítása egyszerű; még a 
zebrapintynél is kevesebbet szemetelnek. Lapos tál-
kából etessük-itassuk őket. Az alom lehet papír, apró 
kavicsos homok, macskaalom.

Alaptakarmánynak az a legjobb, ha kanárielesé-
get keverünk össze egzótaeleséggel. Nagyon szere-
tik a természetből begyűjtött fűfélék érett és félérett 
magját. Örömmel eszik a fehér gyöngykölest és a 
fürtös kölest is. Madarainkat hetente kínáljuk meg 
zölddel, kevés lágyeleséggel, valamint néhány szem 
apró lisztkukaccal vagy más rovartáplálékkal. Min-
den fajra általánosságban igaz: fi gyelnünk kell rá, 
hogy az összes eleségből mi fogy jobban, és mi ke-
vésbé. S azt se feledjük, hogy a papagájamandinák 
hajlamosak az elhízásra!

KELNEK A FIÓKÁK
Tenyészthetjük őket legalább egy méter hosszú ka-
litban vagy ettől nagyobb röpdében is. A pár legyen 
jól összeszokott, egészséges, egy időben kivedlett 

és nem kövér. Az amandinák eredeti hazájukban a 
költést a táplálékbőséghez igazítják; nekünk erre a 
párt fokozatosan kell felkészíteni. Azok, akik egész 
évben azonosan etetik madaraikat, több kudarcra 
számíthatnak, mint akik fi gyelembe veszik életük 
ciklikusságát. Ezek pedig a pihentetés, a költésre 
való felkészítés, a fi ókanevelés és a vedlés időszakai.

A párok fészkeléséhez fontos legalább 22-23 Cel-
sius-fok meleg és tíz-tizenkét órás megvilágítási 
idő. A fészek egy elöl félig nyitott (vagy csak bebú-
vónyílással ellátott) odúban készül, puha rostos fű-
félékből, apró pihékből. Fészket építő madarainkat 
indokolatlanul ne háborgassuk. Szerencsés esetben 
a pár gondosan költ, fi ókáit felneveli. A kotlási idő két 
hét. A fi atalok fölneveléséhez változatos táplálék kell; 
nálam az élő eleség nélkülözhetetlennek bizonyult. 
A tojások keltetését, a fi ókák felnevelését szükség 
esetén dajkamadárra is bízhatjuk. Dajkamadárként 
szóba jöhet minden gondoskodó hajlamú, odúban 
fészkelő díszpinty. A fi atalokat kötelező meggyű-
rűzni, ez öt-hat napos korukban történhet; kritikus 
eseménynek számít, mivel nem minden szülő tűri. 
Emiatt a gyűrűzést követő egy-két napon át a csalá-
dot fokozottan fi gyeljük! A kidobált fi ókákat még ki-
hűlés előtt vagy a saját, vagy a dajkamadár fészkébe 
tegyük vissza. A sikeresen felnövekedett fi atalokat 
önállóvá válásuk után elválaszthatjuk.

LAKÓ ANTAL 

A vöröshasú pa-
pagájamandina 
első példányait 

1878-ban hozták 
Európába. Sokáig 

olcsón, nagy 
számban kínálták 

eladásra. Ma, 
mivel importja 

megszűnt, nem 
könnyű hoz-
zájutni. Fog-

ságban történő 
tenyésztése nem 

egyszerű.
Fotó: assoonas / 

Shutterstock

A vörösfejű 
papagájamandi-
nák kezdetben 
félénk madarak. 
Mozgékonyak, 
szinte egész nap 
tesznek-vesznek. 
Mivel nagyon 
szeretnek füröd-
ni, a kalitkához 
csatlakoztatható 
fürdőházikóról 
ne feledkezzünk 
el. 1873-ban már 
tartották Európá-
ban.
Fotó: Trisha Shears / 
Wikipédia

A papagáj-
amandinák 

magyar nevezék-
tana elég bonyo-
lult. A képen lát-
ható fajt nálunk 

„Forbes” tenyész-
tői névvel illetik, 

bár az angol és 
a tudományos 
neve egyaránt 

háromszínűt 
jelent. Nálunk 
egy másik fajt 

neveznek három-
színűnek.

Fotó: Dick Daniels / 
Wikipédia




