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 Az 58 éves Jeffrey 
Lendrumot tavaly januárban 
több mint három év letöltendő 
szabadságvesztésre ítélte a 
Snaresbrook Királyi Ítélőszék, 
miután 2018-ban tucatnyi ra-
gadozómadár-tojással és két 
frissen kikelt lármásrétisas- 
fiókával a testére tapasztva 
érkezett meg a London-
Heath row-i repülőtérre. 
Amennyiben kiadatásra kerül, 
szabadulása után a hatóságok 
várhatóan Brazíliába szállítják 
majd, hogy letöltse a rá 2016-
ban, vándorsólymok kicsem-
pészésének kísérletéért kirótt 
négy és fél évnyi börtönbün-
tetést. A számos zimbabwei, 
kanadai, brazíliai és nagy-bri-
tanniai büntetés-végrehajtási 
intézetet megjárt Lendrum 22 
évesen ült először – az apjával 
együtt – kisebb bolti lopások 
miatt. A katonakorában a 
rodéziai hadsereg különleges 
alakulatában szolgáló, de a 
bulvársajtóban csak „tojásos 
Pablo Escobar”-ként emle-
getett antihős Észak-Que-
becben állítólag egyszer egy 
helikopterről kötélhágcsón 
leereszkedve próbált megkö-
zelíteni egy sólyomfészket. 
Potenciális ügyfelei azok a 
gazdag közel-keleti üzlet-
emberek, akik dollárezreket is 
leperkálnak egy-egy szép és 
ritka madárért.

www.theguardian.com

 A teknősök intelligenciájának mérésével 
eddig kevesen foglalkoztak, és ők is elsősorban a 
tengeri teknősökre fókuszáltak. Mégis feltételez-
hető volt, hogy a viszonylag nagy mozgáskörzettel 
rendelkező óriásteknősök memóriája sem lehet 
rossz, máskülönben sosem találnának haza. 
A schönbrunni állatkert aldabrai óriásteknőseit 
(Aldabrachelys gigantea) egy kísérlet keretében 
arra trenírozták, hogy harapjanak rá egy bot 

végére tűzött színes gumilabdára. Egy adott 
színhez jutalomfalat társult, míg a többihez 
nem. Ezt a nem túl bonyolult feladatot rövid 
betanítás után valamennyi példány képes volt 
hibátlanul végrehajtani. Aztán a szakemberek 
előbb 95 nap, majd 5 év elteltével újra letesztel-

ték a tudásukat, és az állatok minden alkalommal 
kifogástalanul teljesítettek. További érdekesség, 
hogy az „öreg diákok” társaságban gyorsabban 
elsajátították a leckét, még úgy is, hogy egyedileg 
más-más színű labdát kellett kiválasztaniuk.

phys.org

Fotó: jaroslava / Shutterstock

 Az óriáspanda-bocsok születési súlya 
mindössze 100 gramm körül van, azaz megkö-
zelítőleg kilencszázad része anyjuk tömegének. 
Más medvefélék ivadékai is viszonylag aprók, mi-
vel a blasztociszták jellemzően csak az ellés előtt 
másfél-két hónappal ágyazódnak be a méhfalba, 
hogy az utódok ne az éppen hibernáló nőstények 
izomszöveteinek lebontásából származó fehérjé-
ket, hanem inkább azok magas zsírtartalmú tejét 
fogyasztva nőjenek nagyra. Ezzel együtt a téli 
álmot alvó és az egész évben aktív medvefajok 
kicsinyei ugyanazon a fejlettségi fokon jönnek a 
világra, mint más ragadozó emlősök kölykei – az 
óriáspandákat kivéve, amelyek csontozata a Duke 
Egyetemen elvégzett összehasonlító CT-vizsgálat 
szerint ekkor még éppoly puha és képlékeny, mint 
egy 28 hetes emberi magzaté.

www.sciencedaily.com

Fotó: plavevski / Shutterstock

 Amerikai ichtiológusok egy rejtélyes halpusztulás okait kutatva jöttek rá, hogy a 
Kongó bolygónk legmélyebb folyama. Körülbelül egy évtizede ugyanis olyan pigment hiányos, 
vak bölcsőszájúhalak kerültek elő ebből a víztestből, amelyekkel minden jel szerint a keszon-
betegség végzett. Márpedig ezt a tünetegyüttest a szervezetet érő túlnyomás váltja ki. A 
tudósok azóta egy akusztikus Doppler-elven működő áramlásmérő segítségével bebizonyítot-
ták, hogy a vízmélység helyenként 
a 200 métert is meghaladhatja. 
A rengeteg zúgó, az erős sodrás 
és a hatalmas, víz alatti vízesések 
áthatolhatatlan akadályt képezve 
elszigetelik egymástól a halpopu-
lációkat, pedig azok légvonalban 
nem is élnek messze egymástól. 
Így a Malebo- (korábbi nevén 
Stanley-) tótól az Atlanti-óceánig 
tartó 350 kilométer hosszú alsó 
szakaszon több mint 300 halfaj 
osztozik.

www.livescience.com

Fotó: PhoticechCZ / Shutterstock

 A karintiai bíróság 
négy hónapnyi felfüg-
gesztett börtönbünte-
tésre ítélte azt a 38 éves 
terraristát, aki 2019 nyarán 
szomszédai folyamatos 
panaszkodása miatt szélnek 
eresztette királypitonjait. 
A kilenc kígyó közül három 
elpusztult, három végül a 
Happ Hüllőparkba került, a 
többiek sorsa ismeretlen. Az 
ítélet nem jogerős. Ausztri-
ában egyáltalán nincs meg-
oldva a „megunt” egzotikus 
kedvencek elhelyezése. Az 
állatkerteknek nem köteles-
ségük befogadni őket, in-
ternetes „forgalmazásukat” 
pedig jogszabály tiltja.

www.kleinezeitung.at

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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 A 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset után 
kiürített terület állatvilága regenerálódni látszik. Egy, a 
Frontiers in Ecology and the Environment tudományos 
folyóiratban megjelent tanulmány szerint a georgiai 
egyetem munkatársainak húsznál is több gerincesfaj 
jelenlétét sikerült dokumentálniuk a szellemvárosok-
ban. Akárcsak Csernobil lezárt körzetében, itt is főleg 
olyan emlősök térhódítását lehetett megfigyelni, ame-
lyek amúgy kerülik az embert. Például a vaddisznók 
kétszer olyan sűrűn kerültek a kameracsapdák látó-
mezejébe a szigorúan ellenőrzött evakuációs zónában, 
mint azon kívül. Ráadásul nappal is mutatkoztak, holott 
éjszakai állatként élnek a köztudatban. Ugyanakkor – 
mivel az örvös medvék (Ursus thibetanus japonicus) 
egyedszáma is ugrásszerűen megnőtt – a japán szérók 
(Capricornis crispus) inkább távol tartják magukat 
a sugárzó területtől, pedig az urbánus körülmények 
sincsenek igazán ínyükre.

www.sciencedaily.com

Fotó: Lee waranyu / Shutterstock

 Az ember és általában a főemlősök más fajoknál könnyebben koope-
rálnak társaikkal. Egy friss kutatás szerint azonban a szürkepapagájok 
(Psittacus erithacus) is szívesen segítenek egymásnak, még akkor is, ha ők 
maguk közvetlenül nem profitálnak az akcióból. A papagáj- és a varjúfé-
lék agya a testtömegükhöz képest meglehetősen nagy, és a két csa-
lád tagjainak problémamegoldó képessége is hasonló fejlettségű. 
Ugyanakkor egyedül a jákók azok, amelyek akár a „vadidegene-
ket” is bármilyen ellenszolgáltatás nélkül, teljesen önzetlenül 
támogatják. Egyelőre nem tudni, hogy e „nagylelkűség” 
mennyire elterjedt a madárvilágban. A hasonló nagysá-
gú és életmódot folytató kékfejű arák (Primolius cou-
loni) például a legkevésbé sem készségesek. Az 
sem világos, hogy a szürkepapagájok mi alapján 
döntik el, hogy kinek és mikor asszisztáljanak.

newscientist.com

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

 A Nagy-Britanniában honos állatfajok 
15 százalékát a kihalás fenyegeti. Különös 
módon, miközben az Angol Királyi Madárvédelmi 
Társaság (RSPB) 2019-es felmérése szerint az 
emberek 56 százaléka szívesen tenne valamit az 
érdekükben, a megkérdezettek egyharmadának 
nincs ideje ilyesmire, míg egyötödük azt sem 
tudja, miként segíthetne. Ezért az állami szeren-
csejáték-üzemeltető National Lottery az ismert 
természetfotóssal és tévés műsorvezetővel, 
Chris Packhammel, valamint az SB.TV online 
zenei platform alapítójával, Jamal Edwardsszal 
karöltve országos kampányt indított a környezet- 
és természetvédelem jelentőségének propagálá-
sa és mibenlétének tisztázása érdekében.

independent.co.uk

 Az első cápák megjelenése mintegy 450 millió évvel ezelőttre 
tehető. Míg legtöbb csoportjuk képviselői gyakorlatilag jottányit sem 
változtak az ordovícium vége óta, a szőnyegcápa-alakúak rendjébe sorolt 
bambuszcápák (Hemiscyllium-fajok) kilencmillió éve megtanultak járni. 
Ezek a legfeljebb méteres hosszúságúra megnövő, a maguk életközössé-
gében mégis csúcsragadozói babérokra törő jószágok az Új-Guineát és 
Ausztráliát övező tengerek lakói, amelyek mell-, illetve hasúszóikon lépe-
getve apály idején a szárazföldre is kimerészkednek. Habár a porcoshalak 
evolúciója rendkívül lassú folyamat, az indopacifikus korallszirtek dina-
mikája szokatlanul gyors és jelentős diverzifikálódásra ösztönözte őket. 
Sajnos a túlhalászás a bambuszcápákat is keményen sújtja, főleg, mert 
egynémely fajuk elterjedési területe csak pár száz négyzetkilométer.

nationalgeographic.com.au

Fotó: slowmotiongli / Shutterstock
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FARKASOK
A BÜKKBEN

Lupus in fabula, azaz „a farkas a mesében van”, vagy 
„farkast emlegetnek, már a kert alatt jár” – szoktuk 
mondani, ha akkor lép be valaki a szobába, mikor 
épp róla beszélünk. Pontosabban: ne emlegesd a 
bajt, mert megjelenik. Nem véletlenül használja ez 
a régi latin mondás a gondra-bajra szinonimaként a 
farkast. Ősidőktől vetélytársként tekintett az ember 
e nagyragadozóra, s irtotta, vadászta, pusztította, 
ahol csak érte. Olyannyira, hogy eltüntette a farkas 
eredeti ómagyar nevét is: mivel tabunak minősült, 
s kimondani sem volt szabad, nem csoda, hogy las-

san kikopott nyelvünkből. Ilyen rituális okból nem 
maradt fenn a farkas mellett a szarvas vagy a med-
ve ómagyar elnevezése sem. A tiltott szó használata 
helyett körülíró formák terjedtek el, úgymint „farkas 
állat”, „szarvas állat”. A barna medve ősi neve szin-
tén elveszett, így került nyelvünkbe a medved jöve-
vényszó, melynek ószláv eredetije is csak körülíró 
forma: mézevőt vagy mézlátót jelent. 

„SZŐRSZÁLHASOGATÁS”
A farkasra visszatérve, nevezték még ordasnak, azaz 
„fekete és barna szőrszálakkal tarkázottnak” is. Ké-
sőbb azonban a melléknév főnévvé vált, elsősorban 
irodalmi hatásra, hiszen Arany Jánostól Mikszáth 
Kálmánon át József Attiláig számos írónk, költőnk 

használta a kifejezést műveiben. Toportyán, topor-
tyánféreg, féreg és csikasz szintén szinonimái vol-
tak a farkasnak. Ugyanakkor nem különböztették 
meg feltétlenül a Toldiban is szerepeltetett nádi far-
kastól, vagyis aranysakáltól: mindkettőt kártékony, 
veszélyes állatként toportyánnak hívták. Holott ere-
detileg ez a szavunk is a medvére vonatkozott (lásd: 

ORDAS TÖRTÉNETEK

A cikk a Bükki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 
segítségével 

készült.

A FARKAS A XIX. SZÁZADBAN SZINTE AZ 
EGÉSZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG 

TERÜLETÉN ELŐFORDULT.

A kelták szerint a 
Napot este farkas 
falja fel. A germá-

noknál, ha Ódin 
vagy a valkűrök 
farkason „lova-

goltak”, győztek 
a harcban. A 
druidáknál a 

közösséget védte 
a farkas. Róma 

alapítóit, Romu-
lust és Remust 

szintén anyafar-
kas szoptatta.

Fotó: Lori Ellis / 
Shutterstock

A farkasoknál 
kiemelkedő 
jelentősége van a 
csoportos életük-
kel kapcsolatos 
kommunikációs 
szabályoknak, 
ezek nagyrészt 
genetikailag 
meghatározot-
tak, és kisebb 
mértékben tanult 
és kialakított sza-
bályrendszerek.
Fotó: Mircea Costina / 
Shutterstock ➤
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tipor, teper, topog, toporzékol stb.). S ki gondolná, 
hogy még a „fene” szó is farkast jelentett valamikor? 
Manapság is gyakran kiszalad a szánkon, hogy „a 
fene egye meg”, ami eredeti értelmében kissé más 
hangulatú. 

RÉGEN VOLT, HOGY IS VOLT?
Ám e nyelvészeti kitérő után fussunk végig azon, 
milyen sorsa volt az ordasnak hazánkban, s miként 
jutottunk el odáig, hogy az egykor gyűlölt-pusztí-
tott ragadozó egyedszáma úgy megcsappant, hogy 
ma minden kölyöknek örülünk, bízva benne, hogy 
erősíti a pár tucatnyira csökkent, fokozottan védett 
állományt. Az 1800-as években a történelmi Ma-
gyarország szinte egész területén előfordult, bár a 
legnagyobb farkaspopulációk már akkor is az észa-

ki és keleti részek erdőkben gazdag régióiban éltek. 
Hajdani megítéléséről hűen vall Bél Mátyás a Ma-
gyarország népeinek élete 1730 körül című mun-
kájában: „Nincs hiány ragadozó farkasokban, nem 
csak a hegyeket, a sík vidéket is kedvelik, kivált ott, 
ahol erdő van. Ha járható télen a mező, a farkasok 
a háziállatokban is kárt tesznek. Behatolnak a fal-

vakba, udvarokba, s amit találnak, még a kutyákat 
is elragadják. Nyáron, mikor hozzá tudnak férni a 
legelő nyájakhoz, ezeknek vannak veszedelmére. 
Éjszaka a legelő lovakra leselkednek. Bizony nincs 
ország, ahol nagyobb kárt okoznak, mint Magyaror-
szágon.” S ennek következtében kíméletlenül üldöz-
ték, gyilkolták a toportyáncsaládokat. Nem csupán 
a vadászok eredtek a nyomukba: gyakorta a falu-

AZ 1980-AS ÉVEKTŐL MÁR BIZONYÍTOTTAN 
ISMÉT ÉLTEK ORDASOK HAZÁNKBAN.

Az Alföldön még 
a XIX. században 
is fogtak farkast 
drótkarikás 
ostorral.
(Illusztráció gróf 
Andrássy Manó: Hazai 
vadászatok és sport 
Magyarországon [1857] 
című könyvéből)

Farkasillusztráció 
gróf Lázár 

Kálmán: Körút 
az állatkertekben 

(1870) című 
könyvéből

A falkában a ve-
zető alfa-párhoz 
és utódaikhoz 
a szaporodá-
si időszakban 
más farkasok is 
csatlakozhatnak. 
Az abszolút úr az 
alfa-hím, őt köve-
ti az alfa-nőstény. 
A vezérhímet 
sérülése vagy 
pusztulása esetén 
a béta-hím váltja 
fel.
Fotó: Bildagentur 
Zoonar GmbH / 
Shutterstock
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si, városi elöljárók rendelték el télen a farkas irtást. 
Ilyenkor a település férfi népe botra, ólmos végű 
karikás ostorra, dárdára vagy az egyébként tiltott 
lőfegyverre kapott, s ment pusztítani az ordasokat. 
Ezt a vérengzést vadászatnak sem lehetett nevezni, 
hisz legtöbbször egyszerűen agyonverték a hurok-
kal, karikással megfogott farkasokat. A hivatalosan 
elrendelt hajsza a XVIII. században eléggé általános 
volt az Alföldön is, a székelyeknél pedig még a XIX. 
század végén is kirendelték a falvak férfi népét a to-
portyánok pusztítására, sőt sok esetben a hatóságok 
farkasvermek ásását írták elő. 

Régi mendemonda, hogy a farkasok – főleg a 
nagy teleken falkába verődöttek – az éhségtől hajt-
va emberre támadhatnak. Máriássy Ignác jegyezte 
fel, hogy 1795 telén a „vad farkasok […] is éccakának 
idején a városban [Gyöngyös] sétáltak, két embert 
meg is szalajtottak… Györk helység mellett egészen 
egy embert megettek, csak egy lábszárát csizmástul 
hagyták meg, a Mátrában egy embert s egy gyer-
meket emésztettek meg.” 1790-ben az egri püspök-
ség kerecsendi fácánoskertjében is tanyát vertek az 
ordasok, s itt az év folyamán nyolc farkast ejtettek el 
a vadászok. Az 1850-es években a Bükkben átlago-
san húsz felnőtt farkast és tíz kölyköt hoztak évente 
terítékre. 1890-ben pedig a korabeli híradások sze-
rint Varga István gazdálkodó égő szalmacsóvákat 
dobálva tartotta távol lovaitól az ordasokat, mikor 
szánját a Mátrában kisebb falka támadta meg. Ter-
mészetesen az akkori adatok, történetek – a sokkal 
nagyobb ragadozóállomány dacára is – komoly 
fenntartásokkal kezelendők. Napjainkban a jelen-
tősebb populációkkal rendelkező államokból (pél-

dául Románia, Ukrajna, Oroszország) sem jeleztek 
egyetlen ízben sem ember ellen irányuló célzott 
farkastámadást. 

A TÁTRÁBÓL A BÜKKBE – ÉS MÉG AZON IS TÚL
Farkasszempontból nagyot változott a világ az el-
múlt évszázadokban. Arról a szakemberek vélemé-
nye is megoszlik, hogy Magyarország legújabb kori 
történelmében a faj az 1970-es évekig teljes mér-
tékben kipusztult-e, vagy ha kis létszámban is, de 
végig jelen volt a hazai faunában. Tény azonban, 
hogy az 1980-as évektől már bizonyítottan itt élt ve-
lünk: főleg az Északi-középhegység kevésbé zavart 
részein hol több, hol csak pár magányosan kóbor-
ló példány rótta az erdei utakat. Ennek csak egyik 
oka, hogy a nagyragadozók száma Európa-szerte 
valamelyest növekszik. Nem egy emlékezetes ter-
mészeti katasztrófa is hatással volt arra, hogy far-
kasok bukkanjanak fel a magyarországi erdős terü-
leteken vagy azok környékén. 2004 novemberében 
170–220 kilométer/órás széllökésekkel söpört végig 
egy vihar a Magas-Tátra déli oldalán, s a 750–1300 
méteres régióban szinte letarolta a fákat. 2014-ben 
pedig az Alacsony-Tátra erdeit ritkította meg az 
orkán. Természetes hát, hogy szegény toportyá-
nok kénytelen-kelletlen elindultak délre, s egyre 
nagyobb számban telepedtek meg hazánkban. Itt 
megfelelő élőhelyeket és – a túltartott vadállomány-

nak köszönhetően – bőséges élelmet találva, immár 
rendszeresen családokat alkotnak, szaporodnak 
is. Napjainkra már a Börzsönyben is felbukkantak 
ordas komáék, de kisebb-nagyobb egyedszámú 
falkáik élnek a Mátrában, a Hevesi-dombságon, a 
Bükk-fennsíkon és hegylábi területein, az Aggte-
leki-karszton, valamint a Zempléni-hegységben 
egyaránt. A legnépesebb (és szaporodó családokat 
is jelentő) állományok a friss adatok szerint a Bük-
ki Nemzeti Park Igazgatóság működési térségében 

találják meg létfeltételeiket. Az 
igazgatóság szakemberei 

szerint a helyi példányok 
a Bükk hegységnél jóval 
nagyobb területen, mint-
egy ötszáz négyzetki-
lométeren mozognak. 

Majd féléves ko-
rukig nem bújnak 
elő a kölykök a 
kotorékból, itteni 
etetésükbe a 
szülőkön kívül 
beszállnak a csa-
ládalapításra még 
nem képes, előző 
évi lányutódok 
is. Ezt a stratégiát 
alloparentális 
utódgondozás-
nak nevezzük.
Fotó: Eric Isselee / 
Shutterstock

MÉG MINDIG NAGY PROBLÉMÁT 
JELENT E FOKOZOTTAN VÉDETT FAJ 

ILLEGÁLIS VADÁSZATA.

➤

A farkas elterje-
dési adatai Ma-
gyarországon a 

2019-ben leadott, 
az Élőhelyvédel-

mi Irányelv 17. 
cikkely szerinti 

adatszolgáltatás 
alapján
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Egyedszámuk, falkaméretük azonban évről évre 
ingadozik. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai 
és a nagyragadozókkal foglalkozó szakemberek – 
kameracsapdák segítségével és egyéb életnyomok 
gyűjtésével – folyamatosan nyomon követik a far-
kasok létszámát, aktivitását egész évben. A kamerák 
elhagyatottabb helyeken és turistautak közelében 
is készítenek felvételeket, s évente akár több száz 
észlelést rögzítenek. Az új évezred elejétől jól ismert 

volt a farkas bükki fi alása, azóta hat-hét szaporodási 
ciklusról állnak rendelkezésre közvetett és közvet-
len információk. Jelenleg három-négy, kölyköket is 
nevelő farkascsalád rója a nemzeti park ösvényeit 
és csapáit. Főként telente csatlakozhatnak hozzá-
juk idősebb rokonaik is. Ugyanakkor – bár rend-
szeresen van szaporulat a Bükki Nemzeti Parkban 
– szakértők szerint a tartósan jelen lévő példányok 
száma alig változik. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a kölyköknek csak mintegy a fele éli túl első 
két életévét: a többiek különböző betegségek vagy 
sérülések következtében elpusztulnak. 

A LEGFŐBB VESZÉLY AZ EMBERI BUTASÁG
Sajnos az illegális elejtések is számottevően károsít-
hatják a bükki farkasállományt. Az emberi ostoba-
sággal és rosszindulattal nehéz felvenni a versenyt, 
ennek ellenére mind a gazdálkodókkal, mind a va-
dászatra jogosultakkal folyamatosak az informális 
találkozók, egyeztetések. Az országban elsőként itt 
dolgoztak ki egy olyan támogatási rendszert a gaz-
dálkodók részére, hogy ha nagyragadozók által járt 
erdőszéli gyepeken legeltetik a nyájat, csordát, ak-
kor ingyen kapnak farkasbiztos elektromos kerítést, 
valamint igény szerint kuvasz őrkutyákat. Az igaz-
gatóság munkatársai ezzel párhuzamosan – tudo-
mányos intézetekkel karöltve – feltérképezik a helyi 
nagyragadozók „családfáját”, genetikai leszármazá-
si kapcsolatait is.

Persze sokakban felvetődik a kérdés, hogy örül-
hetünk-e az ordasok bükki megtelepedésének. 
A válasz egyértelmű igen. E karizmatikus faj puszta 
jelenléte is kiemelkedő természetvédelmi érték, sőt 
nemzeti büszkeségre is okot ad. A nagyragadozók 
egyszersmind a jól kezelt élőhelyek jelzői is. A far-
kasok pozitív hatással vannak védett területeinkre, 
szelektív zsákmányolásukkal segítik a vadgazdál-
kodást, s hozzájárulnak az élőhelyek természetes 

FARKASVEREM, FARKASKERT 
A farkasverem két öl, azaz 3,8 méter széles és ugyanolyan mély gödör volt, melynek a fala felfelé szűkült. 
A verem aljába kihegyezett karókat vertek, amelyek a gödörbe zuhanó ordast vagy más nagy testű vadat – 
néha még az arra kóborló háziállatokat is – felnyársalták. A vermeket felülről lazán befedték ágakkal, leve-
lekkel, majd óvatosan juhhúst tettek rájuk csaléteknek. Az Alföldön a farkasvermek közepéből egy hosszú 
oszlop állt ki, melynek a tetejére egy kosárban libát vagy kacsát kötöztek. Ugyanakkor a toportyánok bundája 
viszonylag nagy értéket képviselt, ezért gyakran különböző „bundakímélő” csapdázási módokat is használtak 
az elejtésükre, például a „farkaskert” nevű élvefogó csapdarendszert. 1829-ben Pák Dienes Vadászattudomány 
című könyvében részletesen ismerteti a farkaskert felépítését és működését: „Farkast sövénykerítés közt fog-
ni: hat vagy hét láb magasságú sövénnyel keríts körül egy két öl általmérőjű helyet, tégy abba eleven juhot, 
ludat, rucát vagy malacot, ezen ajtós kerítés körül mintegy kétlábnyi távolságban fonass más, de az előbbe-
nihez hasonló vagy még nagyobb magasságú sövényt, alkalmaztass rá egy ajtót úgy, hogy az kívülről befelé 
könnyen nyíljon ugyan, azonban a rajta lévő kődarab nehézsége által magamagától bezáródjék.” Elsősorban 
Erdélyben és a Zempléni-hegységben használtak ilyet az ordasok elejtésére.

A kameracsapdát 
rendszeresen 
ellenőrizni kell.
Fotó: Bakó Botond

A farkasok 
jelenlétére 
leginkább a 
nyomaik utalnak.
Fotó: Gombkötő Péter

A Bükkben 
született 

farkaskölykök. 
Kameracsapdás 

felvétel.
Fotó: Gombkötő Péter
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Tehát az állattartás is nyerhet a farkasokkal, hiszen 
a szarvasok, őzek és vaddisznók természetes sza-
bályozásával csökkenhet a kórokozók átadásának 
lehetősége. Így a beteg állatok zsákmányolása fenn-
tarthatóbb mezőgazdasághoz és egészségesebb 
emberi közösségekhez vezethet.

Végül, de nem utolsósorban fontos kiemelni azt 
is, hogy a középkori legendákkal ellentétben az or-
dasok nem tekintik zsákmánynak az embert: ha 
kirándulót észlelnek, szinte kivétel nélkül úgy hú-
zódnak vissza, hogy észre sem venni őket. Noha a 
farkasok valóban használnak erdei utakat is terület-
bejárásuk során, már messziről érzékelik az ember-
szagot, vagy hallják a turisták hangját, s elkerülik 
a feléjük közeledőket – ráadásul főleg az éjszakai 
órákban aktívak. Nyomokat persze találhatunk: a 
pocsolyákban gyönyörűen rajzolódik ki a farkas-
mancs körvonala a szarvaspata vagy épp egy ba-
kancs lenyomata mellett.

BAKÓ BOTOND

állapotának visszaállításához. Ugyanakkor a kame-
racsapdák képeinek jóvoltából cáfolható az a tév-
hit, hogy a nagyragadozók jelentősen zavarják, sőt 
elüldözik a területen élő más fajokat, lehetetlenné 
téve azok vadászatát. A felvételek tanúsága szerint 
a szarvasok, őzek a farkascsapákat sokszor a raga-
dozó távozását követő fél órán belül is nyugodtan 
használják, holott az előttük átváltó toportyán illata-

nyagai bizonyára érzékelhetők számukra. A termé-
szetvédelmi szakemberek bíznak benne, hogy az 
említett kutatási eredmények a nagyragadozókkal 
szembeni kételyek eloszlatásához is hozzájárulnak 
a jövőben.

JÓ AZ ERDŐNEK, JÓ A VADNAK
Nem elhanyagolható pozitívum, hogy a farkasok 
nyomása miatt csökken a vadon élő patások erdeink 
felújulását gátló hatása is, ami lehetővé teheti a fi atal 
növényzet erősödését a korábban szétlegelt helyszí-
neken. A természetesebb vegetáció újjáéledése élő-
helyeket teremt, így őshonos ízeltlábú-, madár- és 
emlősközösségek, hosszú távon pedig keményfás 
társulások jelenhetnek meg. Következésképp a gaz-
dálkodó is jól járhat. Az elmúlt években felbukkanó 
és sok kárt okozó sertéspestis kapcsán szintén nem 
árt megemlíteni, hogy az ordasok jobbára a beteg, 
legyengült patásokra vadásznak, amivel egyrészt 
jelentősen mérséklik a fertőzések elszaporodását a 
prédacsoportokban, másrészt (közvetve) a házia-
sított fajok betegségeinek terjedését is korlátozzák. 

AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS EGYIK 
MEGFÉKEZŐJE ÉPP A FARKAS LEHET.

A farkasköly-
kök kéthetes 
korukban kezdik 
érezni a szagokat, 
négyhetesen már 
megkülönbözte-
tik a hangokat, 
jobban látni pe-
dig zömmel hat-
hetesen tudnak. 
Érdekes, hogy 
még vakok és 
süketek, amikor 
először nekivág-
nak a kotorékuk 
világának.
Fotó: Bildagentur 
Zoonar GmbH / 
Shutterstock

„Farkas leszek, 
takaros.

Varázs-üttön 
megállok,

Ordas társam 
mind habos;

mosolyogni 
próbálok.

S ünőszóra 
fülelek.

Hunyom szemem 
álomra,

setét eperlevelek

hullanak a 
vállamra.”

…

József Attila: 
Bánat (részlet)

Fotó: Tobias Arhelger / 
Shutterstock
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sorok írásakor még hatalmas tüzek tombol-
nak Ausztráliában. A lángokkal hónapok óta 
küzdenek a hivatásos és önkéntes tűzoltók, 
valamint a lakosság. Feltételezhető, hogy 
minden igyekezetük ellenére a tüzek – ha-

csak egy kiadósabb esőzés nem oltja el őket – még 
sokáig pusztítani fognak.

A kontinensen csaknem két éve tart a rendkívüli 
aszály és az átlagosnál magasabb nyári hőmérsék-
let. A kiszáradt aljnövényzet többnyire a száraz vil-
lámoktól gyúlt lángra, s a tűz hamarosan átterjedt a 
cserjékre és a fákra is. Ráadásul a szokatlanul erős, 
gyakran az óránkénti 100 kilométeresnél is viharo-
sabb szelek feltartóztathatatlanul kergetik maguk 
előtt a lángokat. 

MÉRHETETLEN VESZTESÉG
A kár most még jóformán felbecsülhetetlen. Tűzol-
tók, farmerek és falvak lakói – eddig mintegy negy-
venen – egyaránt életüket vesztették a lángokban. 
Nap mint nap halljuk a híreket, hogy újabb és újabb 
áldozatokat szed a tűzvész. Az óriási anyagi káron 
most próbál a kormányzat segíteni. Sajnálatos mó-
don e páratlan katasztrófát kihasználják a politiku-
sok: sehová sem vezető polémiák, vádaskodások és 
mentegetőzések követik egymást – javarészt hasz-
talan.

A leghevesebb viták témája természetesen a klí-
maváltozás elismerése vagy tagadása. Szomorú do-
log, hogy míg a tudósok, sarlatánok és politikusok 
egymás haját tépik az elvi kérdések miatt, addig a 

SYDNEY-I TUDÓSÍTÓNK JELENTI

A tüzek még 
mindig égnek, 
annak ellenére, 
hogy most már 
nem csak több 
ezer tűzoltó és 
önkéntes, hanem 
a katonaság, a 
haditengerészet, 
s a nemzetközi 
segítők is 
részt vesznek 
az oltásban, 
mentésben.
Fotó: 1234rf / 
Shutterstock
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termőföldek, a legelők, a természeti környezet és 
az állatvilág, beleértve a háziállatokat is, menthe-
tetlenül pusztul. A tűzoltóság és az önkéntes láng-
lovagok ezrei próbálták oltani a tüzeket, de ez csak 
részben sikerült. A sok eloltott helyett újabbak gyul-
ladtak, szerte a földrészen. Hónapok teltek el, mire 
a kormány végül is hathatósan nekifogott a tűz ol-
tásának. Ekkorra már itt voltak a külföldről érkező 

tűzoltók, főleg az Egyesült Államokból, Kanadából 
és Új-Zélandról. Lehangoló és egyben dühítő, hogy 
azok az országok, amelyeknek Ausztrália évi rend-
szerességgel adományoz sok millió dollárt, még er-
kölcsi támaszt sem nyújtottak.

FÜST ÉS HAMU
Ausztráliának csak kis részén – alig 17 százalékán 
– találunk erdőt, a többi terület bozótos szavanna, 
félsivatag és sivatag. Az erdők alig 134 millió hektárt 
foglalnak el, s jó részük eukaliptuszokból és ango-
phorákból tevődik össze. Ezek, mivel leveleik olajat 

is tartalmaznak, könnyen lángra 
gyúlnak. 2020. január közepéig 
8 millió hektáron égett az erdő.

Lakóházak, gazdasági épüle-
tek, gépkocsik, munkagépek – és 
lehetne még sorolni – semmi-
sültek meg. Hatalmas területek 
maradtak áram nélkül, s immár 
számos vidéki településre, kisvá-
rosba lajtos kocsival kell szállítani 
a vizet (nemcsak az oltáshoz, ha-
nem még ivóvíznek is). Egy Vic-
toria állambeli település teljes, kö-
rülbelül 3000 fős lakosságát a tűz 
a közeli tengerpartra űzte. Innen 
a haditengerészet csónakjaival, 
hajóival mentették ki őket. Az or-
szágban eddig mintegy 130 ezer 
embert lakoltattak ki a lángok 
fenyegette házaikból. Végre-va-
lahára a hadsereg is bekapcso-
lódott a mentésbe, oltásba – ám 
még mindig ég a tűz, legalább 
száz-százhúsz helyen…  

EDDIG TÖBB MINT 8 MILLIÓ HEKTÁRNYI 
TERÜLET LETT A LÁNGOK MARTALÉKA. 

AUSZTRIA TERÜLETE ENNÉL ALIG NAGYOBB!

A városok mada-
rai is szenvednek, 
főleg a füsttől és 
a pernyétől. 
A rovarok pusz-
tulása miatt sok 
madár éhezik. 
A sirályok, 
melyek azelőtt 
gyakoriak voltak 
a városi parkok-
ban, most a szeles 
tengerparton 
keresnek mene-
déket.
Fotó: Kovács Zsolt

Hiába vannak a 
tüzek messze a 
nagyvárosoktól, 
a sűrű, mérgező 
füst és a szállin-
gózó hamu sokak 
számára nagy 
veszélyt jelent. 
Fotó: VirtualWolf / 
Wikipédia

Ausztrália
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A LEGNAGYOBB KÁRVALLOTT
Legfőbb vesztese ennek a tragédiának a környezet. 
Különös szerencsétlenség, hogy a pusztító erdő-
tüzek pont ott égnek, ahol a növény- és állatvilág a 
leggazdagabb – volt. Ausztrália nagy része sivatag 
és félsivatag, meglehetősen szegényes fl órával és 
faunával. E régiókban a gyér növényzet nem kí-
nál elegendő „táplálékot” a lángoknak, így egyelőre 
érintetlenek maradtak. Főként a déli és keleti partok 
menti 300 kilométeres erdősáv az, ahol a legtöbb ős-
honos növény és állat él. Elsősorban itt tombolnak a 
tüzek, helyenként még egymástól függetlenül, de 
másutt összeolvadva, hatalmas területen pusztítva. 

Statisztikailag Új-Dél-Wales térségében égett és ég 
most is sok erdőtűz. Ez persze nem jelenti, hogy a 
többi állam megúszta volna.

A mai ausztrálok nemcsak a koalákat becsülik, 
hanem valamennyi endemikus fajt, sőt az összes 
háziállatot is. Az önkéntes szervezetek nagysza-
bású mentőakciókat indítottak, amelyek segítenek 
ugyan, ám ez kevés ahhoz, hogy a rettenetes vesz-
teségeket enyhíteni tudják.

ELKERÜLHETETLEN KIHALÁSOK
Amiről azonban alig esik szó, az a gerinctelenek 
mindennél nagyobb mérvű pusztulása! Felmérhe-
tetlen mennyiségben vesznek oda a tűzben még 
azok a fajok is, melyek az erdők talajában, a földön 
heverő nagy, korhadó rönkökben vagy a kövek alatt 
élnek. Sok gerinctelen elterjedési területe igen kicsi, 
s ha ott tűz pusztít, akkor valószínűleg utolsó szálig 
elég az egész állomány – más szóval kihal a faj.

Az elmúlt évek során négy magyar rovartani ex-
pedíciót szerveztünk Ausztráliában, főként azért, 
hogy gazdagíthassuk a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum gyűjteményeit. Így hát nem egy hazai 
kolléga ismer számos ausztrál tájat, ahol sikeresen 
gyűjtöttünk rovarokat, s fi gyeltünk meg sok érde-
kes emlőst, madarat, hüllőt és kétéltűt. Ezek a helyek 

A TŰZBEN ELPUSZTULT ÁLLATOK SZÁMA 
(A KISEBB GERINCTELENEK NÉLKÜL) 

MEGHALADJA A MÁSFÉL MILLIÁRDOT.

– például a Coricudgy vadonja, a világörökségnek 
nyilvánított Kék-hegység, továbbá a Wollemi és a 
Yengo Nemzeti Parkok leggazdagabb erdei – immár 
füstölgő hamvak. A csodaszép Mount Wilson és 
Mount Irvine, valamint környékük, mely gyönyörű 
kertjeiről és páfrányfaerdeiről volt híres, úgyszintén 
csak emlék… Még a világhírű élő fosszília, a Wollemi 
„fenyőállománya” is veszélyben forgott a közeledő 
tűz miatt. A szinte hozzáférhetetlen kanyon mélyén 
élő fákat emberfeletti erőfeszítések árán sikerült 
megmenteni – egyelőre.

De e helyek Sydney központjától 100–250 kilo-
méterre találhatók, vagyis a tűz még nem fenyegeti 
istenigazából Új-Dél-Wales fővárosának sűrűn lakott 
részeit. Messzebb – Queenslandben, Victoriában, 
Dél- és Nyugat-Ausztráliában – ugyanez a helyzet: 
a nagyvárosokba egyelőre nem hatoltak be a lángok. 

Becslések szerint a tűzben elpusztult állatok szá-
ma elérte már a másfél milliárdot is. Természetesen 
ez csak egy feltételezett (és alkalmasint pontatlan) 
szám, amely főleg a gerincesekre vonatkozik. Az 
őshonos fauna 96 százalékát azonban a gerinctele-
nek teszik ki, közülük is elsősorban az ízeltlábúak. 
Ezek egyedszámáról nem beszélhetünk, hisz pél-
dául egyetlen jókora termeszvárnak akár kétmillió 
lakosa lehet! Egy-egy napokig, hetekig égő erdőtűz 
mindent elhamvaszt, s nemcsak az érintett terüle-
tek növényzetét semmisíti meg, hanem a talaj felső, 
70-80 centiméteres rétegében megbúvó élőlénye-
ket is. Kétségtelen, hogy egy ekkora pusztulás jó pár 
faj teljes kihalását okozza. 

KOALAKATASZTRÓFA
A gerincesek közül talán a legsebezhetőbbek az erdők felső szintjén, a 
lombok között élő állatok; ilyen a lassú mozgású, „nehéz felfogásúnak” 
mondott koala is. Eddig mintegy 25 ezer példány lelte halálát a lángok 
közt, ami igencsak komoly veszteség a 80 ezerre becsült populációban! 
S ez csupán kezdete egy még nagyobb bajnak, hisz a koaláknak kedve-
ző életfeltételeket nyújtó eukaliptuszerdők leégése miatti élelemhiány 
további áldozatokat is követel majd. (Még a szárazföldtől távolabb eső 
dél-ausztráliai Kenguru-szigeten is olthatatlan tüzek égnek. Az ottani 
gazdag koalaállomány jórészt már odaveszett.) Mivel a koala Ausztrália 
legkedvesebb, legismertebb állata, a populáció pusztulását részletesebben 
ismerteti a sajtó, mint a nemegyszer jóval veszélyeztetettebb, amúgy is a 
kihalás szélén álló fajokét. A tévében láthatjuk, ahogy megperzselt, gyak-
ran súlyosan megégett koalákat mentenek ki a lángtengerből. Az állatok, 
ha netán valahogy megmenekülnek a tűzhaláltól, a nagy hőség miatt ki-
száradnak. Mikor a mentők vízzel kínálják őket, mohón elfogadják, szí-
vesen lefetyelnek vizespalackokból, sőt még pohárból is. Ám ha túl sokat 
isznak, a hirtelen lenyelt vízből a tüdejükbe is jut, ami komplikációkhoz 
vezethet – akár a halálukat is okozhatja!
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AUSZTRÁLIA 
NAGY TÜZEI:

1851. február: 
„Fekete Csütörtök” 

1891. február: 
„Vörös Kedd” 

1926. február: 
„Fekete Vasárnap”

1939. január: 
„Fekete Péntek” 

2018–2020.: 
Az erdőtüzek 

még égnek, 
elterjedésükre, 

a veszteségekre 
vonatkozó adatok 

naponta nőnek.

Illusztráció: 
„Fekete Csütörtök”. 

Menekülés a tűz elől. 
W. Strutt 1851
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számtalan más szárnyast. Reggelenként madárdal-
ra szoktunk ébredni. Nos, ennek vége, a mindent 
ellepő füst és a havazásra emlékeztető, hulló pernye 
a legdalosabb tollas jószágnak is kedvét szegi.

GYAKORI A GYÚJTOGATÁS
Vajon mi idézte elő ezt a rettenetes szerencsétlen-
séget? Van, aki a klímaváltozásban keresi a választ, 
van, aki nem, sőt egy neves rögbijátékos szerint a 
szóban forgó katasztrófa az emberek erkölcstelen 
viselkedésének, paráználkodásának a büntetése.

Ha viszont szigorúan a tényeket nézzük, akkor 
el kell fogadnunk, hogy bolygónk klímája valóban 
melegszik. Ausztráliában az utóbbi száz évben hoz-
závetőleg 1-1,5 Celsius-fokkal emelkedett az átlag-
hőmérséklet, ami ugyan nem tűnik soknak, ám elég 
ahhoz, hogy a hőhullámok és az egész földrészt súj-
tó szárazságok gyakoribbá váljanak. 

A tűz keletkezésének egyik legszégyenletesebb 
oka a gyújtogatás. Ezt jobbára piromániás suhan-
cok teszik, akiket sok esetben nem is lehet felelős-
ségre vonni, mert tanúk híján a bűnösségük bizo-
nyíthatatlan. A mostani tűzvész során már mintegy 
harminc gyújtogatót csíptek nyakon!

Hogy e bűntett bármikor, bárhol előfordulhat, ta-
pasztalhattuk a III. Magyar Rovartani Expedíció fo-
lyamán is, mikor egy gazember az éjszaka közepén 

ránk gyújtotta az erdőt! Benzineskannából locsolta 
meg az ösvény menti bokrokat, majd lángra lob-
bantotta őket – és a kocsijába ugorva elmenekült. 

A sok bajnak azért van pozitív eredménye is. 
Ausztrália lakosai bebizonyították: képesek ösz-
szefogni, fi zikai és anyagi áldozatokat hozni azért, 
hogy mentsék, ami menthető, segítve azokon, akik 
rászorulnak. Nemcsak az embereken, hanem a ter-
mészet eleven kincsein is.

DR. HANGAY GYÖRGY

(Lapzárta után érkezett a hír, hogy Ausztrália keleti 
részén február második hétvégéjén óriási mennyi-
ségű csapadék esett. Nem csak eloltotta tüzek java-
részét, hanem számos helyen árvizeket is okozott. 
A növényzet regenerálódása máris tapasztalható.)

HALAK, RÁKOK, SZARVASMARHÁK
A múlt évi tömeges halpusztu-
lásról már beszámoltunk. Sajnos 
újabb katasztrófa áldozatául esett 
több ezer pikkelyes a Murray–
Darling vízgyűjtő rendszerében; 
ezúttal is az oxigénhiány lett a 
halak veszte. A ritkán hulló esők a 
folyópartokon összegyűlt hamut 
és faszenet a vízbe mosták, amely 
így az átlagosnál alkalmasabbá 
vált az algák számára. A burjánzó 
alga annyi oxigént használt fel, 
hogy a halak tömegesen fulladtak 
meg. A kevéske csapadék és az 
idei roppant meleg (helyenként 
50 Celsius-fok árnyékban!) rend-
kívüli aszályt is okozott: a holtá-
gak, egymástól elváló folyószaka-
szok medre kiszáradt. A bennük 
élő tömérdek vízi ízeltlábú, pél-
dául a népszerű csemegének szá-
mító rák, a yabby is odalett.

A farmereknek hatalmas vesz-
teség a nagyszámú szarvasmar-
ha, továbbá a juhnyájak, értékes lovak és egész 
sertéshizlaldák, baromfi telepek pusztulása. Az 
ausztrálok állatbarátok, s manapság nemritkán lát-
ható a tévében, hogy a farmerek családtagjaik után 
inkább kutyáikat, macskáikat mentik, semmint az 
ingóságaikat. 

NEM DALOLNAK A MADARAK
A népesebb településeknek még csak a peremét fe-
nyegeti a tűz, de a gyakran kerekedő erős szélviha-
rok könnyen a sűrűn lakott területekre sodorhatják 
a lángokat. A szél időnként a nagyvárosokba kerge-
ti a füstöt, néha olyan töménységben, akárha köd 
lenne. Az említett napokon a levegővel annyi füstöt 
lélegez be az ember, mintha huszonnégy óra alatt 
harminchét cigarettát szívott volna el. Ez főként a 
légúti megbetegedésben szenvedőket sújtja, akik-
nek orvosi tanácsra nem ajánlatos ilyenkor a sza-
badban tartózkodniuk. A tűztől mindeddig megkí-
mélt városi állatvilág is keservesen megsínyli a fojtó 
füstöt. Ausztráliában a nagyvárosoknak is gazdag 
faunájuk van. Még a nagy testű madarak sem ritkák 
a zöldövezet (majdnem egész Sydney az) kertjeiben, 
parkjaiban és utcáin. Gyakorta láthattuk a talegal-
latyúk szép példányait, a csapatokban élő sárga-
bóbitás kakadukat, íbiszeket, ausztrál sirályokat és 

Mindenki ked-
vence, a harsá-

nyan „nevető” 
kookaburra 

is elhallgatott 
Sydneyben. Nem 
csoda, hogy nem 
„nevet”, hiszen a 
füstöt ő is nehe-

zen viseli. 
Fotó: Kovács Zsolt

AUSZTRÁLIA
Nem könnyű megbízható sta-
tisztikai adatokhoz jutni, mert a 
tűz és a veszteségek napról napra 
nőnek. Pillanatnyi értesüléseink 
szerint a legjobban Új-Dél-Wales 
károsult, ahol több mint 5,2 mil-
lió hektárnyi terület égett le. Or-
szágszerte 6000 épület semmisült 
meg, és mintegy 40 ember halt 
meg. Az állatvilág is az említett 
tagállamban szenvedte meg leg-
inkább a tüzeket, néhány faj (pl. 
a szürke kenguru) helyenként tö-
megesen pusztult el.
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ÉL 
kontinensünkön egy olyan énekesmadár, 
amely nem elég, hogy táplálékát a víz alól 
szerzi, de képes a víz alatt repülni is. Ehhez 
foghatót csak a közegükhöz tökéletesen al-

kalmazkodó, különleges testfelépítésű, a szárazföl-
dön esetlen vízimadarak (például búvárok, bukók) 
tudnak – a Cinclus cinclus azonban átlagos küllemű 
madár.

Persze az első ránézés itt is némiképp csalóka. 
A valóban rigószerű megjelenés, amelyre a német 
tükörfordításból fakadó magyar név is utal (Wasse-
ramsel = vízirigó), közelebbről szemlélve már mutat 

jól látható különbségeket. A vízirigók tollazata erős, 
kemény. A test jól izmolt, az egész madár igazi kis 
„vasgyúró”. A szárny lekerekített, csapásai minden 
más énekesénél erőteljesebbek. A láb rendkívül 
masszív – kissé túlméretezettnek is mondható –, 
kapaszkodásra és a köves aljzaton való mozgásra 
alkalmas, vaskosan pikkelyezett. A madár feltűnő 
tejfehér szemhéja szintén komoly védelmet nyújt; 
nyilván ez is a víz alatti használat miatt alakult így.

A vízirigó apró gerinctelenekből – jórészt tegze-
sekből, bolharákokból és kérészekből – álló táplá-
lékát a víz alól szerzi be. Bár néha a partról is fel-
csippent valamit, jellemzően alámerül, s a vízfolyás 
alján (a sodrással mit sem törődve) szinte fut a me-
derben – akár az árral szemben, akár azzal vitetve 
magát. A felszínen is közlekedik: úszás közben ke-

A VÍZIRIGÓ

A VÍZIRIGÓ LEGINKÁBB A VÍZFOLYÁSOK 
ALJÁN, GYAKRAN A SODRÁSSAL SZEMBEN 

KÖZLEKEDIK.

LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A vízirigó elterjedési területe

A vízirigó Eurázsia hegyvidékeinek tiszta vizű területein él. Szigetszerű 
állományai vannak Észak-Afrikában (az Atlasz vidékén) és az Urál kör-
nyékén. Hatalmas elterjedési területét 14 alfajjal népesíti be. Az IUCN 
Vörös listáján: nem fenyegetett.
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a víz alatta víz alatt
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rek szárnyát mintegy evezőként használja. Mélyebb 
vizekben repülő mozgást végezve bukik alá, s kotor 
az aljzaton. Érdekes továbbá, hogy fi ókái hamarabb 
tanulnak meg úszni, mint repülni.

A vízirigók nemzetségének összesen hét faja is-
mert a világon. Ezek nagyrészt az északi féltekén 
fordulnak elő, noha két fajuk Dél-Amerikában is 
él. Egyikük – a veszélyeztetett státuszú vöröstorkú 
vízirigó – mellett a nálunk is előforduló európai fajt 
hanyatló tendenciájúnak tünteti fel a Természetvé-
delmi Világszövetség (IUCN) Vörös listája.

Az európai vízirigó politipikus: jelentős méretű 
(Szibériától az Atlaszig nyúló) elterjedési területén 
tizennégy alfaj él – amelyek közül földrészünkön öt 
fordul elő.

VERTIKÁLIS VONULÁS
A madárvonulás közismert formája kontinensek 
között, nagy távolságokat áthidalva zajlik, legin-

kább észak–déli irányban. A magashegységi fajok 
jellemzően nem távolodnak el élőhelyükről, ám ha 
beköszönt a tél, a kemény fagyok és a vastag hótaka-
ró vándorlásra készteti őket is. Ezek az úgynevezett 
vertikális vonulók, melyek térszínek közt mozognak, 
ami esetenként lehet, hogy csupán pár kilométeres 
elmozdulást jelent. A zord időben a gyors folyású 
hegyi patakok élővilága is meggyérül, s az eleve táp-
lálékhiányos periódusban az élelemszerzést a lefa-
gyott felületek csak nehezítik. Bár a vízirigó remekül 
vadászik a jég alatt, ilyenkor a vízfolyásokat követ-
ve inkább lejjebb húzódik a fagymentes területekre. 
Az Alpok és a Kárpátok „fehér vizeinek” madara zi-
mankósabb teleken fel-felbukkan hazai patakjaink, 
folyóink mentén – akár a Duna partján is!

Az elmúlt ötven évben több mint hétszáz víziri-
gót gyűrűztek itthon, jobbára fi ókakorban. Ehhez 
képest a visszafogások alig haladják meg az emlí-
tett érték tizedét: mindössze 78 esetben került kézre 
gyűrűs példány. A hazaiak mellett egyetlen külföldi 
adat ismert: egy szlovákiai (Kassa környéki) madár 
került hálóba a Zemplénben. Különösen érdekes, 
hogy a jelölés-visszafogás módszere alapján fény 
derült arra is, hogy az egyévesnél idősebb mada-
rak túlélési valószínűsége közel felére csökkent a 
húszesztendős vizsgálati időszakban.

Észak-Európában némileg más a helyzet, mivel 
ott a felénk vertikális vonulóként ismert faj rendsze-
resen nagy távokra mozdul el. Példaként hozható fel 
a skandináv költőállomány: ennek egyedei rendre a 
Baltikumban, Németországban és a Brit-szigeteken 
bukkannak föl.

HONI HELYZET
A vízirigó sosem volt (legalábbis jelenlegi hatá-
rainkat tekintve) hazánk elterjedt madara. Ennek 
nyilvánvaló oka a faj számára lényeges élőhelyek, 
elsősorban a gyors folyású hegyi patakok hiánya. 
Ahol vannak ilyesfélék, azok állapota is sokat rom-
lott az elmúlt harminc évben – egyfelől a stabilitás, 
másfelől a használat miatt. Mivel Magyarországon 
nincsenek magashegységek, az ide érkező vagy itt 

TIZENÖT ÉV – 183 ADAT
Míg a környező magashegységek szinte bármely 
vízfolyása mellett láthatjuk e cikázó röptű madarat, 
addig hazánkban eseményszámba megy a vízirigó 
megfi gyelése. A magyar ornitológiai észleléseket 
2004 óta gyűjtő birding.hu oldal tanúsága szerint 
csupán 183 adattal rendelkezünk az elmúlt tizen-
öt évből! Ezek túlnyomó része is a téli hónapokból 
származik (azaz leginkább a kóborló, telelő példá-
nyok kerülnek a megfi gyelők elé), jól mutatva a faj 
tragikus honi helyzetét. Magyarországon egyedül 
a Zemplénben ismert a vízirigó biztos fészkelése; 
eseti megtelepedése a Kőszegi-hegységben, a Mát-
rában és a Bükkben volt.

Érdekes adalék, hogy például a Kárpátok belső 
vulkáni övezetéhez tartozó Börzsönyben utoljára 
1985-ben költött, míg a jóval alacsonyabb Visegrá-
di-hegységben egészen 1993-ig. Különös volt látni, 
hogyan reagál az utolsó itt fészkelő vízirigópár a 
fokozódó turisztikai nyomásra. Az Apátkúti-patak 
medrében „kihívást kereső”, azaz kőről kőre lépke-
dő kirándulók megjelenésekor a madarak felrepül-
tek a patak mentén álló égerfák alsó ágaira, s on-
nan szemlélték az alattuk elhaladókat. Mikor végre 
„tiszta lett a levegő”, ismét lerepültek, folytatva a 
táplálkozást vagy az egyik híd alatti fészekben lévő 
fi ókáik etetését. Sajnos ezt a vízfolyást is többször 
érte olyan szennyezés, melynek következtében a 
makrogerinctelen fauna megfogyatkozott, ami 
óhatatlanul együtt jár a vízirigó eltűnésével...

A vízirigó sokszor 
veti magát a 
habokba és bukik 
a mélybe, de a 
gyors sodrású 
patakokon (mint 
a képen látható 
erdélyi Békáson) 
akár a felszínen 
úszva keresi 
táplálékát. Kerek 
szárnyával ilyen-
kor nem evickél, 
hanem remekül 
irányítja haladá-
sát. (balra)
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

 A vízirigó kom-
pakt testű, tömzsi 

és erőteljes 
madár. Jól látható 

a tollait rende-
ző, nyújtózkodó 

madár kerek 
szárnya, illetve 

az éppen lehunyt 
(feltűnően fehér) 

szemhéj, amely 
a víz alatt védi 

a madár szemét 
a mechanikai 

sérülésektől.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A vízirigók 
sokszor kémlelik 
a víz alatti világot 
a parton állva. A 
kövek környéke 
táplálékban 
gazdagabb, 
mint a sodrott 
víz, hiszen a 
zsákmányt 
jelentő 
bolharákok, 
kérészek és 
tegzesek is itt 
húzzák meg 
magukat.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám ➤

a víz alatta víz alatt
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fakadó vizek állapota változó. A korábban működő 
középhegységi patakok a forró nyarakon ki is szá-
radhatnak, vagy teljesen visszahúzódhatnak. Ez 
rendkívül érzékenyen érinti az ilyenkor fi ókákat 
nevelő, táplálékot immár többszörösen igénylő vízi-
rigókat.

A patakok emberi használata szintén megnőtt az 
elmúlt időkben. Túl azon, hogy a turizmust kiszol-
gáló létesítmények (házak, vendéglátóhelyek stb.) 
jellemzően pontszerű szennyezőforrásként települ-
nek egy-egy vízfolyás mellé, sokszor maguk a tu-
ristaösvények is a patakvölgyekben futnak. Ugyan-
itt találjuk hegységeinkben az erdészeti feltáróutak 
gerincét adó nyomvonalakat, valamint az erdei vas-
úthálózat megmaradt szakaszait is. Az erőgépek és 

A VÍZIRIGÓ NÁLUNK IGEN RITKA, 
MIVEL MÁR NEMIGEN TALÁLJA MEG 
VIZEINKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEIT.

motoros járművek vizekre gyakorolt kedvezőtlen 
hatását talán fölösleges részletezni…

A fentiek fényében aligha meglepő, hogy a fau-
nánkból kiveszőben lévő vízirigó jogszabályi szin-

ten élvez fokozott oltalmat: ter-
mészetvédelmi értéke 500 ezer 
forint!

Helyzetének javítását akár 
egyszerű intézkedésekkel is se-
gíthetjük – például hidak alá ki-
helyezett fészekládákkal. Ezek 
vízirigó hiányában sem marad-
nak üresek: a hasonló élőhelyeket 
kedvelő hegyi billegetők és ökör-
szemek előszeretettel használják 
ki őket. Magasabb rendű védelmi 

intézkedésekre – vízkormány-
zásra, patakvölgyek természeti 
állapotának megőrzésére, élőhe-
lyek használatának korlátozására 
– leginkább a védett területeken, 
főleg a nemzeti parkokban van 
lehetőség. Ugyanakkor a már 
említett klimatikus nehézségek 
(szárazságból eredő vízhiány, 
táplálékbázis-csökkenés) elkerü-
lésére vagy épp leküzdésére ke-
vés az esély.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

A vízirigó ma 
hazánkban már 
nemigen talál 
olyan tiszta vízű, 
gyors folyású 
patakot, amely 
megfelel a számá-
ra. Ha találkozni 
szeretnénk vele, 
akkor inkább az 
Alpokban vagy 
a Kárpátokban 
érdemes keresni.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A vízirigó igen ak-
tív madár, szinte 

egy percre sem áll 
meg; ha mégis, 

akkor jellegzetes 
rugózó mozgással 

fi gyel. A madár 
testének színe 

remek álca: alulról 
világos (mint az 
égbolt), felülről 

pedig barnás (így 
mintegy beleolvad 

a vízpartba).
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A vízirigó nem-
csak kövekre ül 
ki, hanem a víz-
parton lévő fákat 
is használja. Erős 
lába jó kapasz-
kodást biztosít, 
bár elsődlegesen 
a mederben való 
kotorászásra és 
haladásra van 
alkalmasítva. 
A torpedószerű 
testalak árulkodik 
a speciális élet-
módról.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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indenki pontosan tudja, hogy a struccok 
Afrikában honosak. Ahogyan azt is, hogy a 
fekete kontinensen kívül kizárólag strucc-
farmokon vagy állatkertekben találkozha-

tunk bolygónk jelenlegi legnagyobb madaraival. 
Az életföldrajzban járatosabbak azt is megmond-
hatják, hogy a strucc rokonságát alkotó nagy testű 
futómadarak jellemzően a déli félteke szárazulatain 
élnek, mivel Gondvána lakói voltak, s a déli őskon-
tinens szétdarabolódott maradványait lakják ma is. 
Jelen írás ugyanakkor, az előbbiekre rácáfolva, az 
északi félteke nagy földrészének, Ázsiának a struc-
cairól szól… De miként lehetséges ez?

STRUCCOK AFRIKÁN KÍVÜL
Sokak számára meglepő lehet, ám a múltban nem 
csupán Afrikában fordultak elő struccok. A leg-
utolsó (valójában még ma is tartó) eljegesedést 
megelőzően, a földtörténeti harmadidőszakban 
Eurázsia-szerte elterjedtek voltak. Leleteik hazánk 
területéről is előkerültek. Még ennyire sem kell 
azonban a múltba tekintenünk ahhoz, hogy a struc-
cok ázsiai jelenlétével szembesüljünk. A pleisztocén 
korban – közismertebb nevén a jégkorszakban – élt 
ázsiai strucc (Struthio asiaticus) a Közel-Kelettől Kí-
náig és Mongóliáig elterjedt volt. A pleisztocén leg-
utolsó időszakaiból származó leletek vizsgálata arra 
utal, hogy ez a faj Afrikából vándorolhatott ki, s igen 
közeli rokonságban állt a ma élő struccokkal, talán 
azonos fajhoz is tartoztak. Tojáshéjmaradványai jól 
ismertek az ázsiai őslelőhelyekről: nagy tömegben 
kerültek elő Indiában, Kínában, Mongóliában, sőt 
Szibéria déli részén is. Az indiai szubkontinensen 

barlangrajzokról is ismert a strucc ábrázolása, sőt 
megmunkált, díszített tojáshéjdarabot is találtak tőle 
a kutatók. Az ázsiai struccok legutolsó ismert lele-
tei Kína északi részéről és Mongóliából kerültek elő, 
s bőven a földtörténeti jelenkorból (holocén) szár-
maznak. Kevesebb mint kilencezer éve, nagyjából a 
korai és a középső holocén fordulóján még biztosan 
föllelhetők voltak e futómadarak az ázsiai sztyeppé-
ken. Kelet-Ázsia struccai tehát a ma is élő, jól ismert 
állatfajokkal laktak együtt, egyazon életközösséget 
alkotva. Kihalásuk oka mindmáig ismeretlen, job-
bára az éghajlat változása, valamint az ember általi 
vadászat merül fel lehetséges magyarázatként. Ám 
mivel a faj állományai sikerrel túlélték a jégkor végi 
(a pleisztocén és a holocén átmenete során zajló) 
nagy klímaváltozást, az emberi hatás mint megha-
tározó tényező valószínűbbnek látszik.

M

➤

Közönséges 
struccok 
Izraelben, az 
Arava-völgy 
sivatagában. 
A struccok 
visszatelepítése 
egykori 
élőhelyeikre a 
Közel-Kelet több 
országában zajlik 
jelenleg is. 
Fotó: Dr. Németh Attila

Ismeretlen 
művész szír 

strucc ábrázolása 
al-Jahiz Az 

állatok könyve 
című, 14. századi 

munkájában.
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OTTHON VOLTAK A KÖZEL-KELETEN
Bár az ázsiai struccok az egész kontinensről kivesz-
tek a földtörténeti jelenkor első harmadában, egy 
másik közel-keleti változatnak meglepően sokáig 
sikerült fennmaradnia. Egy évszázada ugyanis még 
előfordultak futómadarak az Arab-félsziget sivata-
gaiban. Az Arábiában és a környező vidékeken élő 
röpképtelen madarak az Afrikában ma is élő strucc 
(Struthio camelus) egy önálló alfaját, a vöröslábú 
vagy szír struccot (S. c. syriacus) képviselték. Ez 
rendkívüli módon hasonlított az Észak-Afrikában 
honos alfajhoz, a közönséges strucchoz (S. c. camel-
us). A két alfaj közti különbség mindössze az előbbi 
kisebb méretére és nőstényének némiképp halvá-
nyabb színezetére korlátozódott. 

A vöröslábú strucc elterjedése eredetileg – a Sí-
nai-félsziget és Levante déli térsége mellett – az 
Arab-félsziget egészére, valamint Dél-Mezopotámi-
ára terjedt ki. A történelmi időkben azonban eltűnt 
az Arab-sivatagból, s így arábiai elterjedése két rész-
re szakadt. A félsziget délkeleti területén egy kisebb 
állomány élt túl, míg a Szír- és a Nefúd-sivatagban 
egy nagyobb populáció maradt fenn. 

A HOMOKPUSZTÁK STRUCCAI
A Közel-Keleten honos struccok 
az idők kezdete óta fontos szerepet 
töltöttek be a régió lakóinak éle-
tében. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az a rengeteg sziklarajz, 
mely e bámulatos madarakat örö-
kíti meg az Arab-sivatag homok-
jából kiemelkedő sziklaormokon. 
A történelem előtti idők cserép-
edényeinek is gyakori díszítőeleme 

a strucc ábrázolása – mind Arábiában, mind Mezo-
potámiában. A strucc a Bibliában is több helyen 
szerepel, noha általában negatív szövegösszefüg-
gésben. A Leviták könyve (Mózes harmadik könyve) 
szerint húsának fogyasztása, mint tisztátalan állaté, 
nem engedélyezett a zsidóság számára. Sok római 
kori padlómozaikon találkozhatunk struccok gyak-
ran magas művészi színvonalú ábrázolásával. Az 
iszlám világban futómadarunk nagy megbecsülés-
nek örvendett, ugyanakkor a gazdagok és nemesek 
kedvelt időtöltésévé vált a struccvadászat. Húsa az 
iszlám törvényei szerint fogyasztható, továbbá tol-
lait, bőrét és tojásait is széleskörűen felhasználták 
különféle kézműves termékek előállításához. Mind 
a struccból készült termékekkel, mind az élő állatok-
kal kereskedtek is, és ezek az áruk egészen Kínáig 
eljutottak. 

A struccokat ősidők óta vadászták a Közel-Kele-
ten: a zsidó származású római történetíró, Iosephus 
Flavius is beszámol Nagy Heródes király strucc-
vadászatáról. A hagyományos hajsza lóhátról, íjjal 
és lándzsával folyt. Az évezredes vadászat ellenére 
nagyon sokáig gyakori vadként írnak Arábia struc-
cairól – ám a helyzet gyökeresen megváltozott a lő-
fegyverek elterjedésével. A motorizált gépjárművek 
megjelenése a térségben végzetesnek bizonyult a 
struccok számára. Tudniillik a lőfegyverek és a gép-
járművek (a Közel-Kelet sok más állatfajához hason-
lóan) az ő esetükben is halálos párosítást jelentettek. 
A XX. század elejére a strucc közel-keleti változata 
rendkívül ritka lett. Az első világháborút követően 
az állomány vészesen megfogyatkozott, ami egye-
nesen az alfaj kipusztulásához vezetett. Jóllehet 
1929-ben még biztosan előfordult a Negev-sivatag-
ban is, a harmincas években már kifejezetten ritkán 
látott vadnak számított. 1928-as észlelése a mai jor-
dán–iraki határ mentén az egyik utolsó megfi gye-
lés volt. Az 1941-ben Szaúd-Arábiában, Bahrein kö-
zelében elejtett példányt pedig sokáig az alfaj utolsó 
képviselőjének tartották. Akadt még egy kétséges 
jelzése 1948-ból, de a Jordániában, Petrától északra 
1966-ban talált haldokló állat már valóban a legutol-
só ismert egyednek bizonyult. A vöröslábú strucc 
kiveszésének egyértelműen a túlvadászat volt a fő 
oka. A modern technológia és a vadászszenvedély a 
XX. század derekára az érzékeny sivatagi ökoszisz-
téma egy fontos elemét tüntette el a Közel-Keleten.

A STRUCCOK VISSZATÉRNEK A SIVATAGBA
A külső jegyekben fennálló hasonlóság miatt – a 
vöröslábú strucc kihalása nyomán – már kezdettől 
fogva a közönséges strucc visszatelepítésének le-
hetősége vetődött fel a természetvédelmi körökben. 
A struccalfajok közt elvégzett genetikai vizsgálatok 
eredményei pedig csak megerősítették az elgondo-
lás megalapozottságát. Már az 1970-es évek végétől 
komolyan felmerült a strucc repatriálásának gondo-
lata a Közel-Kelet sivatagos térségeibe. A jordá niai 

Egy az időszá-
mításunk előtti 
2. évezredből 
származó, festett 
kerámiaedény 
struccok stilizált 
ábrázolásával
(Cardi 1988 után)

Struccvadászat 
Palesztinában, 

Keyl Wood 1877-
ben megjelent 
Bibliai Állatok 

című könyvéből.
Illusztráció: 

George Pearson

Otodus (Megaselachus) 
megalodon (Agassiz, 1835)
Egercsehi; alsó-miocén; 
(Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Magyarország ősmaradványai 32.

A cápák a földtörténeti ókorban jelentek meg, és azóta a különböző csoportjaik 
folyamatosan jelen vannak a tengerekben és az óceánokban. Ősmaradványaik 

még a többi gerinceshez képest is kiemelt fi gyelmet élveznek, és rendkívül népsze-
rűek. A többi porcos halhoz hasonlóan az esetek túlnyomó többségében a váz nagy 
része gyorsan eltűnik az állat elpusztulása után, és csak a fogaik fosszilizálódnak. 

A fogak azonban nagy számban és több sorban sorakoznak a cápák szájában, és az 
elkopott fogak folyamatosan cserélődnek (ez az úgynevezett revolverfogazat). En-
nek köszönhetően egyetlen példány is nagyon sok fogát „otthagyja” a tengeri üle-
dékekben. Az ismert maradványok alapján az Otodus megalodon volt a valaha élt leg-
nagyobb cápafaj (korábbi irodalmakban több különböző genusba is sorolták, mint 
például Carcharodon vagy Carcharocles). A fogak alapján végzett becslések szerint 
a kifejlett egyedek testhossza akár a 16-18 métert is elérhette. A miocén és pliocén 
korú rétegekben világszerte előkerültek ennek a kozmopolita csúcsragadozónak 
a nagy méretű fogai. A magyarországi miocén lelőhelyekről (például Mátraszőlős, 
Fertőrákos, Danitz-puszta) ismert maradványai alapján gyakori lehetett az egykor 
a Kárpát-medence területén hullámzó Középső-Paratethys-tengerben is. Korábban 
a ma élő fehércápákkal hozták őket rokonságba, mára azonban kiderült, hogy a köz-
tük észlelhető hasonlóság a konvergens evolúciónak köszönhető. A pliocén végén 
tűntek el a tengerekből, és nem sokkal ezután jelentek meg a ma ismert hatalmas, 
planktonszűrő cetfélék. A Magyarhoni Földtani Társulat szavazásán ez a faj lett az év 
ősmaradványa 2020-ban. Méretarány: 1 cm

DR. DULAI ALFRÉD

Fotó: Szabó Márton

Saumari vadrezervátumba 1979-ben telepítették 
vissza a struccokat. Szaúd-Arábiában 1988-ban kez-
dődött meg a visszatelepítési folyamat Szudánból 
származó példányokkal. 1994-ben engedték sza-
badon az első egyedeket a Mahazat asz-Szaid nevű 
védett területen, az ország középső részén; számuk 
mostanra elérte a százat. A struccok Dél-Levante vi-
dékeire is visszatértek. Jotvata közelében tenyésztik 
őket az izraeli hatóságok, annak érdekében, hogy 
a szaporulatot betelepíthessék a Negev-sivatagba.

Úgy tűnik hát, hogy a vadon értékeinek kizsák-
mányolása és az így bekövetkező pótolhatatlan 
veszteség után a struccok mégiscsak visszatérnek 
a Közel-Kelet homokpusztáiba. Bár egyelőre lassan 
halad a folyamat, bizakodhatunk benne, hogy ismét 
képesek lesznek betölteni pótolhatatlan szerepüket 
a sivatagi ökoszisztémában.

DR. NÉMETH ATTILA

FAJOK ÉS ALFAJOK
Futómadarunknak hagyományosan – a kipusz-
tult vöröslábúval együtt – öt alfaját különítette el a 
tudomány. Az 1990-es évek molekuláris genetikai 
vizsgálatai valamennyi alfaj létjogosultságát meg-
erősítették. Kimutatták, hogy a vöröslábú strucc 
legközelebbi rokona valóban az Észak-Afrikában 
honos közönséges strucc volt, melytől nemcsak 
megjelenésében, de örökléstani szempontból is 
alig különbözött. További érdekesség, hogy a még 
ma is élő négy alfaj közül három, a közönséges 
(S. camelus camelus), a maszáj (S. camelus mas-
saicus) és a dél-afrikai strucc (S. camelus australis) 
genetikailag meglehetősen közel áll egymáshoz, 
ugyanakkor a szomáliai alfaj jelentősen elkülönül 
tőlük. Ennek alapján a szomáliai struccot (Struthio 
molyb dophanes) immár egyre szélesebb körben 
önálló fajnak tekintik.
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a sivatagi ökoszisztémában.

DR. NÉMETH ATTILA

FAJOK ÉS ALFAJOK
Futómadarunknak hagyományosan – a kipusz-
tult vöröslábúval együtt – öt alfaját különítette el a 
tudomány. Az 1990-es évek molekuláris genetikai 
vizsgálatai valamennyi alfaj létjogosultságát meg-
erősítették. Kimutatták, hogy a vöröslábú strucc 
legközelebbi rokona valóban az Észak-Afrikában 
honos közönséges strucc volt, melytől nemcsak 
megjelenésében, de örökléstani szempontból is 
alig különbözött. További érdekesség, hogy a még 
ma is élő négy alfaj közül három, a közönséges 
(S. camelus camelus), a maszáj (S. camelus mas-
saicus) és a dél-afrikai strucc (S. camelus australis) 
genetikailag meglehetősen közel áll egymáshoz, 
ugyanakkor a szomáliai alfaj jelentősen elkülönül 
tőlük. Ennek alapján a szomáliai struccot (Struthio 
molyb dophanes) immár egyre szélesebb körben 
önálló fajnak tekintik.
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 Elkészült a prágai állatkert új madárháza. A Rákos 
Házban (nevét az egzotikus madarakat tenyésztő Stanislav 

Rákos után kapta, aki vagyona jelentős részét adományozta az 
új pavilon megépítésére) nyolc különböző élőhelyet alakítottak ki, 

elsősorban ritka papagájfajok számára. A tervezők nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a madarakat a természetes élőhelyükhöz lehető legjobban hason-
lító körülmények között mutassák be. Bár az építkezés során meglehetősen 
sok váratlan nehézség adódott, az épületet elsőként meglátogató – vezető 
hazai és külföldi – szakértők szerint nagyszerű létesítménnyel gazdagodott 
az állatkert. A madárház teteje nyitható, így az állatok közvetlenül élvezhetik a 
napsugarak jótékony hatását.
Fotó: Petr Hamerník / zoopraha.cz

 Nagy meglepetést okoztak a wrocłavi állatkert Peters-elefánt-
cickányai (Rhynchocyon petersi). E kevéssé ismert, állatkertekben 
ritkán előforduló faj két egyede, egy hím és egy nőstény 2018-ban érkezett 
Rotterdamból Wrocłavba, majd 2019-ben újabb nőstény csatlakozott 
hozzájuk. Tavaly év végén, egy nap eltéréssel mindkét nősténynek utódai 
születtek. A tenyésztési siker mellett ez igazán meghökkentő és tanulsá-
gos is, ugyanis a Peters-elefántcickányokat eddig monogám állatoknak 
tartották. Nos, ezt az elméletet alaposan megcáfolta most Migotka és 
Ryjek, valamint a később érkező nőstény, Mała Mi. A vörös-fekete elefánt-
cickány egyike a 17, Afrikában élő elefántcickány-fajnak. 
Fotó: zoo.wroclaw.pl

 A San Diego Zoo tavaly októberben érkezett új lakói – két 
kacsacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus) – a decemberi 
állatorvosi ellenőrzésen kitűnően teljesítettek. Jelenleg Ausztrálián 
kívül kizárólag a San Diegó-i állatkertben él ez a különleges, tojásrakó 
emlős, sőt több mint ötven éve ez az első eset, hogy egy kacsacsőrűt 
Ausztrálián kívül gondoznak. A 15 éves Eve és a 8 éves Birra nagyon jól 
alkalmazkodott új lakóhelyéhez, ahol három medence, kiterjedt alag-
útrendszer, élethű folyópart és fészkelő területek is megtalálhatók. 
Mivel a vadon élő kacsacsőrűek alkonyatkor és éjszaka a legaktívab-
bak, és nappal általában alszanak, annak érdekében, hogy a látogatók 
jobban megfigyelhessék az állatokat, a megvilágítási ciklust megfor-
dították: nappal éjszakai, éjjel nappali körülményeket teremtettek a 
bemutatótérben. A világszínvonalú élőhelyet 
több mint 500 adományozó nagylelkű támo-
gatása segítségével hozták létre.
Fotó: Dennis Jacobsen / Shutterstock

Összeállította: Betlehem Ildikó

zoo.wroclaw.pl

 Megszülettek az első nagy nyúlfülűbandikut 
bébik (Macrotis lagotis) a Taronga Zoohoz (Sydney) 
tartozó Dubboi Western Plains Zooban. A számukra 
kialakított védett területen októberben szabadon en-
gedett öt nőstény közül ketten már erszényükben hor-
dozzák utódaikat. Az, hogy ilyen gyorsan szaporodtak, 
jelzi, hogy remekül alkalmazkodtak új élőhelyükhöz. 
A csökkenő egyedszámú, az IUCN Vörös listáján se-
bezhető besorolást kapott faj megőrzéséhez nagyban 
hozzájárulhatnak az állatkertben szerzett szaporodás-
biológiai tapasztalatok is. December végén újabb nagy 
nyúlfülűbandikutokat engedtek szabadon, így most 15, 
a farkán nyomkövetőt viselő példány barangol a 110 
hektáros területen.
Fotó: Dcoetzee / Wikipédia

taronga.org.au

zoo.sandiegozoo.org

www.zoopraha.cz
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 A Cincinatti Zoo két, sikeresen 
rehabilitált karibi manátuszt 
(Trichechus monatus) telepített vissza 
Floridába. Az állatkert részt vesz a Maná-
tusz Megmentési Programban, amelynek 
célja a beteg, sérült vagy árva állatok 
kezelése és gondozása. Miles and 
Matthew a gondozóikkal repültek Orlan-
dóba, de a szakemberek visszafelé sem 
utaztak egyedül: egy fiatal, árva hímet 
szállítottak Cincinattibe. A manátuszok-
nak legalább 270 kg-nak kell lenniük, 
mielőtt újra szabadon engedhetnék őket 
természetes élőhelyükön. 
Fotó: gary powell / Shutterstock

 Két nőstény tasmán ördög (Sarco-
philus harrisii) csatlakozott a welling-
toni állatkertben élő szintén nőstény 
fajtársukhoz. Az intézmény részt vesz a 
tasmán ördög megmentési programjá-
ban. Ezt még 2003-ban indították egy 
ritka, fertőző arctumoros megbetegedés 
miatt, amely gyorsan elterjedt a vadon 
élő példányok között, számukat 70%-kal 
csökkentve. A Wellington Zoo más állat-
kertekkel együttműködve egy egészsé-
ges biztonsági populáció létrehozásán 
fáradozik, amelynek kulcsfontosságú 
szerepe lehet abban, hogy Tasmaniában 
újra elterjedjen a faj. Cassie és Clove még 
szeptember végén érkeztek, de csak egy 
hosszabb, karanténban töltött időszak 
után, nemrégiben foglalhatták el végleges 
otthonukat. 
Fotó: Kenny CMK / Shutterstock

 Először sikerült kék varánuszt 
(Varanus macraei) szaporítani az 
Egyesült Királyságban. A bristoli állat-
kertben két, 13 grammos kicsi bújt ki a 
tojásból, akik egyelőre 27 cm hosszúak, 
de felnőttkorukra elérhetik az 1,1 métert 
is. Nemüket teljes biztonsággal csak kb. 
másfél év múlva lehet megállapítani. 
Ezt a szemet gyönyörködtető hüllőt 
csak 2001-ben fedezték fel az indonéziai 
Batanta szigetén, de 2017-ben már veszé-
lyeztetettnek is kellett nyilvánítani. Állat-
kertben jelenleg összesen 70 példánya él.
Fotó: pyty / Shutterstock

www.bristolzoo.org.uk

 Megmenekülhet a kihalástól a 
világ egyik legritkább kígyója. 
Az 1930-as évekre az eredetileg Antigua 
és Barbudán honos Alsophis antiguae-
nak mindössze ötven egyede maradt 
fenn, egyetlen apró szigeten. Ennek oka 
a cukornádültetvényeket megdézsmáló 
patkányok ellen betelepített mongúzok 
pusztítása. Mert amíg a patkányok éjjel 
aktívak, a mongúzok nappal vadásznak, 
és a rágcsálók helyett (egyebek mellett) e 
siklókat fogyasztották el. A Durrel Wildlife 
Conservation Trust szakértője koordinálja 
a díjnyertes Offshore Islands Conser-
vation Programot, amelynek keretében 
több kisebb szigetet mentesítettek az 
invazív fajoktól, majd e szigetek közül 
háromra ismét betelepítették a veszé-
lyeztetett állatot. A populáció jelenleg kb. 
1100 példányból áll. A természetvédelmi 
szakemberek együttműködnek a helyi 
lakossággal, és a projekt annyira sike-
res, hogy szinte nemzeti üggyé vált e faj 
megmentése.
Fotó: kc_film / Shutterstock

www.durrell.org

 A hollandiai Burgers Zooból Dániá-
ba küldött foltos sasrája (Aetobatus 
narinari) hím 39 utódot nemzett eddig, s 
ezzel csúcstartó az akváriumban tartott 
fajtársai között. Az ivadékok többsége 
sikeresen felnövekedett. Az arnhemi 
állatkert nagyon sikeres a foltos sasrá-
ja tenyésztésében: az elmúlt 12 évben 
több mint nyolcszáz állatot adtak más 
akváriumoknak. A most áttelepített ráját 
egyik hím utódja is elkísérte Dániába, ahol 
remélhetőleg lelkesen vetik bele magukat 
a fajfenntartás feladatába. 
Fotó: Ian Scott / Shutterstock

www.burgerszoo.com

www.zsl.org/zsl-london-zoo

 Dolmányos hangyász bébi (Taman-
dua tetradactyla) született december 
13-án a londoni állatkertben. A fiatal 
hangyászok életük első három hónapjá-
ban csak táplálkozni csúsznak le anyjuk 
hátáról. Az álcázás igazi művészei: 
szőrzetük összeillő mintája folyamatos 
csíknak látszik, és ez vizuális védelmet je-
lent a kicsiknek a ragadozókkal szemben. 
Az újszülöttet az ünnepi időszakra való 
tekintettel Starnak (Csillag) nevezték el. 
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

www.zsl.org/zsl-london-zoo

wellingtonzoo.com
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A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik 
óriásvidrája, Alondra 2019 márciusa óta 
Argentínában él, s kis szerencsével egy 
visszatelepítési program keretében az ot-
tani, ötven éve kihalt állomány egyik új-

raalapítója lehet. 
Az óriásvidra nem csupán nagy természetvédel-

mi értéket képvisel, hanem látványos állatkerti állat 
is. Sokat mozog, és (bár szárazföldi emlős) igazi vízi 
akrobata, továbbá rendkívül intelligens. Így már a 
2010-es évek elején felvetődött, hogy készítsünk e 
faj számára egy méltó bemutatót, amelybe termé-

szetesen óriásvidrák is kellettek. Beszerzésük azon-
ban korántsem volt egyszerű: noha néhány európai 
állatkert tartotta, sőt szaporította is a fajt, a kölykök 
csak kis számban nőttek fel. Egészen addig, míg két 
alapvető problémát nem sikerült orvosolni. 

VIGYÁZAT, A KÖLYKÖK MEGFÁZNAK!
A szabad természetben az óriásvidra föld alatti üre-
gei hosszabb folyosóval rendelkeznek, így nagy a 
csend és nyugalom a kotorékokban. Másfelől a szü-
lők és a segítő i� oncok a vizet elhagyva már szá-
raz bundával érkeznek meg az apró kölykökhöz, 
akik így nem vizesednek át, s nem fázhatnak meg. 
Ezért születés után állatkertekben is biztosítani kell 
a megfelelő száradást, melyet „szőrlehúzó fésűkkel” 
vagy homokfürdő beiktatásával érhetünk el. A kí-
vánt nyugalmat az állatház ideiglenes lezárásával és 
kamerás megfi gyeléssel lehet megvalósítani.

A szóban forgó tudás birtokában már több kölyök 
nevelődött fel, bár az első alom a szülők rutintalan-
sága miatt így sem mindig maradt életben. Az euró-
pai állomány lassan növekedni kezdett, ennélfogva 
– hosszas előkészítés, tanulmányutak után – 2014-
ben lehetőségünk nyílt a faj budapesti bemutatá-
sára. Az óriásvidra tartását az Európai Állatkertek 
és Akváriumok Szövetsége (EAZA) az EEP (európai 
fajmentő tenyészprogram) keretében koordinálja. 
A törzskönyvvezető kérésére egy kísérletbe kezd-
tünk: az ismerten nehezebb természetű nőstények 
együttélését vizsgáltuk. Arra már volt példa, hogy 

A

ÁLLATKERTBŐL 
A TERMÉSZETBE

Alondra fő 
tápláléka 
Budapesten a 
kárász volt, ám 
új élőhelyén 
örömmel fogadta 
a számára addig 
ismeretlen 
halfajokat.
Fotók: Conservation 
Land Trust,
Rewilding Argentina

Cumana és 
Madidi boldog 

családi idillben, 
jóllakottan 
szárítkozik 

a fűtőtestek 
felett. A napi 
háromszori 

étkezés 
mindegyike után 

egy-egy ilyen 
szieszta töri meg 
a napi aktivitást.
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nem testvér hímekből akár négyfős csapatot is si-
keresen tartottak évekig, ám „hölgyeknél” e szám 
maximum kettő volt. A szép feladat, hogy mindezt 
próbáljuk meg három nősténnyel, ránk várt.

Cora és Cumana alomtestvérekként 2012-ben 
születtek Lipcsében, ahonnan a család vezérhímjé-
nek elvesztése után kitört viszály és rangsorvita mi-
att kellett eljönniük. Alondra egy évvel azelőtt, 2011-
ben Duisburgban látta meg a napvilágot, s korábban 
többször okozott már családi galibát. A három nős-
tény 2014 őszén érkezett hozzánk. Összeszoktatásuk 
már az úton megkezdődött, hisz mindhárman külön 
rácsos ládában, de kommunikációképesen utaztak.

Érkezésük után néhány napig önálló elhelyezést 
kaptak: láthatták, hallhatták egymást, s a többiek 
szagát is érezhették. Pár nap múlva bekövetkező 
összeengedésük zavarmentes volt, a két i� abb azon-
nal elfogadta Alondra vezérségét.

A béke azonban nem tartott örökké. Néhány hó-
nap múlva a szövetség megbomlott, Alondra elkez-
dett zsarnokként és agresszíven fellépni a másik 
kettővel szemben. Rövidebb-hosszabb elkülöníté-
sek, majd egy ivarzásgátló implantátum behelyezé-
se után kis időkre megint összeengedhetők voltak, 
de a csapategység újra és újra megbomlott. Végül 
a testvérek átvették a hatalmat, s már ők uralták az 
idősebb és nagyobb nőstényt. További együtt tartá-
suk veszélyessé vált, ezért egyetlen megoldás ma-
radt: az egymást látni, hallani, érezni engedő külön 
elhelyezés az állatházban, valamint a külső kifutók 
váltott használata. Közben a fajkoordinátor kereste 
Alondra leendő helyét. Előbb tárgyalásokba kezd-
tünk az egyik brazil állatkerttel, de ez végül meg-
hiúsult, ám 2018 végére felbukkant egy csodálatos 
lehetőség. Jelentkezett az egyik argentin természet-
védelmi szervezet, amely már több fajt sikerrel tele-
pített vissza egy rehabilitált élőhelyre. Profi  szakem-
berek dolgozták ki az óriásvidra repatriálását is.

HOSSZÚ SZOKTATÁS
A Conservation Land Trust (CLT), mivel más fajok 
visszatelepítésében nagy rutinra tett szert, az óriás-
vidráknál is a jól kiforrott protokollt követte. A tervet 
vidrafajokkal foglalkozó specialisták állították össze, 
és számos hatóság jóváhagyását kellett kérni hozzá.

Érkezésüket követően az állatok karanténba ke-
rülnek, ahol – bár csak előzetes egészségügyi vizs-
gálatok után utazhattak – újabb állatorvosi teszteken 
esnek át. Eközben szoktatják őket a helyi táplálék-
hoz, hangokhoz, hiszen az ott élő halak és környe-
zet is más, mint az állatkertiek. Majd egy beültetett 
rádiós nyomkövetőt kapnak, melyet a szakemberek 
gyalog, evezős csónakkal, motoros hajóval és szük-
ség esetén kisrepülővel is követni tudnak. Később 

kikerülnek egy úgynevezett pre-release szoktató 
részbe, amely már az élőhelyen található, de lekerí-
tett és védett. Ha itt minden rendben, a soft-release 
kiszoktató technikával engedik őket a természetbe. 
Vagyis e számukra biztonságot nyújtó területre bár-
mikor visszatérhetnek.

INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
Miután meggyőződtünk róla, hogy kellő garan-
ciákkal jó helyre kerülhet állatunk, nekiláttunk a 
papírmunkának, s megtettük az egyéb szükséges 
lépéseket is. Az állategészségügyi engedélyeket az 
argentin, a magyar, sőt még az EU-s hatóságok is el-
lenőrizték, majd jóváhagyták. Utazás előtt Alondra 
átesett a kötelező teszteken, elkészült a nemzetközi 

A VIDRÁK ÓRIÁSA
Az óriásvidra (Pteronura brasiliensis) a Természetvédelmi Világszövet-
ség (IUCN) Vörös listáján a veszélyeztetett kategóriában szerepel. Egy-
kori argentin és uruguayi populációi kihaltak, de Brazíliában és egyes 
környező országokban még maradtak állományai.

A faj a vidraformák alcsaládjának legnagyobb édesvízi képviselője, 
súlya 26–32 kilogramm, teljes hossza az 1,8 métert is eléri. Érzékszer-
vei – látása, hallása, szaglása – kiválók. Ezt az egyedek az egymás közti 
intenzív kommunikációban ki is használják. A ma élő vidrafajok kö-
zött (rendszerezés kérdése, de általában tizenhárom faj az elfogadott) 
mindössze kettőnél fordul elő erős családi kötődés: az ázsiai kiskarmú 
vidránál (Amblonyx cinereus) és az óriásvidránál. A többiek esetében a 
nőstények csak a párzás idején találkoznak a hímekkel, majd a kölykö-
ket önállóan, félrehúzódva szülik meg és nevelik föl. Ezzel szemben az 
említett két fajnál az utódok az ivarérettség eléréséig, két-három éves 
korukig a szülőkkel maradnak. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy még 
a saját családalapításuk előtt – a következő évi alom nevelése során – 
képesek eltanulni a szülői magatartásformákat. Egy-egy ilyen csapat 
2–15 főből állhat, ám rendszerint 6-8 óriásvidra alkot egy csoportot. 
Így nem pusztán jobban tudnak fi gyelni a közelgő veszedelmekre, de 
ragadozó legyen a talpán, aki velük próbál ujjat húzni!

Fő táplálékuk a hal, melyből az intenzív életmód miatt egy felnőtt ál-
lat napi 3 kilogrammot fogyaszt. Ez a mennyiség szoptatós nőstények-
nél a 6 kilót is elérheti.

AZ ÁLLATKERTBEN SZÜLETETT 
ÓRIÁSVIDRÁK REPATRIÁLÁSA NEM KÖNNYŰ 

FELADAT.

Alondra a 
visszatelepítő 
helyen, ahol a 
rács biztosítja 
védelmét – és 

mégis a szabad-
ban akklimatizá-

lódhat jövőbeli 
környezetéhez. 

E területen adott 
számára mind a 

szárazföldi, mind 
a vizes élettér.

Az Ibera Nem-
zeti Park számos 

különböző 
élőhelytípust ölel 

fel. Az óriásvid-
rák egyik tipikus 
élőhelye a folyó-

medrek mellett 
a vizes, lagúnás 

terület. Ezek mai 
érintetlensége, 

védelme biztosít-
hatja fennmara-

dásukat.
Fotók: Conservation 

Land Trust
Rewilding Argentina ➤
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légi közlekedés élőállat-szállítási szabályzata szerin-
ti láda, s egyeztettünk a svéd kollégákkal, akik nős-
tényünk mellé egy hímet küldtek. Megszerveztük, 
hogy az állatok minél gyorsabban (és együtt) érkez-
zenek. A nagy nap 2019. március 19-én jött el.

Este beládáztuk Alondrát, s gépkocsival – egyik 
kedvenc ápolója társaságában – indultunk Frank-
furtba. Reggel megérkezve a Frankfurt Airport 
Animal Lounge-hoz, néhány órás papírmunka 
után a két állat bekerült az állattranszferbe, aho-
va a nap során többször beengedtek minket, hogy 
etessük-itassuk őket, s ellenőrizzük az állapotukat. 
Gépük este emelkedett a magasba, majd tizenhá-

rom órás repülést követően érkeztek meg Buenos 
Aires be. Itt már fogadták őket az argentin kollégák, s 
újabb nyolcórányi autózás után elérték a karantén-
állomást.

Alondra remekül viselte az utat, érkezését köve-
tően is élénk maradt, s hamar táplálkozni kezdett. 
Mivel már nálunk megismerte az élő halat, azzal 
sem akadt gondja, hogy ettől fogva kárászok helyett 
pirájákat kapjon el.

Sajnos a hím, Lobo egy műtét során elpusztult, 
ami mindannyiunknak nagy szomorúság volt. 
Hogy Alondra ne legyen magányos, gyorsított elő-
készítéssel nemrég egy másik hím érkezett hozzá 
Dániából. Őt már nem a karanténállomáson, ha-
nem a pre-release szoktatóban várja, ahol igencsak 
jól érzi magát.

Alondra további sorsáról időről időre hírt ad a Bu-
dapesti Állatkert, s emellett a CTL honlapján is nyo-
mon követhetjük életének főbb eseményeit.

PARADICSOM, PUSZTULÁS, PARADICSOM
Észak-Argentína Corrientes tartománya már a kolonizáció idején fon-
tos találkozási pont volt. A guarani indiánok és a jezsuiták sikerrel öt-
vözték a modernitás és a hagyományok elemeit. Híres utazók, például 
Félix de Azara és Alcide d’Orbigny, valóságos édenkertként írták le a 
tájat.

Ám a XX. század elejének iparosítása és a vele járó globális árucse-
re elindította a természeti értékek pusztulását. A tűzfegyverek megje-
lenése és a vadvilág kereskedelmi célú nemzetközi kizsákmányolása 
pedig akkora faunavesztést okozott, amekkorára még sose volt pél-
da Argentínában. Az 1970–80-as évekre az óriás hangyász, az óriás-
vidra, a jaguár, az örvös pekari, a közönséges tapír, a pampaszarvas, a 
zöldszárnyú és a tengerkék ara kihaltak a területről. Utóbbi faj később 
minden egykori élőhelyéről kipusztult. Az úgynevezett modernitás az 
ősi tudást és tapasztalatot a peremvidékre szorította: a gauchók (helyi 
cowboyok) és mariscadorok (a vizes területek vadászai) a társadalom 
legalsó rétegévé váltak. Ismereteik elveszni látszottak.

De a helyi vezetők bölcs előrelátásának köszönhetően még a teljes 
pusztulás előtt lépések történtek az élőhelyek megőrzése érdekében. 
1983-ban létrehozták az Iberá Natural Reserve természetvédelmi te-
rületet. A helybéliek bevonásával (és immár teljes foglalkoztatásával) 
megindult az ökoturizmus, elsőként Colonia Carlos Pellegrini kör-
nyékén. A védelemmel egy időben a természet öngyógyító folyamatai 
is jelentkeztek: a már hajszál híján kiveszett fajok, a vízidisznók, lápi 
szarvasok és kajmánok egyedszáma növekedni kezdett. A Conserva-
tion Land Trust mára elérte, hogy 700 ezer hektár területen működik, 
beleértve a 2018-ban nemzeti parkká vált Iberát is. Az eltűnt fajok visz-
szatelepítései megindultak: az állatok java része állatkertek faj- és gén-
megőrző programjaiból került ismét a vadonba. Az első óriás sörényes 
hangyászok 2007-ben érkeztek; napjainkban bő kilencven példány él 
a régióban. A pampaszarvasok állománya 2009-től több mint százra 
emelkedett. Más fajok visszatelepítése is megkezdődött: jaguárok és 
pekarik 2015, tapírok 2016 óta élnek újra a területen. A zöldszárnyú 
arák ma már ismét szabadon szárnyalnak itt – s a program folytatódik!

TÖBB HÍMET ÁLTALÁBAN EGYÜTT LEHET 
TARTANI, ÁM TÖBB NŐSTÉNY RITKÁN FÉR 

MEG EGYMÁSSAL.

A budapesti 
állatkertben 
nyáron egy 
növényesített 
vízmedencével 
ellátott kifutóban 
élnek az 
óriásvidrák. 
Fotó: Bagosi Zoltán

A visszatelepítő, 
úgynevezett 
„pre-release pen” 
madártávlatból. 
Az élőhely 
belsejében 
található telep 
biztosítja, hogy a 
szabad területtel 
teljes mértékben 
megegyező 
élőhelyen 
történjen a 
szoktatás.
Fotó: Conservation 
Land Trust
Rewilding Argentina



LCNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Fenyegetett

Az óriásvidra elterjedése egykor és ma. A több or-
szágot felölelő elterjedési területen Észak-Argen-
tínában élt a déli perempopuláció, ez mára teljesen 
megszűnt. 

SZERELEM AZ ELSŐ LÁTÁSRA
Amikor a fajkoordinátorral megbeszéltük és kidol-
goztuk az argentin utat, nem feledkeztünk meg Pes-
ten maradt állatainkról sem. Mindent megteszünk 
azért, hogy szaporíthassuk a fajt. Mivel a program 
folytatódik (s más kertek is csatlakozhatnak a visz-
szatelepítésekhez), az argentin és szin gapúri álla-
tokkal kibővített európai törzskönyvben szereplő 
húsz zooból tíz szaporítási engedéllyel rendelkezik 
– s Budapest része e csapatnak.

Cora nőstényünk 2019 őszén Madridba utazott, 
néhány nap múlva pedig az ő ládájában megérke-
zett a spanyol fővárosból a 2010-ben Dortmundban 
született, majd 2012–19 között egy négyes hím-
csapatban Madridban élő Madidi. Ő alig hat napot 
töltött Cumana nőstényünkkel a már ismert „lát-
juk-halljuk-szagoljuk egymást” szituációban, aztán 
összeengedtük őket. Találkozásuk minden szem-
pontból szerelem volt első látásra! 

Később a két állat lényegesen nyugodtabbnak és 
az ápolókkal együttműködőbbnek bizonyult, mint 
azt a korábbi esetekben tapasztaltuk. Reményeink 

ismét a magasba szöktek: mivel Cumana pocakja 
szépen gyarapodott, felkészültünk a gyermekáldás-
ra. Ám a várt ellés idején, január első napjaiban az 
állatok újra a boldog együttlét állapotába kerültek 
néhány napra. Mivel az említett időre már roham-
munkában összeállítottunk két, kamerával felszerelt 
elletőládát, láttuk, hogy nem a megszületett alom 
pusztulása következett be.

A fajnál ugyanakkor nem ritka a kutyáknál ismert 
álvemhesség, s mint kiderült, ez történt Madridban 
is. Tehát mind Cora, mind Cumana boldog párkap-
csolatban élve kecsegteti szép reményekkel az állat-
kerti kollégákat és a kedves látogatókat.

MOLNÁR ZOLTÁN

A napi vidrarutin 
része a terület 
bejárása, jelölése 
és ellenőrzése. 
Alondra ezt már 
Budapesten 
is tette, most 
ugyanerre 
az argentin 
vadonban van 
lehetősége.
Fotó: Conservation 
Land Trust
Rewilding Argentina

Alondra, az 
óriásvidra és 

egy hosszúfarkú 
vidra érdek-

lődnek egymás 
iránt. A kisebb és 

gyakoribb fajjal 
történő előzetes 
szabadon enge-

dési modell teszi 
biztonságosabbá, 

kiforrottabbá a 
program folyta-

tását.
Fotó: Conservation 

Land Trust
Rewilding Argentina
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Fotó: hkhtt hj / Shutterstock



Fotó: hkhtt hj / Shutterstock

MÉRGES
CUKISÁGOK

ÁZSIÁBÓL
AZ EMBERI ÖSZTÖNÖK EGYIKE, HOGY A GYERMEKI VONÁSOK VÉDELMEZŐ 
ÉS GONDOSKODÓ VISELKEDÉST VÁLTANAK KI BELŐLÜNK. EZÉRT TALÁLJUK 
ARANYOSNAK A KÖLYÖKÁLLATOKAT, SŐT EGYES FAJOKNÁL A KIFEJLETT 
PÉLDÁNYOKAT IS. ELŐRENÉZŐ, HATALMAS SZEMEK, KEREK ARC, PUHA, 
PLÜSS-SZERŰ BUNDA – ÉS MÁR LÁGYUL IS A SZÍVÜNK.   

A LAJHÁRMAKIK

MÉRGES
CUKISÁGOK

ÁZSIÁBÓL



AZT 
gondolnánk, hogy az ilyen érzel-
mi védelemmel megáldott állatokat 
nem érheti baj, s jobban megérint 
minket a sorsuk, többet teszünk 

a megóvásukért. Sajnos ez nincs így, sőt a „cuki” 
fajokra sokszor épp a népszerűségük hozza a bajt. 
Ilyenek a lajhármakik is, amelyeket élő plüssállat-
ként árulnak az ázsiai piacokon, ám nem elhanya-
golható az sem, hogy gyógyszerként fogyasztják 
különböző testrészeiket. 

ÖT FAJ – DE EZ SEM BIZTOS
Az, hogy az „éji majmok”*, vagyis a Nycticebusok 
nemzetségébe pontosan hány faj tartozik, még 
vita tárgya a taxonómusok körében. Mindeneset-
re a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) ötöt 
különböztet meg: a Szunda-szigeti (Nycticebus 

coucang), a jávai (Nycticebus javanicus), a borneói 
(Nycticebus menagensis), a bengáli (Nycticebus 
bengalensis) és a törpe lajhármakit (Nycticebus 
pyg maeus). A fentiek közül a jávai lajhármaki sú-
lyosan veszélyeztetett, míg a többiek sebezhetők az 
IUCN Vörös listája szerint. 

A lajhármakik a félmajmok közé, pontosabban 
az orrtükrösök (Strepsirrhini) alrendjébe tartoznak, 
s elkülönülve fejlődtek a Madagaszkáron egyedüli 
főemlőscsoportként változatos formákban élő ma-
kiktól. Rokonságuk az Afrikában és Délkelet-Ázsia 
trópusi erdeiben honos félmajmokból áll: vala-
mennyien éjszakai életmódot folytatva a lombko-
ronaszintet lakják. Az apró termetű, de hatalmas 
ugrásokkal közlekedő afrikai galágókkal szemben a 
lajhármakik lassan mászva mozognak az ágak közt 
– innen kapták a nevüket is. A bengáli lajhármaki 
a legnagyobb testű, súlya akár a 2 kilót is megha-
ladhatja; a többi faj kisebb, tömegük 0,26–0,7 ki-
logramm között mozog. Az éjszakai életmódhoz 
való alkalmazkodást nemcsak hatalmas szemeik, 
hanem a bennük lévő fényvisszaverő réteg (tape-
tum lucidum) is segíti, amely esti megvilágításban 
tagadhatatlanul kísértetiessé teszi a félmajmokat. 
Emellett szaglásuk is jobb, mint a valódi majmoké.

MÉRGEZŐ HARAPÁS
Nem csak lomha mozgásukban emlékeztetnek a 
lajhárokra. Az anyagcseréjük szintén jóval lassúbb, 
mint a hasonló méretű emlősöké, ami lehetővé teszi, 
hogy mérgező növényeket is fogyasszanak. Táplálé-
kuknak ugyanis döntő része növényi eredetű, gyü-
mölcsök, virágok, nektár és fák nedve, de elkapnak 
kisebb gerinceseket és rovarokat, pókokat is. Em-
lősként meglepő az a tulajdonságuk, hogy a hara-
pásuk mérgező. Igen, ez nem elírás, a lajhármakik 
valóban rendelkeznek méreggel. A könyökhajlatuk 
közelében található mirigyek váladékában lévő ké-

MIVEL A HÚSUKAT GYÓGYHATÁSÚNAK 
VÉLIK, MAI NAPIG PUSZTÍTJÁK EZEKET AZ 

ELEVEN PLÜSSÁLLATOKAT.

A Szunda-szigeti 
lajhármakik, 
csakúgy, mint 
rokonai, éjszakai 
életmódot 
folytatnak. 
Éjszaka sokkal 
mozgékonyabbak 
annál, mint 
ahogy azt nappali 
viselkedésük és 
testfelépítésük 
alapján 
gondolnánk.
Fotó: Hoang Ma Thach 
/ Shutterstock
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AZT 
gondolnánk, hogy az ilyen érzel-
mi védelemmel megáldott állatokat 
nem érheti baj, s jobban megérint 
minket a sorsuk, többet teszünk 

a megóvásukért. Sajnos ez nincs így, sőt a „cuki” 
fajokra sokszor épp a népszerűségük hozza a bajt. 
Ilyenek a lajhármakik is, amelyeket élő plüssállat-
ként árulnak az ázsiai piacokon, ám nem elhanya-
golható az sem, hogy gyógyszerként fogyasztják 
különböző testrészeiket. 

ÖT FAJ – DE EZ SEM BIZTOS
Az, hogy az „éji majmok”*, vagyis a Nycticebusok 
nemzetségébe pontosan hány faj tartozik, még 
vita tárgya a taxonómusok körében. Mindeneset-
re a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) ötöt 
különböztet meg: a Szunda-szigeti (Nycticebus 

coucang), a jávai (Nycticebus javanicus), a borneói 
(Nycticebus menagensis), a bengáli (Nycticebus 
bengalensis) és a törpe lajhármakit (Nycticebus 
pyg maeus). A fentiek közül a jávai lajhármaki sú-
lyosan veszélyeztetett, míg a többiek sebezhetők az 
IUCN Vörös listája szerint. 

A lajhármakik a félmajmok közé, pontosabban 
az orrtükrösök (Strepsirrhini) alrendjébe tartoznak, 
s elkülönülve fejlődtek a Madagaszkáron egyedüli 
főemlőscsoportként változatos formákban élő ma-
kiktól. Rokonságuk az Afrikában és Délkelet-Ázsia 
trópusi erdeiben honos félmajmokból áll: vala-
mennyien éjszakai életmódot folytatva a lombko-
ronaszintet lakják. Az apró termetű, de hatalmas 
ugrásokkal közlekedő afrikai galágókkal szemben a 
lajhármakik lassan mászva mozognak az ágak közt 
– innen kapták a nevüket is. A bengáli lajhármaki 
a legnagyobb testű, súlya akár a 2 kilót is megha-
ladhatja; a többi faj kisebb, tömegük 0,26–0,7 ki-
logramm között mozog. Az éjszakai életmódhoz 
való alkalmazkodást nemcsak hatalmas szemeik, 
hanem a bennük lévő fényvisszaverő réteg (tape-
tum lucidum) is segíti, amely esti megvilágításban 
tagadhatatlanul kísértetiessé teszi a félmajmokat. 
Emellett szaglásuk is jobb, mint a valódi majmoké.

MÉRGEZŐ HARAPÁS
Nem csak lomha mozgásukban emlékeztetnek a 
lajhárokra. Az anyagcseréjük szintén jóval lassúbb, 
mint a hasonló méretű emlősöké, ami lehetővé teszi, 
hogy mérgező növényeket is fogyasszanak. Táplálé-
kuknak ugyanis döntő része növényi eredetű, gyü-
mölcsök, virágok, nektár és fák nedve, de elkapnak 
kisebb gerinceseket és rovarokat, pókokat is. Em-
lősként meglepő az a tulajdonságuk, hogy a hara-
pásuk mérgező. Igen, ez nem elírás, a lajhármakik 
valóban rendelkeznek méreggel. A könyökhajlatuk 
közelében található mirigyek váladékában lévő ké-

MIVEL A HÚSUKAT GYÓGYHATÁSÚNAK 
VÉLIK, MAI NAPIG PUSZTÍTJÁK EZEKET AZ 

ELEVEN PLÜSSÁLLATOKAT.

A Szunda-szigeti 
lajhármakik, 
csakúgy, mint 
rokonai, éjszakai 
életmódot 
folytatnak. 
Éjszaka sokkal 
mozgékonyabbak 
annál, mint 
ahogy azt nappali 
viselkedésük és 
testfelépítésük 
alapján 
gondolnánk.
Fotó: Hoang Ma Thach 
/ Shutterstock

miai anyagokat a nyálukkal aktiválják, s az így nyert 
toxint juttatják harapással az áldozatuk testébe, vagy 
a fejbúbjukon szétkenve mérgezik meg támadójukat. 
Tudniillik a lajhármakik fenyegetés esetén mellső 
végtagjaikat a fejükön összekulcsolják – ilyenkor 
úgy festenek, mintha kegyelemért könyörögnének. 
(E motívum sokszor feltűnik a helyi népművésze-
ti alkotásokban is.) Holott természetesen nem ezért 
teszik, mert ahogy az lenni szokott, az állati viselke-
dést nem lehet emberi gesztusok alapján megfejte-
ni. A lajhármakik, mint említettem, így aktiválják a 
mérgüket: szétkenik a fejük tetején. A toxin a kisebb 

állatokra nézve halálos, s bár alap-
vetően nem veszélyes az emberre, 
egyes esetekben – ha anafi laxiás 
sokkot idéz elő – mégis végzetes-
sé válhat. Egyszer volt alkalmam 
megfi gyelni egy állatkerti mun-
katársat az egyik törpe lajhárma-
ki harapása után. A gondozón 
megjelentek a mérgezés egyértel-
mű tünetei – a rosszulléttől a seb 
okozta erős fájdalomérzetig. Mel-
lesleg a lajhármakik arcmintá-
zata és testtartása veszély esetén 
feltűnően emlékeztet a fenyegető 
kobráéra, ami valóban szembetű-
nő, de az az elmélet, hogy méreg-
anyaguk is egyfajta túl jól sikerült 
evolúciós mimikri eredménye, 
még nem áll biztos lábon.  

VUTERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető

A bengáli lajhármaki elterjedési területe

VUTERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető

A borneói lajhármaki elterjedési területe

CRTERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Súlyosan veszélyeztetett

A jávai lajhármaki elterjedési területe

VUTERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető

A Szunda-szigeti lajhármaki elterjedési területe

VUTERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Sebezhető

A törpe lajhármaki elterjedési területe

A legnagyobb 
termetű bengáli 
lajhármaki 
szemtől 
szemben az 
ágak között. Jól 
megfi gyelhetők 
rajta az éjszakai 
életmódhoz 
alkalmazkodás 
külső jegyei.
Fotó: feathercollector / 
Shutterstock
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KETREC ÉS BABONA
A Szunda-szigeti lajhármaki Malajziától Szumát-
ráig, valamint a környező szigeteken őshonos. A 
bengáli lajhármaki Északkelet-Indiától Vietnámig 
és Dél-Kínáig terjedt el, míg a törpe lajhármaki Vi-
etnámban, Laoszban, Kelet-Kambodzsában, továb-
bá Kína vietnámi határterületén él. Valamennyien 
erdei állatok: a sűrű lombkoronában, illetve a bam-

buszerdőben mozognak és pihennek. Noha nappali 
(nullához közelítő) sebességük alapján ezt nem fel-
tételeznénk, este kifejezetten felgyorsulnak.

Egy-két évente szaporodnak, a nőstények több 
hímmel, a hímek több nősténnyel is párzanak. Hat-
hét hónap múlva születik meg egy, ritkán két kölyök 
(a törpe lajhármakiknál gyakrabban fordulnak elő 
ikrek). Az utódok nevelésének feladata egyedül az 
anyára hárul, amely nagyon gondos szülőként hat 
hónap után választja le kölykét vagy kölykeit. A fi a-
talok másfél-két évesen válnak ivaréretté, a törpe laj-
hármaki nőstényei viszont már kilenc hónaposan. 
Állatkertekben akár húsz esztendeig is élhetnek. 

A lajhármakik tehát nem is olyan védtelenek, 
mint bájos kinézetük alapján gondolnánk. Mind-
azonáltal ez mit sem ér az ember jelenlétében. Az 
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nyok megfogyatkozása alapján feltételezhető, hogy 
egyedszámuk rohamosan apad (és sajnos nem a ke-
reslet csökken irántuk). 

ENDRÉDI LAJOS

*A Nycticebus éji majmot jelent. Természetesen a 
lajhármakik félmajmok, de léteznek igazi éjimaj-
mok is (Aotus nemzetség).

Állatkerti unikumok
Az európai állatkertekben három fajuk is megtekinthető: a Szunda-szi-
geti, a bengáli és a törpe lajhármaki. Az állatkertek nemzetközi adatbá-
zisa (ZIMS) szerint 2019 végén a Szunda-szigetinek tizenkét (hozzánk 
legközelebb Prágában), a bengálinak szintén tizenkét (legközelebb 
Augsburgban), míg a törpe lajhármakinak nyolcvannégy egyede élt 
valamely európai zooban. Magyarországon a szegedi és a jászberényi 
állatkertben találkozhatunk lajhármakival. 

Bár némiképp 
nagyobb a jávai 
lajhármakinál, 
mégis ő kapta a 
törpe lajhármaki 
nevet. Kicsinye 
szorosan 
kapaszkodik 
anyjába, 
úgy utazik – 
természetesen 
nem túl nagy 
sebességgel.
Fotó: Endrédi Lajos

A jávai lajhár-
maki nemzetsé-
gének legkisebb 

termetű, és 
egyben a legve-
szélyeztetettebb 
faja. Nem vélet-

lenül sorolták 
be a „súlyosan 

veszélyeztetett” 
kategóriába.

Fotó: Attari Qureschi / 
Shutterstock

A LAJHÁRMAKIK AZON RITKA EMLŐSÖK 
KÖZÉ TARTOZNAK, AMELYEKNEK MÉRGEZŐ 

A HARAPÁSUK.

vtizedekkel ezelőtt megismerkedtem egy olyan 
állattenyésztő családdal, amellyel szoros baráti 
kapcsolatom alakult ki. A családfő a bizalmába 

fogadott, így bepillantást nyerhettem a thai ottho-
nok mindennapjaiba is, mégpedig egy olyan birto-
kon, ahol számtalan egzotikus állatot tartanak. 

A gyorsforgalmi útról letérve érezhető volt, hogy 
az elmúlt két évtizedben mekkora változáson ment 
keresztül a thai vidéki élet: ma már a kisebb falvakba 
is jól járható, kiváló minőségű aszfaltút vezet. Mind-
ez azonban az életmód gyökeres változásával is 
együtt járt. Az út szélén gyorséttermek sorakoztak, 
melyek nemcsak az igénytelen élelmiszert ontották 
nagy mennyiségben, de a rengeteg műanyag sze-
metet is. Vendéglátóm is egy ilyen „nyugati stílusú” 
étkezdénél állt meg, ahol alaposan becsomagoltatta 
a különféle enni- és innivalókat, gondolván, hogy 
ezzel is kedveskedhet nekem. Holott én mindig a 
helyben készült thai ételeket szerettem – most is 
erre vágytam volna. 

KEVESEBB GYEREK – CSÖKKENŐ ÉLŐHELYROMBOLÁS
Másban is megmutatkozik a globalizáció és a vi-
szonylag hirtelen jött jólét hatása. Míg húsz-hu-
szonöt éve ezeken az utakon is sok-sok gyermek 
játszott, ma nemigen látni apróságokat – lényege-
sen kisebb a népességgyarapodás. Én bizony meg-
lepődtem, hogy a baráti család fejének nincs még 
egyetlen unokája sem, annak ellenére, hogy négy 
harminc év körüli gyereke van, akik mellesleg egy-
től egyig diplomások. Ám a népességnövekedés 
mérséklődése talán esélyt ad arra, hogy az állatok 
élőhelyének zsugorodása csökkenjen, ami jó hír 
egy természetkedvelőnek. 

A tudatos állattartás mellett a gyakorlati madár-
védelem is egyre inkább terjed a thai mindennapok-
ban. Ezt láthattam házigazdám birtokán is, ahol jó 
néhány fészekodú van kihelyezve, hogy minél több 
madarat csalogasson a területre. A különféle élőhely-
védelmi, visszatelepítési akciókról a thai írást olvas-
ni nem tudó külföldiként sem maradtam le. Például 
plakát hirdeti a fővárosban (még angolul is), hogy a 
királyi állatkert, azaz a Dusit Zoo részt vállal az An-
tigoné-daru thaiföldi állományának megerősítésé-
ben. A szóban forgó faj ugyanis eltűnt az országból, 
de 2011-ben egy repatriációs program során hu-
szonnégy egyedet juttattak vissza a vadonba.

Farmerélet
Délkelet-Ázsiában

HOBBIÁLLATLESEN THAIFÖLDÖN 2. rész

A brahma változat a zebuk népes csoportjának 
indiai ágához tartozik, jóllehet kinemesítésének 
helye az Egyesült Államok. Még a XIX. század má-
sodik felében jelentősebb számban importáltak az 
USA-ba négy, India-szerte elterjedt fajtát: a kankrej, 
a guzerat, a gyr és az ongole marhát. Összesen két-
százhatvanhat bika és huszonkét tehén érkezett, s 
az ezektől származó keresztezett egyedeket – főleg 
a XX. század elején – párosították különböző euró-
pai fajtákkal is. Így nem meglepő, hogy egy rend-
kívül szívós, a XXI. század éghajlati kihívásainak 
is remekül megfelelő zebufajta jött létre, melynek 
kimagasló a hőtűrő képessége. Következésképp el-
lenáll az Európában egyre gyakrabban előforduló 
nagy nyári hőstresszeknek. Ráadásul vastag bőre 
miatt nehezebben csípik meg a rovarok, tehát a fer-
tőző betegségek is kevésbé veszélyeztetik. Hosszú 
élettartamú fajta. A tehenek tizenöt évesen még 
gond nélkül termékenyülnek, ellenek és nevelnek. 
Ausztráliában (a hozzánk hasonló klimatikus vi-
szonyok mellett) kimagasló eredményeket értek el 
velük, akárcsak Amerikában. A brahma zebu hús-
termelése bámulatos, de a tejtermelése sem mellé-
kes. E tulajdonságai miatt egyes szakemberek sze-
rint ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében 
hasznos lenne a tartása hazánkban is, hisz kisebb 
környezeti terheléssel tud előállítani húst és tejet. 
Jelenleg azonban az EU támogatási rendszere ki-
zárja a zebukat a dotálható szarvasmarhák köréből.

A brahma zebu-
val nemcsak a 
legelőket lehet 
kiválóan haszno-
sítani, hanem az 
élelmiszeripar, 
mint például a 
konzervgyártás 
során keletkezett 
mellékterméke-
ket is. Így például 
a farmon nagy 
mennyiségű 
ananásztorzsát és 
-héjat etetnek fel.
Fotó: thaicowboy 
magazine / 
Shutterstock
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KÉT FELESÉG, EGY VÁLLALKOZÁS
Vendéglátóm egy hagyományos thai család feje, 
amelyben az ősi tradíciók a hétköznapokban is 
megmutatkoznak. A hajdani Sziámban még né-
hány évtizede is hivatalos volt a többnejűség, nyil-
ván azért, mert valami okból itt emberemlékezet óta 
több leány jött világra, mint fi ú. 1930-tól az ország-
ban elkezdődtek az intenzív modernizációs törek-
vések, attól fogva egy férfi nak törvényesen csak egy 
felesége lehetett. Ám ez mégsem működött így, sőt 
ma sem jellemző mindenfelé. Házigazdám, aki mér-
nök, két feleséggel éli életét: egy irodalom szakos 
tanárnővel és egy közgazdásszal. Úgy tűnik, hogy 
a több diploma egy jól működő díszállattenyésztő 
vállalkozáshoz kiváló alapot nyújtott. Az ezredfor-
duló táján a közgazdász feleség a bangkoki boltot 
és irodát vezette, innen szállították az állatokat a vi-
lág számtalan országába; a másik asszony pedig az 
észak-thaiföldi birtokot igazgatta, ahol százával kel-
tek akkoriban a kakadu- és nemespapagáj-fi ókák. 

A tojásokat gépben keltették, a fi ókákat mestersé-
gesen nevelték, így az irodalmár feleségnek lénye-
gében éjjel-nappal jelen kellett lennie, s irányítania 
az alkalmazottakat. Ez viszont lehetőséget nyújtott 
neki arra is, hogy a cseperedő négy gyerekkel (a sa-
ját kettővel és a másik feleség két gyermekével) sok 
időt tölthessen együtt. Ilyesformán a gyerekek jó 
levegőn, rengeteget játszva, napsütésben nőhettek 
fel, nem úgy, mintha a szmogos Bangkokban kellett 
volna élniük. 

HOL VAN MÁR A HÁZI ELEFÁNT?
A farm bejáratához érve máris szembetűnő volt 
a változás: a röpdék jelentős része eltűnt, helyüket 
karámok és gyümölcsös foglalták el. A madárinfl u-
enza okozta világraszóló túlzott aggodalom miatt 
ugyanis a szállítások ellehetetlenültek, emellett a ke-
reslet is megcsappant a papagájok iránt. Persze ma 
is tartanak thai barátaim pár száz tollast – de mi az 
az egykori sok ezerhez képest?

Továbbá a hajdani háromezer anyás tengeri-
malac-állománynak már hírmondója sem akadt. 

Ezek az állatok a múlt évtizedek-
ben rendkívül keresettek voltak 
Délkelet-Ázsiában; különösen a 
hosszú szőrű változatok jöttek 
divatba. Gondozásuk azonban a 
trópusokon nagy kihívást jelen-
tett: többek közt éjjel-nappal óriá-
si ventilátoroknak kellett mozgat-
niuk a levegőt a tengerimalacok 
férőhelyén. 

Mivel a divat immár mást dik-
tál, a tengerimalacozás abbama-
radt. Ugyanakkor egyéb hobbi-
állatok is eltűntek Thaiföldön a 
különlegességet kedvelők min-
dennapjaiból. Példának okáért a 
hosszúszőrű bernáthegyi tartása 
is már a múlté. Ezeket az ebeket a 
jómódú emberek az ezredfordu-
ló tájékán klimatizált szobákban 
őrizték, s csak rövid időre enged-

hették ki őket a szabadba – valóban „kutya életük” 
volt szerencsétleneknek. Ám napjainkban, ha tarta-
nak is kutyát a thaiok, azok döntő többségükben kis 
testűek, s a nálunk kedvelt fajtákhoz tartoznak.

Ráadásul a csincsillák tömeges otthoni nevelése 
is idejét múlta. Két évtizede még ezerszám impor-
táltak csincsillákat Thaiföldre, ahol légkondicionált 
terráriumokban tartották őket – de csak nagy rit-
kán szaporodtak. Vendéglátóm is megpróbálkozott 
a tenyésztésükkel, a kísérlet végére azonban hamar 
pontot tett. Ahogyan a ház körüli elefánttartásra 
sem vállalkozna még egyszer. Két állatot gondozott 
ugyanis korábban a birtokon, s a „serdülő” bikabor-
jú egy rossz pillanatában megtaposta. (Szerencsére 
élve megúszta a balesetet, de a forradások a mai na-
pig emlékeztetik rá.)

SZIKASZARVAS ÉS BRAHMA ZEBU
A farm élete más tekintetben is átalakult az elmúlt 
években. Hajdan tizenöt-húsz mianmari munka-
vállaló dolgozott itt, akik ma már otthon is köny-
nyen találnak jobb bért – nemigen indulnak el 

A madarak 
kézzel nevelése a 

farmon már két 
évtizeddel ezelőtt 

is nagyüzemi 
módon történt. 

Mára a kisebb 
mennyiség miatt 

csak az egyik 
gazdasszony 

foglalkozik vele.
Fotó: Tóth Zsigmond

Délkelet-
Ázsiában 
virágkorát éli 
az arafajok 
hibridizációja, 
emellett a 
fajtisztán való 
tenyésztésben 
is a mutáció 
szaporítása a 
hőn áhított cél. 
De vannak szép 
számmal, akik 
úgy szeretnék 
megőrizni ezeket 
a madarakat, 
ahogy a 
természetben 
előfordulnak, 
mint képünkön 
ezt a zöldszárnyú 
arát is.
Fotó: Tóth Zsigmond
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jainkban szinte gyerekjáték a húsz évvel korábbi 
állapotokhoz képest, hisz harmadik-negyedik ge-
nerációs, farmokon tenyésztett példányokat sze-
rezhetünk be. Ezek kevésbé párválasztók, s egy vi-
szonylag kisebb röpdében is négy-öt éves korukban 
letojnak. A tojások könnyen keltethetők, s a fi ókák 
felnevelése is problémamentes a korszerű tápokkal. 
Annak ellenére, hogy Thaiföldön és Malajziában 
több helyen is tenyésztik a kakaduk eme Góliátjait, 
az áruk mindmáig igen magas.

Végezetül a birtok távolabbi pontjaira látogattunk 
el – nem sétálva, mint régen, hanem egy, a golfpá-
lyákon gyakorta használt kétszemélyes elektromos 
kisautóval. Megálltunk a halastavak partján is, ame-
lyekben pár éve még ezerszám tenyésztettek koi 
pontyokat, bízva benne, hogy egyszer majd akad-
nak köztük olyan különleges rajzolatú példányok, 
melyekért a japánok képesek dollártízezreket kifi -
zetni. Az álmok nem váltak valóra, s a koi pontyok 
jókora veszteséget termeltek. Sőt úgy tűnik, a be-
hurcolt és feltartóztathatatlanul szaporodó vörös-
fülű ékszerteknősök vették át birodalmukat – a gaz-
dának fő is a feje a jövevények miatt.

DR. TÓTH ZSIGMOND

Thaiföldre vendégmunkásnak. S ha igen, akkor is 
a réginél lényegesen magasabb fi zetségért, amit 
az állattenyésztésből nehéz kigazdálkodni. Ezért is 
vált elengedhetetlenné a váltás olyan fajokra, me-
lyek kevesebb élőmunkát igényelnek, s esetleg ad-
nak biohúst, amelyre ott is megnőtt a kereslet. Így 

érkeztek a farmra a brahma zebuk és a szikaszarva-
sok. Utóbbiak japán vérvonalúak, s kiválóan viselik 
a zárttéri tartást, lényegében háziállatnak tekinthe-
tők. A zebubikák pedig repülőn érkeztek az Egyesült 
Államokból. Mindkét faj húsát szívesen fogyasztják, 
olyannyira, hogy jelenleg Thaiföldön nagyobb rá-
juk a kereslet, mint a kínálat. 

Házigazdám azonban, mint vérbeli díszma-
darász, a szárnyasok tenyésztéséről sem mondott le: 
újabb és újabb fajokat próbál tömegesen szaporítani. 
Így most a pálmakakaduk mellett a kékszemű kaka-
dukon a sor. E madarak különösen Délkelet-Ázsiá-
ban népszerűek. A pálmakakaduk szaporítása nap-

A szika-
szarvasokat első-
sorban húsukért 
tenyésztik, emel-
lett agancsuk, sőt 
csontjuk is jól ér-
tékesíthető, mivel 
népi gyógyászati 
alapanyagaként 
is keresett.
Fotó: Photo Kozyr / 
Shutterstock

Vendéglátóimat 
több mint két 

évtizede jól 
ismerem. 

A családfő immár 
nyugdíjasként 

él egy gyönyörű 
trópusi farmon. 

Feleségei segítik, 
így kedvére 

madarászhat nap 
mint nap.

Fotó: Tóth Zsigmond

A pálmakakadu 
hatalmas 
termetével, 
különös 
megjelenésével 
keresett fajnak 
számít, viszont 
fekete színe 
miatt sok ázsiai 
madárbarát 
ódzkodik a 
különféle 
babonák miatt 
saját portájára 
vinni ezeket az 
állatokat.
Fotó: Tóth Zsigmond

A meggondolat-
lan hobbiállattar-

tásnak számos 
példájával 

találkozhatunk 
Thaiföldön is, 

melyek közül az 
egyik legszomo-
rúbb a vörösfülű 
ékszerteknősök 

nagy számban 
való behurcolása. 

A birtokon lévő 
medencében is 
százával élnek 

ezek a nem kívá-
natos hüllők.

Fotó: Tóth Zsigmond
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alapanyagokra való átállás érde-
kében. Ugyanakkor mindenképp 
számításba kell venni, hogy a 
pál maolaj teljes elhagyása szük-
ségessé tenné a más olajnövé-

nyekkel (kókuszdió, szója, kuko-
rica, napraforgó, olajbogyó) való 
helyettesítést. E növények term-
esztése nagyobb területet igényel, 
s így további környezetrombolás-
hoz vezetne. Szakértők szerint 
nem a pálmaolaj teljes bojkottja 
a cél, hanem a fenntartható ter-
melés garantálása és az erdőirtás 
megállítása. 

A mozgalmat olyan kiemelke-
dő szervezetek támogatják, mint 
a BIAZA (Brit és Ír Állatkertek 
és Akváriumok Szövetsége), az 
Orangutan Land Trust és a Szu-
mátrai Orangután Társaság (SOS), 
valamint vezető fenntarthatósági 
tanácsadó cégek, például a Mur-
doch Associates és az Efeca. 

IKONIKUS MAJMOK VÉGVESZÉLYBEN
A borneói nagyorrúmajom (Nasalis larvatus) fönn-
maradását a pálmaolaj-feldolgozó ipar veszélyezteti 
leginkább – e következtetésre jutott a Global Eco-
logy and Conservation című folyóiratban megje-
lent egyik tanulmány, amely a 2000–2017 között 
gyűjtött adatokra támaszkodik. A Balikpapan-öböl-
ben, ahol a faj legnagyobb populációja él, az állatok 
élőhelye számottevően, körülbelül egynyolcadával 
csökkent (231,7-ről 203 négyzetkilométerre). 2007-
ig ennek oka a földterület olajpálma-ültetvények-
ké alakítása volt. Ám 2007 után – megfelelő terület 
híján – főleg Balikpapan pálmaolaj-feldolgozó ipa-
rának fellendülése, a már működő, továbbá építés 
alatt álló biodízelüzemek, töltőállomások, fi nomítók 
váltak az első számú veszélyforrássá. (Balikpapan az 

világon elsőként az angliai Chester, majd 
Oxford és Newquay kötelezte el magát a 
fenntartható pálmaolaj-termelés és -fel-
használás mellett. A Chester Zoo termé-
szetvédelmi szakemberei dolgozták ki azt 

a modellt (a már létező „Városok a fenntartható halá-
szat mellett” mintájára), amely fordulópontot jelent-
het a pálmaolaj-termesztés miatt bekövetkező er-
dőirtás elleni küzdelemben. Chesterben több mint 
ötven szervezet írta alá a kezdeményezést; város-
szerte éttermek, élelmiszerüzletek helyezték el ki-
rakatukban a mozgalom emblémáját, hogy növeljék 
a fogyasztói tudatosságot. Olyan iskolai étkeztetést 
nyújtó szolgáltató is csatlakozott, amely évente 5,5 
millió adag ételt biztosít a diákoknak. A vállalkozá-
sok befolyásolni tudják beszállítóikat a fenntartható 

A hímek ismérve 
a jócskán meg-
nagyobbodott, 
esetenként 
10 cm-nél is 
hosszabb orr. E 
testi sajátosság 
evolúciós előnye 
tisztázatlan; 
valószínűsítik, 
hogy a hosszú, 
elnyújtott, 
zengő orrhang 
képzéséhez kell-
het. A nőstények 
és a fi atalok orra 
kisebb, felálló és 
pisze.
Fotó: Bagosi Zoltán
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egyik legnépesebb város Borneón, lakosainak szá-
ma megközelítőleg 600 ezer fő.)

A feldolgozóipar okozta élőhelyvesztés jelentősen 
különbözik az ültetvények miatt bekövetkező csök-
kenéstől. Míg az olajpálma-termesztés kevésbé, ad-
dig a hozzá kapcsolódó ipar terjeszkedése a mang-
roveerdőket is nagymértékben érintette. Probléma 
még, hogy komoly infrastruktúrát – kikötőket, vil-
lamosvezetékeket és utakat – kellett kiépíteni, s ez 
nemcsak mennyiségi veszteséggel, hanem a meg-
maradt terület felaprózódásával is járt. Ennek követ-
keztében a populációk elszigetelődtek egymástól, 
és az élelmiszerforrásokhoz való hozzáférésük is 
nehezebb lett.

A tanulmány a Balikpapan közelében lévő Som-
ber folyó környékét említi példaként: a felaprózott 
területen élő borneói nagyorrúak fő táplálékforrását 
azok az őshonos mangrovefák jelentik, amelyekből 
ott rengeteg pusztult el a vizsgált időszakban.

Ironikus módon a balikpapani élőhelyvesztésért 
leginkább felelős vállalatok többsége tagja a Kere-
kasztal a fenntartható pálmaolajért (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil – RSPO) nevű szervezetnek. 
Ilyesformán az ő „fenntarthatósági tanúsítványuk” 
sem jelent igazi megoldást. A 2004-ben alapított 
RSPO tagjai által kezelt koncessziók 2005 után is 
folytattak erdőirtást – mutatott rá a tanulmány –, 

A nagyorrú 
majmok 
élőhelyére 
telepített gyárak 
és feldolgozók, 
valamint a 
hozzájuk 
csatlakozó 
települések 
jókora darabot 
hasítanak ki 
az őserdőből, 
s emellett a 
környezetet is 
szennyezik.
Fotó: Yusnizam Yusof 
/ Shutterstock

Nappal aktív, 
elsősorban 
levelekkel, 

gyümölcsökkel 
és virágokkal 

táplálkozik. 
Az éjszakát 

magányosan 
tölti, de reggel 

átlagosan 
mintegy 

húszfős hordába 
verődik. Szinte 

folyamatosan 
étkezve, 

naponta kb. 500 
métert tesz meg. 

Fotó: Bagosi Zoltán

A borneói 
nagyorrú-
majom sokáig 
nem számítottt 
veszélyeztetett 
fajnak, mivel a 
megközelíthe-
tetlennek tűnő 
mocsárerdők-
ben él. Mára 
azonban alig 
10 000 példánya 
maradt.
Fotó: Bagosi Zoltán

bár a szervezet alapelve, hogy az összes nagyorrú-
majom-élőhelyet (a ritka, fenyegetett vagy veszé-
lyeztetett fajok jelenléte miatt) magas védettségűnek 
kell besorolni. Az RSPO például azzal magyarázta az 
egyik oszlopos tagjához köthető környezetrombo-
lást, hogy a cég helyi partnere nem rendelkezik a 
szervezet tanúsítványával, illetve az esettel kapcso-
latban nem is érkezett hivatalos panasz hozzájuk. 
Állásfoglalásukban azt is leszögezték, hogy minden 
tagjuktól és a velük szerződésben lévő vállalkozás-
tól elvárják szabályaik betartását. Remélhetőleg a 
közzétett tanulmány segít benne, hogy a jövőben ez 
csakugyan megvalósuljon.

TOVÁBBI FENYEGETÉSEK
Sajnos úgy tűnik, hogy az elkövetkező években 
folytatódni fog az élőhely csökkenése. A jakartai 
kormány tervei között olyan nagy beruházások 
szerepelnek, mint a Kariangau ipari park kiterjesz-
tése, mely a part menti erdők jelentős irtásával jár. 
Egy másik projekt keretében újabb ipari területet 
alakítanának ki a szomszédos Észak-Penajam Paser 
kerületben, amely részint átfedésben van a szarvas-
marha-élőhely térségével. 

Az indonéz elnök 2019-ben jelentette be, hogy 
az egyre élhetetlenebb, túlzsúfolt és az előrejelzé-
sek szerint 2050-re egyharmad részben víz alá ke-
rülő Jakartából a fővárost Borneóra, a Balikpapan 
közelében lévő erdős régióba helyezik át. Környe-
zetvédelmi aktivisták fi gyelmeztettek rá, hogy az 
áthelyezés és a hozzá kapcsolódó építkezés több 
endemikus fajra, így a borneói nagyorrúmajomra is 
végzetes hatású lehet. 

A kormány ígérete szerint az új főváros megter-
vezésekor törekedni fognak az állatokat érő nega-
tív hatások minimalizálására. Biztató, hogy maga 
az elnök jelentette be a közlekedési infrastruktúra 
terveinek megváltoztatását az élőhely védelme ér-
dekében. 

A borneói nagyorrúmajom a szabad természet-
ben kizárólag Borneó szigetén él. Mesterséges kö-
rülmények közt rendkívül nehezen tartható, kü-
lönleges étrendje és a stressz miatt. Állománya 
csökken, az IUCN Vörös listáján veszélyeztetett faj-
ként szerepel.

BETLEHEM ILDIKÓ
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 BAGOLY A PÁCBAN • Az év madarának – az erdei fülesbagolynak (Asio otus) – egy 
távoli rokona került meglepő helyzetbe a tél folyamán Kecskemét környékén. Rakodás 
közben egy áruszállító kamion lökhárítójába szorulva találtak meg egy gyöngybaglyot, 
amely vélhetően szerencsés módon „találkozott” éjszaka a haladó járművel. Segítőkész 
embereknek köszönhetően a madár sértetlenül megúszta az esetet, és a Kecskeméti 
Vadaskertben eltöltött pár napos felerősítés után a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
természetvédelmi őrszolgálata Dunapatajon engedte szabadon, ahol remélhetőleg párt 
találva kezdhet majd új életet.

 A NAGY SZIKIBAGOLY 
• A lepkék között is akad-
nak baglyok: az éjszakai 
életmódú nagy szikibagoly 
(Gortyna borelii) Magyar-
ország egyik legritkább lep-
kefaja. E fokozottan védett 
rovar szorosan kötődik táp-
növényéhez, a kaporszerű 
sziki kocsordhoz. Ebből 
fakadóan elterjedését és 
állományának helyzetét 
a tápnövény mennyiségi 
és minőségi előfordulása 
jelentősen befolyásolja. Így 
tehát ezt a lepkét a – szin-
tén jellemzően természet-
védelmi oltalom alatt álló – 
sziki kocsordok élőhelyén, a 
sziki tölgyesek egykori tisz-
tásán kialakuló szikes erdei 
rétek vagy más néven sziki 
magaskórósok növényze-
tében lehet megtalálni. A 
sikeres fellelhetőséghez 
nyáron a hernyók jellegze-
tes rágása segít, amely a 
tápnövényen árulja el a faj 
jelenlétét, az őszi lehűlé-
sektől kezdődően pedig a 
faj felnőtt, szaporodóképes 
egyedei (szaknyelven imá-
gók) kezdenek mozogni. Az 
éjszakai órákban repülő, a 
késői párzási időszakban 
rajzó egyedek számlálása 
révén megállapítható, hogy 
hazánk több területén stabil 
állományai élnek e remek 
éjszakai lepkének.

 VESZÉLYES OSZLOPOK • Áramütéstől pusztult el egy rétisas Baja közelében egy szigete-
letlen középfeszültségű oszlopon. Sajnos ez újabb apropót nyújtott ahhoz, hogy a madárvéde-
lemmel foglalkozó szakemberek alaposan végigjárják az országban lévő, hasonlóan veszélyes 
szakaszokat.
A felméréseknek köszönhetően megállapítható, hogy tömegesen pusztultak védett madarak 
a középfeszültségű elektromos hálózaton áramütés következtében. Az elpusztult madarak 
többsége a gyakoribb fajok közül került ki, mint például az egerészölyv, a vörös vércse vagy a 
vetési varjú.
Akadtak azonban olyan ritka és fokozottan védett fajok is, amelyek hazai állománya a védelmi 
intézkedéseknek köszönhetően hosszú évtizedek után örvendetesen újra emelkedik, de még 
mindig alig néhány száz pár költését ismerik a szakemberek. Ilyen hazánk legnagyobb testű 
ragadozó madara: a rétisas, amelynek országos állománya 350 pár körül alakul.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igaz-
gatóság a régóta fennálló problé-
ma megoldása érdekében az NKM 
Áramszolgáltató Zrt. szakembe-
reivel közösen próbál hatékony 
megoldást találni, amelynek 
eredményeképpen a további 
áramütések elkerülhetők lesznek. 
Az áramszolgáltató a természet-
védelmi kezelő javaslatára az idei 
évben is több, rövidebb szakaszon 
végzett el madárbarát beavat-
kozást, ugyanakkor nyilvánvaló, 
hogy még nagyon sok veszélyes 
szakasz vár átalakításra, elsősor-
ban a természetvédelmi oltalom 
alatt álló területeken kívül találha-
tó oszlopoknál.
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

 SASSZINKRON • Évről évre a tél közepén zajlik a Magyar 
Madártani Egyesület és a tíz hazai nemzeti parki igazgatóság szak-
embereinek szervezésében az ún. Országos Sasszinkron. Így volt 
ez idén is: a 17., ilyen elnevezésű program során egyidejű számlá-
lásokkal (az ún. szinkron révén) kerültek „leltározásra” a ragadozó 
madarak. 
Magyarország területe a sasfajok telelése szempontjából kiemel-
ten fontos. Legnagyobb számban a rétisasok fordulnak ilyenkor 
elő: a nem vonuló hazai fészkelőkhöz északról érkező egyedek 
csatlakoznak, országos létszámuk megközelíti az 1000 példányt.
Ugyancsak nálunk tölti a telet a parlagi sas kárpát-medencei 
költőállományából származó fiatal egyedek jelentős része. E faj 
országos egyedszáma 500 példány körül alakul. Az alapvetően 
ritkaságnak számító fekete és szirti sasból szintén a megfigyelők 
elé került néhány egyed.
A számlálások „járulékos hasznaként” képet lehet alkotni az 
egyéb, természetvédelmi szempontból kisebb jelentőségű raga-
dozómadarak aktuális helyzetéről, mint amilyen az egerészölyv 
(7-8000 példány), a vörös vércse (1500 példány) vagy a hazánkba 
télen látogató kékes rétihéja (1000 példány).
További információk: www.mme.hu
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám
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 DENEVÉRFELMÉRÉS • A tavaszi időszakban a 
denevérek is elindulnak a nyári szállások, azaz jellem-
zően az erdők és az épületek felé. Mielőtt ez a zsongás 
beindul, érdemes a téli szállásokon felvételezni, hogy 
milyen mennyiségben használják azokat a telelő (valódi 
téli álmot alvó, tehát hibernációban lévő) állatok.
A Börzsöny vulkanikus tömbjében nincsenek komoly 
barlangok, ezért az itt élő denevérek az egykori bánya-
vágatokat használják téli szálláshelyül. A Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai szisztemati-
kusan végigjárják ezeket, és adatbázisban rögzítik az 
egyes fajok előfordulásait.
A legnagyobb számban a kis patkósdenevérek (500-
800 példány) használják a részben lezárt, zavarás-
tól mentes – jellemzően a középkori ércbányászat 
nyomait viselő – vágatokat. A simaorrú denevérek közé 
tartozó közönséges ill. hegyesorrú denevérek száma 
is százas nagyságrendű, míg a fokozottan védett, jó 
hidegtűrő képességű pisze denevérek alig tucatnyi 
példánya került idén a kutatók elé.
A Börzsöny denevérfaunája – köszönhetően a termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló, változatos szerkezetű, 
holt fában bővelkedő idős erdőknek – igen gazdag: a 
hazánkban élő közel 30 denevérfaj zöme előfordul a 
hegységben.
Fotó: Görföl Tamás

 VADMACSKÁK AZ ŐRSÉGBEN • Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
tavalyi évben elindított, vadmacska előfordulásának kutatását célzó vizsgá-
latai eredményre vezettek: a nemzeti park három különböző területrészén 
is sikerült vadkamerákkal készített felvételekkel igazolni e fokozottan védett 
ragadozó jelenlétét!
A vadmacska őrségi előfordulásáról mindeddig nem voltak ismeretesek hiva-
talosan megerősített adatok, de az elmúlt években több felvétel, szóbeszéd 
jutott el a szakemberekhez.
Az igazgatóság munkatársai Németországban, türingiai partnerszervezeteik-
nél tett tanulmányútjuk alkalmával ismerkedtek meg a vadmacska kutatását 
és védelmét célzó programmal, és az itt ellesett módszerek átültetésével. 
Vonzó illatanyagokkal (macskagyökérfőzettel) csalizott szőrcsapdákkal és 
mozgásérzékelős vadkamerákkal kezdtek bele a hazai vizsgálatokba, amelye-
ket hamar siker koronázott.
A vadmacskák esetében nagyon sok fejfájást okoz a beolvasztó hibridizáció, 
amely a településekről elkóborló, a vadonban életképes házimacska-egyedek 
révén lép fel, és eltüntetni a vadmacskák eredeti genetikai állományát. Épp 
ezért az Őrségben a szőrcsapdákkal gyűjtött minták elemzését is elvégzik, 
hogy fény derüljön a valós helyzetre. Továbbá az igazgatóság együttműkö-
désre törekszik az erdőgazdálkodókkal, hogy fennmaradhassanak a macskák 
otthonául szolgáló, háborítatlan erdőrészek és bennük a nagyméretű, kölyke-
zésre alkalmas odúkat rejtő famatuzsálemek.
Fotó: Kovács Zsolt

 MADÁRITATÓ • A madarak etetéséről sokszor esik szó, ellenben a 
hasonlóan fontos madáritatók létesítéséről ritkábban hallani. Pedig a 
madáritató ugyanolyan madárvédelmi eszköz, mint a mindenki számára 
ismert madáretető. Legyen az csupán egy nagyobb virágalátét, vagy egy 
profi módon kialakított sekély medence, a madarak egész évben látogatni 
fogják. Nemcsak száraz, nyári napokon, hanem a fagyos téli időben is 
használják – csak gondoskodjunk folyamatosan a víz pótlásáról!
A madáretető közelében létesített itatót a napraforgómagra járó összes 
madár látogatni fogja, és olyan fajok is feltűnhetnek ilyenkor a víz mellett, 
amelyekkel egyébként ritkábban találkozunk az etetőnél. Ilyen például 
a kőrisek termését fogyasztó süvöltő, a fenyvesekben bujkáló apróság, 
a királyka, vagy a fagyöngy termésén táplálkozó léprigó. Amellett, hogy 
hasznos tevékenység egy madáritató létesítése, nem csak a madárked-
velőknek örömteli látvány a sekély vízben fürdőző madarak látványa!
Fotó: Abi Warner / Shutterstock
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 MHORR GAZELLA GIDÁK | Állatkertünk lakói közül 
talán a mhorr gazellák (Gazella [Nager] dama mhorr) 
számítanak a legritkábbaknak, hiszen a dámgazellának 
ez az alfaja a vadonban már évtizedek óta nem létezik, 
eltekintve persze az elmúlt pár évben Dél-Marokkóba 
visszatelepített, állatkerti születésű egyedektől. A ke-
cses patások megmentése érdekében zajló erőfeszíté-
sekről 2017. évi 5. számunkban egy hosszabb cikkben 
is beszámoltunk. Most azzal az örömteli hírrel tudunk 
szolgálni, hogy november 1-én, illetve 3-án két különbö-
ző anyától is született egy-egy mhorr gazella gida Buda-
pesten. A két anyaállat viszonylag új nálunk: 2017-ben 
érkeztek, egyikük Frankfurtból, másikuk pedig Madrid-
ból. Az apa viszont már több mint egy évtizede lakik 
Állatkertünkben.

Fotó: Bagosi Zoltán

 PINGVINFIÓKÁK A KÖLTŐÜREGBEN | Az Állatkertünkben látható 
madárfajok népszerűségi listáját mérhető módon a pingvinek vezetik. Be-
mutatásuknak évszázados hagyománya van nálunk, és a jelenleg látható 
fajjal, az Afrika déli partvidéke mentén őshonos pápaszemes pingvinekkel 
(Spheniscus demersus) is több mint három évtizede foglalkozunk. Az első 
fióka, aki sikeresen felcseperedett, 1994-ben látta meg a napvilágot, és az-
óta pingvinjeinknél eléggé rendszeres a szaporulat. A legutóbbi, december 
18-án, illetve 21-én kikelt két fióka sorrendben a harminckilencedik, illetve 
a negyvenedik Budapesten, és e sorok írásakor úgy látszik, hamarosan a 
negyvenegyediket is bemutathatjuk. A két, decemberi fióka egyébként 
ugyanabból a fészekaljból való, anyjuk Joy, apjuk pedig Narancs, utóbbi a 
szárnyán található azonosító jelzés színéről kapta a nevét.

Fotó: Bagosi Zoltán

 MINNESOTAI KISMALACOK | A minnesotai törpe-
sertés a házi sertés több száz fajtájának egyike, amely-
nek kitenyésztésére az 1940-es években került sor. Az 
USA-beli Minnesota államban működő Hormel Intézet-
ben, amely a Minnesotai Egyetem egyik részlegeként 
jött létre, egy olyan kis termetű sertésfajtát kívántak lét-
rehozni, amely az intézetben folyó humánegészségügyi, 
orvosi kutatások során modellállatként szolgál. Ez elsőre 
sokaknak talán furcsa lehet, de tudnivaló, hogy az ember 
és a sertés között számos anatómiai és élettani hasonló-
ság van, olyannyira, hogy ezt még a szervátültetéseknél 
is hasznosítják. A sertés tehát ideális modellállat az ilyen 
kutatásokhoz, ám a Hornel Intézet kutatói a jobbára hús- 
és zsírtermelés céljára kitenyésztett sertésfajták helyett 
inkább egy kisebb termetű, de a szóban forgó kutatások-
ban sokkal jobban használható fajtát szerettek volna. A 
tudatos tenyésztőmunka nyomán végül 1949-re alakult 
ki a minnesotai törpesertésnek elnevezett fajta, amelyet 
azonban a kutatások mellett nagyon hamar házi ked-
vencként is tartani kezdtek, leginkább könnyebben ke-
zelhető, „kompakt” méretei miatt. Állatkertünkben 2019 
elején kezdtünk el foglalkozni ezzel a törpesertésfajtá-
val. Az akkor beszerzett két tenyészállat, Pötyi és Turcsi 
nászából már tavaly júniusra nyolc kismalac született, 
idén januárban pedig Pötyi újabb hét utódot hozott a vi-
lágra. Ehhez persze tudni kell, hogy a sertés vemhességi 
ideje 112–119 nap szokott lenni, ahogy mondani szokták, 
3 hónapot, 3 hetet és 3 napot kell rá számolni.

Fotó: Hanga Letícia

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN
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 MINDEN EDDIGINÉL TÖBB ÁLLATOT MENTETTÜNK | A 2019-es 
esztendőben minden korábbinál több mentett állatról gondoskodtak ál-
latorvosaink, illetve az állatmentésben részt vevő munkatársaink. Össze-
sen 106 különböző fajhoz tartozó 2201 mentett, sérült, legyengült vagy 
elárvult állat került be hozzánk. Közülük 78 faj 956 egyede volt madár, 
19 faj 1010 egyede emlős, 12 faj 235 egyede pedig a hüllőket képviselte. 
A madarak közül a legnagyobb egyedszámmal bekerülő faj a széncinke 
volt, 159 példányuknak segítettünk az elmúlt évben. De volt 146 fekete 
rigó, 7 házi rozsdafarkú, 56 vörös vércse és 41 sarlós fecske is a mentett 
állatok között. Az emlősök közül a 2019-es évben is a sünökből volt a leg-
több, kereken 600 mentett sünnel akadt dolgunk, ami csaknem kétsze-
rese az előző évek átlagának. Denevérből összesen 12 faj 327 egyedének 
tudtunk segítséget nyújtani.

Fotó: Sándor István

 MANULOK, AZ INTERNET 
SZTÁRJAI | Már csaknem hét 
éve, 2013 óta foglalkozunk ma-
nulokkal, azaz pusztai macs-
kákkal, amelyeket Pallas-macs-
kának is szoktak hívni. Az Ázsia 
belsejében, a Kaukázustól Kí-
náig terjedő területen őshonos 
állatok jellemzője a zord időjárás 
ellen nagyszerű védelmet nyúj-
tó vastag bunda, de az is, hogy 
olyan ábrázattal tudják szem-
lélni a világot, amelyet még Jim 
Davis híres képregénymacská-
ja, Garfield is megirigyelhetne. 
Ilyen arckifejezéssel örökítette 
meg őket Állatkertünk fotósa, 
Bagosi Zoltán is. A képek – és 
persze maguk a manulok – óri-
ási sikert arattak a közösségi 
médiában, Facebook-posztun-
kat csaknem kétezren osztották 
meg és közel tízezren lájkolták, 
és mivel valódi internetes sztá-
rokká váltak, még egy élő televí-
ziós bejelentkezés keretében is 
alkalmunk nyílt bemutatni őket. 
Manulpárunk, Borsó és Bohus 
az India-ház mellett, a perzsa 
leopárd kifutójának szomszéd-
ságában látható.

Fotó: Bagosi Zoltán

 VADMACSKA HAPPY END | Ahogy előző lapszámunkban beszámoltunk róla, a Fővárosi Állat- és Növénykert a Magyar 
Madármentők Alapítvánnyal együttműködve 3 vadmacska kölyköt mentett meg. Az árván maradt állatok közül kettőt novem-
berben sikerült visszajuttatni a természetbe. A harmadik macska gyámoltalanabbnak tűnt a testvéreinél, így őt csak fokozato-
san lehetett visszavadítani. Egy „titkos” helyre kihelyezett ketrecben szokhatta meg új környezetét; a számára addig ismeretlen 
hangokat és szagokat. Végül decemberben elérkezett az idő, amikor kinyílhatott a ketrec ajtaja. Éjjellátó kamera segítségével 
sikerült megörökíteni, ahogy a vadmacska elsőként a mellső mancsát dugja ki, majd egy határozott mozdulattal kiugrik belőle. 
Az állat később sem tért vissza a ketrecébe, tehát elmondható, hogy mindhárom vadmacska repatriálása sikerrel zárult. 

A Magyar Madármentők Alapítvány munkáját az alábbi bankszámlaszámon támogathatja: 
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000084-37680000
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A  denevérek mind a 28, hazánkban megfi -
gyelt faja természetvédelmi oltalom alatt áll. 
Állományuk, főképp az emberi tevékenység 

következtében, egyre csökken, gyakran egész ko-
lóniák kerülnek veszélybe. Ezért is különösen nagy 
jelentőségű, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert 
a Magyar Madármentők Alapítvánnyal szorosan 
együttműködve az elmúlt évek során több ezer de-
nevért mentett meg. Ha csak az elmúlt 9 év statisz-
tikáit nézzük, akkor a mentett egyedek száma meg-
haladja a 2500-at!

NINCSENEK BIZTONSÁGBAN
Az éjszaka aktív állatok nappal fák odvaiban, fakér-
gek réseiben, barlangokban húzódnak meg. Termé-
szetes élőhelyük fokozatosan csökken, emiatt kény-
telenek az emberek közelében menedéket keresni: 
padlásokon, pincékben, panelházak illesztési héza-
gaiban, templomtornyokban találnak szálláshelyet. 
A legfőbb probléma, hogy már ezeken a helyeken 
sincsenek biztonságban. A házak teljes szigetelé-
sével, a panelek rosszul időzített felújításával egész 
kolóniák életét veszélyeztethetik. 

A NEMTÖRŐDÖMSÉG

A rovarevő 
denevérek a 
táplálékért akár 
5-10 kilométert is 
képesek repülni 
egy éjszaka alatt, 
amely nem kis 
teljesítmény a 
méretüket tekint-
ve. A mentett ál-
latokat többnyire 
lisztkukacokkal 
táplálják. 
Fotó: Bagosi Zoltán

őket. A Fővárosi Állat- és Növénykert Holnemvolt 
Várának mentőhelyén, a Sünispotályban a látogatók 
megfi gyelhetik, miképp pátyolgatják a gondozók a 
segítségre szoruló denevéreket. 

ÉLETVESZÉLYES ZAVARÁS
A denevérek legnagyobb számban a téli időszakban 
kerülnek az Alapítvány mentőhelyére. Egyszerre 
akár több száz példány is érkezhet. Ők a telelésükben 
megzavart állatok, akik többnyire valamely rosszul 
időzített építési, kivitelezési munka miatt kerülnek 
veszélybe. Elméletileg hatósági szabályozás rögzíti 
ezen munkálatok időpontjait, mégis előfordulnak 
– sok-sok denevéréletet követelő – mulasztások. 
Sajnos megesik, hogy a házak szigetelésekor egy-
szerűen „bezárják” a résekben meghúzódó állatokat, 
akik emiatt nyomorultul elpusztulnak. 

A denevérek a téli időszakban hibernálnak; 5-10 
fok körüli hőmérsékletű panelrésekbe, sziklarepe-

Ám más veszélyeztető ténye-
zőkkel is számolnunk kell. Példá-
ul tavaly májusban az jelentette a 
legfőbb problémát, hogy a szo-
kásosnál hidegebb időjárás miatt 
nem volt elegendő rovartáplálék. 
Mivel a denevérek anyagcseréje 
igen gyors, hideg időben pedig 
még gyorsabb az energiafelhasz-
nálásuk, az éhező állatok emberi 
segítség nélkül igen hamar le-
gyengülhetnek, elhullhatnak. 
Állatbarátoknak, természetvédel-
mi őröknek köszönhetően sok 
nélkülöző állat jutott be a mentő-
helyre.

A tavaszi-nyári hónapokban 
jellemzően a denevérkölykök 
szorulnak segítségre. A mentő-
hely munkatársai háromórán-
ként igen kis mennyiségű (0,15 
ml) macskatejpótló tápszerrel 
etetik az elárvult, vagy odúból 
kipottyant csöppségeket. A kis-
denevéreknek meleg helyet biz-
tosítanak, majd később – a sza-
badon engedés előtt – textilekből 
kiépített röppályán gyakoroltatják 

BARÁTUNK, A DENEVÉR
Egyes szakemberek szerint a denevérek védelmé-
vel és segítésével elkerülhető lenne a vegyszeres 
szúnyoggyérítés a településeken. A denevérek élő-
helyeinek csökkenését ellensúlyozni lehetne ki-
helyezett, postaládára hasonlító denevérodúkkal, 
amelyek megfelelő szálláshelyet biztosíthatnának 
az állatoknak. A denevérek ugyanis nagyon fon-
tos szerepet töltenek be a táplálékláncban. A tör-
pedenevérek például szinte kizárólag szúnyoggal 
táplálkoznak. Egyetlen példány egy éjszaka alatt 
akár 2000 szúnyogot is elfogyaszthat, ami a test-
tömegének (4-5 gramm) a 30-40%-át teszi ki. Ez 
olyan, mintha egy felnőtt ember körülbelül 20 kg 
húst fogyasztana el egyszerre. A denevér az egyet-
len éjszaka repülő rovarevő állat, amely a mező-
gazdasági és erdészeti kártevők (molylepkék, ba-
golylepkék stb.) visszaszorításában is igen fontos 
szerepet játszik.

Ezenkívül az orvostudományban is jelentős sze-
rep juthat a denevéreknek. A vámpírdenevéreknél 
a molekuláris biológiai kutatások során jelenleg is 
vizsgálják a véralvadásgátló faktorok jelenlétét az 
állatok nyálában. Gyógyászati jelentősége, hogy 
megakadályozza a vérrögök képződését. 

Azt is megfi gyelték, hogy a denevérek a hasonló 
termetű állatokhoz képest tovább élnek (5-10 év), 
de előfordulnak gyűrűzött, matuzsálemi korú (30 
éves) denevérek is. A késői öregedést kutató vizs-
gálatok során kimutatták, hogy a denevérek kro-
moszómáját befolyásoló aktívabb enzimek rejthe-
tik a hosszabb élet titkát. Ez szintén fontos tényező 
lehet az emberi gyógyászatban.
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Mentett denevérszám a 2011–2019 közötti időszakban 
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 Alpesi denevér
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 Brandt-denevér

 Horgasszőrű denevér

 Szőrőskarú koraidenevér

Mentett 
denevérfajok 
a 2011–2019 

közötti 
időszakban

➤

A kiadvány 
az Agrár-

minisztérium 
Zöld forrás 

pályázati támo-
gatásával jelenik 

meg.

Az európai dene-
vérek mind a 45 
faja védett, és ezt 
a tényt a Bonni 
Egyezmény 
(1979) része-
ként az EURO-
BATS-ban (az 
európai denevér-
fajok populációi-
nak megőrzéséről 
szóló megállapo-
dásban) rögzí-
tették.
Fotó: Fekete Gabriella

A denevérek 
évente egyszer 
egy kölyköt 
hoznak a világra, 
bizonyos fajok 
kettőt. Az újszü-
lötteknek nagy a 
lábuk, amelynek 
hasznát is veszik, 
hiszen szinte az 
első pillanattól 
kezdve kapasz-
kodniuk kell.
Fotó: Bagosi Zoltán
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Várának mentőhelyén, a Sünispotályban a látogatók 
megfi gyelhetik, miképp pátyolgatják a gondozók a 
segítségre szoruló denevéreket. 
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Sajnos megesik, hogy a házak szigetelésekor egy-
szerűen „bezárják” a résekben meghúzódó állatokat, 
akik emiatt nyomorultul elpusztulnak. 
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vel és segítésével elkerülhető lenne a vegyszeres 
szúnyoggyérítés a településeken. A denevérek élő-
helyeinek csökkenését ellensúlyozni lehetne ki-
helyezett, postaládára hasonlító denevérodúkkal, 
amelyek megfelelő szálláshelyet biztosíthatnának 
az állatoknak. A denevérek ugyanis nagyon fon-
tos szerepet töltenek be a táplálékláncban. A tör-
pedenevérek például szinte kizárólag szúnyoggal 
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olyan, mintha egy felnőtt ember körülbelül 20 kg 
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len éjszaka repülő rovarevő állat, amely a mező-
gazdasági és erdészeti kártevők (molylepkék, ba-
golylepkék stb.) visszaszorításában is igen fontos 
szerepet játszik.

Ezenkívül az orvostudományban is jelentős sze-
rep juthat a denevéreknek. A vámpírdenevéreknél 
a molekuláris biológiai kutatások során jelenleg is 
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megakadályozza a vérrögök képződését. 
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termetű állatokhoz képest tovább élnek (5-10 év), 
de előfordulnak gyűrűzött, matuzsálemi korú (30 
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gálatok során kimutatták, hogy a denevérek kro-
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európai denevér-
fajok populációi-
nak megőrzéséről 
szóló megállapo-
dásban) rögzí-
tették.
Fotó: Fekete Gabriella

A denevérek 
évente egyszer 
egy kölyköt 
hoznak a világra, 
bizonyos fajok 
kettőt. Az újszü-
lötteknek nagy a 
lábuk, amelynek 
hasznát is veszik, 
hiszen szinte az 
első pillanattól 
kezdve kapasz-
kodniuk kell.
Fotó: Bagosi Zoltán
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GYAKORLATI TANÁCSOK
A denevérek ugyan nem közkedvelt állatok, de szerencsére már mind többen bejelentik az illetékes szerveknek, ha oltalomra szoru-
ló denevért találnak. Íme a szakemberek gyakorlati tanácsai, ha denevérkölyköt, sérült vagy dermedt denevért találunk:

• Szabad kézzel soha ne fogjuk meg az állatot, mert harapásá-
val – igaz, nagyon ritkán – akár veszettséget is terjeszthet!

• Bőrkesztyűvel, frottírtörölközővel, vastag pulóverrel fogjuk 
meg óvatosan, és tegyük egy elsötétített papírdobozba, ami-
re fúrjuk lyukakat a levegőáramlás érdekében, majd értesít-
sük az illetékes nemzeti park igazgatóságát.

• Mindaddig, amíg nem kerül szakemberekhez, az állat alá 
érdemes nedves rongyot tenni, hogy ki ne száradjon. A do-
bozban – ha mód van rá – lógassunk textilt, amire fel tud 
kapaszkodni, így biztonságban érzi magát. Tartsuk melegen. 

• Ha azonnal nem tudjuk szakemberhez eljuttatni, akkor táp-
szert lehet cseppenteni a denevérkölyök elé, amit felnyalhat. 
A kifejlett egyedet pedig megkínálhatjuk vízzel. 

• Ha az őszi vadászat során vagy téli menedékhely-keresés 
közben egy denevér berepül a lakásba, akkor érdemes le-
kapcsolni a villanyt, és kinyitni az ablakot. Az eltévedt ven-
dég valószínűleg magától távozni fog. Ha mégsem, akkor 
érdemes megvárni, amíg megnyugszik, és leszáll. Ezután 
kesztyűvel/törölközővel meg tudjuk fogni, és kint, magasba 
tartva, vagy nem túl hideg, biztonságos felületre letéve sza-
badon engedhetjük.

désekbe, barlangokba, pincékbe 
stb. bújnak el. Életfunkcióik le-
lassulnak; egyaránt lassul a szív-
verés, a légzés és az anyagcsere. 
Az álmukban megzavart állatok 
nem képesek azonnal repülni, 
hanem dermedtté, tehetetlenné, 
kiszolgáltatottá válnak. Bizonyos 
idő elteltével ismét röpképesek 
lesznek, ennek bekövetkeztéig 
viszont számtalan baj érheti őket: 
macskaharapás, megfagyás stb. 
Sok esetben barlangászok, turis-
ták zavarják meg az állatok téli 
pihenését. A felébresztés viszont 
igen nagy energiát igényel a kis 
termetű állatoktól, így a gyakori 
ébredés által előbb elhasználódik 
a télire elraktározott zsírtartalé-
kuk, és gyakran emiatt nem érik 
meg a tavaszt. Ezért ebben az 
időszakban az állatoknak a lehető 
legzavartalanabb körülményekre 
van szükségük!

Az utóbbi időszak legnagyobb ilyen típusú szeren-
csétlensége tavaly, egy békásmegyeri felújítás során 
történt, amely 118 korai denevér halálához vezetett. 
A szakszerűtlen panelfelújítás során talált, téli álomra 
készülő denevéreket egyszerűen kipiszkálták, és zsá-
kokba dobálva egy szemetes mellett hagyták őket. 
A lezárt zsákokban csapdába esett állatok közül a felül 
lévők megfagytak, míg az alulsók a tömeg hőjétől és 
a levegőtlenség következtében pusztultak el. Az ál-
latkínzásnak is minősülő esetet végül 95 egyed élte 
túl, akik még élve kerültek be a mentőhelyre. Az itt 
átteleltetett állatokat végül szabadon engedték az ál-
latkert munkatársai. 

FUCHS ADRIENN

VESZÉLYES TÉVHITEK
– A denevérek és a vérszívás: az összes denevérfaj 
(kb. 1200-1300) között mindössze 3 faj van, amely 
vérrel táplálkozik (vámpírdenevérek), azonban ezek 
a fajok Közép- és Dél-Amerikában élnek. Tulajdon-
képpen ők sem szó szerint „szívják” a vért, hanem 
a fogukkal felsértik a bőrt, és a kiszivárgó vért nya-
logatják. Az Európában, így a hazánkban is élő de-
nevérek főként rovarokkal, ízeltlábúakkal táplálkoz-
nak, és akad néhány faj, amely a kisebb halakat is 
képes elkapni (pl. vízi denevér).
– A dél-amerikai rőt vérszopó denevér elsősor-
ban emlősökön táplálkozik. Főként patás állatok 
(szarvas marhák, szamarak, lovak) vérét, de más fa-
jokét – akár az emberét – is fogyasztja. Ez azonban 
nem a vérveszteség, hanem a veszettséggel való 
megfertőződés miatt lehet végzetes a „táplálékfor-
rások” számára. 
– A denevérek belerepülnek, belekapaszkodnak az 
ember hajába: Ez az állítás sem igaz, hiszen a de-
nevérek ultrahangos tájékozódását laboratóriumi 
körülmények között vizsgálták a kutatók, amely 
során kiderült, hogy a denevérek egy hajszálnál vé-
konyabb huzalt is képesek érzékelni és kikerülni. 
Ennek a tévhitnek az lehet az alapja, hogy régen a 
kutatók hatalmas rizsporos parókákban mehettek a 
barlangokba, amely hajkorona elnyelte az ultrahan-
got, és így előfordulhatott, hogy a parókában fenna-
kadt egy-egy állat. 
– A denevérek látása: hamis az a hiedelem is, mi-
szerint a denevérek nem látnak jól. Remekül látnak, 
ugyanakkor (a hangok visszaverődésén alapuló tá-
jékozódásuk miatt) képesek akár a vaksötétben is 
repülni. 

A természetvé-
delmi mentő-
helyről az állato-
kat a felépülés, 
a megerősödés 
után a természe-
tes élőhelyükre 
szállítják, és 
biztonságos 
helyen szabadon 
engedik őket.
Fotó: Bagosi Zoltán

Természetes 
ellenségeik: 

kígyók, madarak, 
macskák, 

nyestek, amelyek 
gyakran a téli 
pihenés alatt 
vadásszák le 

őket. További 
probléma, hogy 

a gondatlan 
fakivágások 

egész kolóniák 
pusztulását 

okozzák.
Fotó: Bagosi Zoltán
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GYAKORLATI TANÁCSOK
A denevérek ugyan nem közkedvelt állatok, de szerencsére már mind többen bejelentik az illetékes szerveknek, ha oltalomra szoru-
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A baglyok hazánk talán legtitokzatosabb madarai. Anatómiájuk szinte példátlan; különleges evező-
tollaik segítségével oly hangtalanul suhannak, hogy még a legélesebb fülű zsákmányállatok sem 

sejtik, ha közelítenek feléjük. Ujjaik erősek, karmaik hegyesek és élesek. Remekül hallanak és látnak, 
különleges anatómiájuknak köszönhetően fejüket akár 270 fokkal el tudják fordítani. Hajdan, éjszakai 
életmódjuk miatt a baglyokat sötét hatalmakhoz, boszorkányokhoz társították. A kuvikból pedig egye-
nesen halálmadár lett, pedig csak a halott mellett virrasztók gyertyafénye vonzotta. Szerencsére ma 
már – hála a Kérem a következőt! rajzfilmsorozat Dr. Bubójának és más mesehősöknek – a legtöbb em-
ber szereti a baglyokat, és kíváncsi arra, hogy a valóságban hogyan élnek az éjszaka vadászai. Az Állat-
kerti Kötetek a Természetért sorozat legújabb kötetében a szerző megismerteti az olvasót a baglyok ti-
tokzatos, vagy még inkább titokzatosnak tűnő világával, ír különleges anatómiájukról, viselkedésükről, 
védelmük lehetőségeiről, és egyúttal bemutatja az összes, Palearktiszon honos fajt.           K. Zs.

Kulturális rovat

BAJOR ZOLTÁN
BAGLYOK

(Állatkerti kötetek a Természetért, FÁNK, 2019)

Megrendelhető: 
www.zoobudapest.com • www.bukikonyv.hu 

Ára: 2200 Ft

Mi a neve annak a Munkácsy-díjas képzőművész-írónak, aki 1967 és 1975 között a Budapesti 
Állatkertben dolgozott, és az ott szerzett élményeiről könyveket is írt? A művész neve az alábbi 
kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható össze. A megfejtés-
hez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének címé-
re (2083 Solymár, Magas u. 21.) papír alapon megküldeni név, cím, 
telefonszám feltüntetésével. Postára adási határidő:

2020. április 30.

Kérjük, a borítékon vagy levelezőlapon tüntesse fel, hogy az melyik 
lapszám megfejtését tartalmazza!

A nyereményjáték során a helyes megfejtést beküldők közül 3 
nyertest sorsolunk ki, akik értékes könyvjutalomban részesülnek 
a Fővárosi Állat-és Növénykert kiadásában megjelenő Állatkerti 
kötetek a természetért című sorozatból. 

Azok között, akik a 2020. évi 2–6. lapszámok valamennyi pályá-
zatára helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban egyéves 
állatkerti bérletet sorsolunk ki főnyereményként!

A nyereményjáték szabályzata és a szerencsés nyertesek névsora 
a magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu) olvasható. 

1. Mikor alapították a Budapesti Állatkertet?

 SCH: 1858-ban    BOG: 1861-ben    SZE: 1866-ban

2. Hogy hívják a Budapesti Állatkert legfiatalabb gorilláját?

 MA: Indigo    MID: Bongó    JES: Magilla

3. Melyik az az állatfaj, amelyik a természetből már kipusztult, 
de Budapesten tenyésztik?

 DAT: Apolló lepke    DÁM: Mhorr gazella    FAT: Indiai oroszlán

4. A felsoroltak közül melyik az a majomfaj, amelyet leginkább 
veszélyeztet az olajpálma-termesztés?

 GON: Rhesus makákó
 RES: Fehérpamacsos selyemmajom
 GYÖ: Nagyorrú majom

5. Hány betta hímet lehet közösen, egy akváriumban tartani?

 DOR: Bármennyit, mivel csoportban élő faj
 RGY: Mindössze egyet
 OLT: Kettőt-hármat, mivel poliandria van e fajnál

A magazinunkból jól ismert, különlegesnek tartott díszmadarakat is tenyésztő Lakó Antal, és a hajdan oly 
népszerű Oxigén című rádióműsor rendezője, Balogh István közös DVD-vel jelentkezett. A fi lm készítői arra 
vállalkoztak, hogy bemutassák néhány kevéssé ismert madárfaj tartását és tenyésztését. A fi lm főszereplő-
je a sámarigó, de olyan illusztris „mellékszereplők” is helyet kaptak a DVD-n, mint a rubinbegy, a vöröscsőrű 
timália, az ibolyaseregély, vagy éppen a kanári színváltozatai. A fi lmből minden madárbarát sokat tanulhat, 
hiszen Lakó Antal nem hallgatja el az évtizedes tapasztalatok árán megszerzett mesterfogásokat sem. 
A DVD megrendelhető: videocsapda@gmail.com

Végre egy olyan ismeretterjesztő (és egyúttal tu-
dományos) könyv, amelynek szerzője megmutatja, 
hogy nem csak az igazán közkedvelt állatokról lehet 
lebilincselően írni! Egy rövid recenzió nem alkalmas 
arra, hogy kiemeljük a könyv minden erényét – pél-
dául a parádés képanyagot, az esztétikus köntöst 
és így tovább –, ezért csupán néhány kiragadott 
fejezetcímet említünk, mintegy kedvcsinálóként: 

Élet a kolóniában, Hangyaháborúk, A hangyanyelv 
szótára, A táplálék gyűjtése és raktározása. A han-
gyák mindig is mély benyomást tettek az emberi 
gondolkodásra. A hangyaszorgalom szó például 
pozitív tulajdonságot jelöl. Pedig a hangyák más-
képp gondolkodnak, mint az ember. Ahogy a szerző 
írja: „Eme rovarok gondolkodása olyannyira eltér az 
emberétől, hogyha egyszer alkalmunk nyílna arra, 
hogy egy hangya–ember szótár segítségével el-
társalogjunk egymással, akkor is meglepően gyor-
san áthidalhatatlan kommunikációs akadályokba 
ütköznénk, mivel bizonyos, számunkra alapvető 
fogalmak, mint a becsvágy, az önzés vagy az árulás, 
a hangyák számára mit sem jelentenek.”

SÁMARIGÓK LAKÓ-DALMA

Csősz Sándor: Földi idegenek
– a hangyák világa

Oxigén-magazin Bt., 2019 Athenaeum, 2019 Ára: 5500 Ft Ára: 4999 Ft
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A
koronavírushoz hasonló járványok meg-
akadályozására a Wildlife Conservation 
Society az élő vagy kellőképpen nem 

feldolgozott vadállatokat árusító piacok meg-
szüntetését tartja a legfontosabb lépésnek. A 
szervezet szakértői ezért arra kérik Kína, illetve 
a többi érintett ország kormányát, hogy véglege-
sen zárják be ezeket a létesítményeket. Az állat-
ról emberre terjedő betegségek (a zoonózisok) 
gyors elterjedésében ugyanis a vadon élő állatok 

kül- és belföldi kereskedelmének és fogyasz-
tásának igen jelentős szerepe van. A szervezet 
szerint a piacok bezárása nem veszélyeztetné 
a szegények megélhetését. Ellenkezőleg, a vad-
állatok populációi az orvvadászat és -halászat 
miatt vészesen csökkennek, ugyanakkor a ví-
ruskitörések során a háziállatok óriási számban 
fertőződhetnek meg a szintén a piacokon árult 
vadállatoktól. Tervezni sem lehetne tökéletesebb 
feltételeket egy új vírus megjelenéséhez, mint 
amelyeket Vuhan „biztosított” a koronavírus szá-
mára. A rengeteg összezsúfolt, súlyosan stresz-
szelt és ezért legyengült immunrendszerű állat 
hosszú szállítás után egyenesen a piacra kerül, 
mégpedig közvetlen közelébe a háziállatoknak. 
Kínai tudósok egyetértenek abban, hogy a koro-
navírus nagy valószínűséggel a vadállatokról ke-
rült át az emberre: a SARS (egy koronavírushoz 
hasonló, 17 évvel ezelőtti járvány) elleni harcban 
ismertté vált dr. Zhong Nanshan epidemioló-
gus az állami televízióban erősítette meg, hogy 
a vuhani piacnak döntő szerepe lehetett a vírus 
elterjedésében. A kormány gyorsan cselekedett, 
és azonnali hatállyal országosan megtiltotta a va-
don élő állatok árusítását, nemcsak a piacokon, 
hanem a szupermarketekben, az éttermekben, 
illetve online is. Ez azonban nem elég: a tiltás 
csak a járványhelyzet megszűnéséig van érvény-

ben, holott a megoldást csak a teljes és állandó 
tilalom jelentheti. Az állatokról emberre terjedő 
vírusok (például madárinfluenza, SARS, MERS) 
később sikeresen mutálódhatnak, megteremtve 
a feltételeket a gyors, globális világjárványokhoz. 
Mivel a kínaiakhoz hasonló piacok más ázsiai 
országokban is jelen vannak, ha ezek továbbra 
is működhetnek, és a vadon élő állatok emberi 
fogyasztása folytatódik, akkor új, potenciálisan 
halálosabb kórokozók kialakulásának kockázatá-

val is szembe kell néznünk. Kínában egyre többen 
támogatják a vadállatpiacok végleges bezárását. 
A kínai közösségi médiában az elmúlt időszak 
legolvasottabbjai a „vadon élő állatok a korona-
vírus forrásai” hashtaggel megjelölt cikkek és 
bejegyzések voltak. Ezek 1,2 milliárd megtekin-
tést „gyűjtöttek” egyetlen héten, de volt, hogy 
egyetlen nap leforgása alatt is 400 milliót. A kínai 
internet-felhasználók álláspontja egyértelmű: a 
vadon élő állatok kereskedelmének végleges be-
tiltását szeretnék, továbbá a korlátozást megsze-
gők szigorú megbüntetését. Szerencsére nem 
csak ők: vezető állami médiumok, például a China 
Daily és a Sina News hasonlóképpen vélekednek. 
Mindeközben magas rangú kínai tudósok – köz-
tük dr. Shi Zhengli, a pekingi egyetem volt elnöke, 
a Vuhani Virológiai Intézet szakértője és a Kínai 
Tudományos Akadémia tagja (egyike azon tudó-
soknak, akik azonosították a denevéreket mint a 
SARS eredeti hordozóit) – nyilvánosan felszólí-
tották a Kínai Nemzeti Népi Kongresszust, hogy 
vessen véget a vadállatok kereskedelmének és 
fogyasztásának.

Ám nemcsak Ázsiában, hanem Afrikában is 
komoly kockázati tényezőt jelentenek a piaco-
kon vásárolt vadállatok. Elég csak – a majmok 
és az emberszabásúak fogyasztása miatt – a 
HIV-re és az ebolára gondolni.             B. I.

www.wcs.org

MIÉRT TÁMAD 
A KORONAVÍRUS?

A kínai állat piacokon 
tömegével árulják 
a legkülönfélébb 
állatokat, melyeket 
összezsúfolva, em-
bertelen körülmé-
nyek között kínálnak 
eladásra. A denevér-
től a kígyóig alig van 
olyan, ehető állat, 
amelyből ne készí-
tenének valamilyen 
„ínyencséget”. 
Fotó: Adamlee01 / 
Shutterstock
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AZ első, ami mindenkinek magától értetődő-
en eszébe jut, az elhelyezés. Ez elsősorban 
akkor fontos, ha a kutyát lakásban szándé-

kozunk tartani, hiszen a szabadban elméletileg bár-
mekkora kutya elfér. Lakásban viszont nem mind-
egy, hogy mekkora helyigénnyel rendelkező ebet 
tartunk. Ám a helyigény nem feltétlenül egyenesen 
arányos a kutya méretével, mint ahogy azt sokan 
gondolják! 

ELFÉR A SAROKBAN?
Nyilvánvaló, hogy amíg egy nagy testű kutya fek-
helye akár fél négyzetmétert is elfoglal, addig egy 
öleb kosárkája szinte bárhol elfér. Az is tény, hogy 
akadnak olyan extrém méretű fajták, amelyek for-
dulósugara lényegesen nagyobb a miénknél. (Egy 
80 kilós ember kényelmesen meg tud fordulni egy 
telefonfülkében, amire egy ugyanilyen súlyú ber-

náthegyi képtelen.) A lakásainkat berendezésükkel 
együtt az ember döntőrészt vertikális kiterjedésére 
tervezték: a kutya a belmagasság felét sem használ-
ja ki, ellenben két bútor közé besétálva kifelé már to-
latni kényszerülhet. 

Ekkora eb lakásban tartásáról tehát valóban cél-
szerűbb lemondani, hacsak nem olyan tágasak és 
szellősen berendezettek a helyiségek, mint az egy-
kori főúri kastélyokéi és kúriákéi. (Utóbbiakban nem 
okozott gondot egy német dog vagy egy ír farkasku-
tya elszállásolása sem.) Ettől eltekintve azonban nem 
feltétlenül biztos, hogy a kis termetű kutya jobb lakó-
társ, mint a nagy. Akkora lakás ugyanis nincs, ahol 
egy eb maradéktalanul ki tudja mozogni magát – sok 
kis testű kutyus mégis megpróbálja. Egy nagyobb 

termetű, de nyugodt, lomhább, kisebb mozgás-
igényű kutya ezt meg sem kísérli, inkább leheveredik 
valahol, s megvárja, amíg kiviszik sétálni. Az állandó 
szabadtéri tartás ugyanakkor az apró fajtáknak nem 
való, hisz minél kisebb a test, annál nagyobb a fajla-
gos hőleadása, tehát könnyebben átfázik.

HA AZ EMBER TUDATOSAN VÁLASZT MAGÁNAK EBET, AZ EGYIK 
LEGELSŐ ÉS LEGFONTOSABB KÉRDÉS, HOGY MEKKORA LEGYEN. 
SZERENCSÉRE A KUTYAFAJTÁK KÁPRÁZATOS SOKFÉLESÉGE 
MÉRET TEKINTETÉBEN IS SZÉLES VÁLASZTÉKOT KÍNÁL, DE NEM IS 
GONDOLNÁNK, MENNYI MINDENT KELL FONTOLÓRA VENNÜNK MÁR 
EBBEN AZ EGY RÉSZLETKÉRDÉSBEN IS, MIELŐTT DÖNTENÉNK.

A legkisebb és 
legnagyobb 
termetű kutyák 
közt tömegüket 
tekintve a 
különbség akár 
százszoros is 
lehet. De legyen 
akár egészen 
kicsi, akár 
egészen nagy, az 
extrém méretű 
fajták tartása 
mindig kihívás.
Fotó: Grigorita Ko / 
Shutterstock

A MÉRET IS LÉNYEG?

KUTYA,

KUTYA
NAGY

KIS

KIS KUTYA, NAGY EGYÉNISÉG
Az egyetlen érv, amely soha ne legyen döntő a mé-
ret megválasztásában, az, hogy „a kis kutya nem 
kutya”. Sajnos még ma is sokan vannak, akik csu-
pán a térden felül érő állatokat veszik komolyan, 
holott a parányi ölebek mellkasában ugyanolyan 
hűséges és bátor kutyaszív dobog, mint nagyobb 
társaikéban. A napjainkban kedvtelésből tartott kis 
testű fajták java része munkakutyának született, s 
rókára vadásztak, patkányt irtottak, vagy épp ko-
lostorok, paloták folyosóit őrizték éber jelzőkutya-
ként. Másokat sok évszázadon át arra tenyésztettek, 
hogy gazdájukat mindenhova elkísérjék, megállva 
a helyüket bármilyen élethelyzetben, idegen em-
berek között is. Ehhez legalább olyan kiegyensú-
lyozott idegrendszer kell, mint egy őrkutyáé, vagy 
még stabilabb. Tehát az ölebek is munkakutyák – 
csak ők a szórakoztatóiparban dolgoznak!

AZ ERŐ VELED VAN?
A következő fontos kérdés az erőviszonyokra vo-
natkozik. Szögezzük le: ahhoz, hogy az ember egy 
négylábút irányítani, féken tartani tudjon, nem 
feltétlenül szükséges, hogy fi zikailag fölötte álljon. 
Ahogy a ló sokkal erősebb a lovasánál, hiszen elbírja 
őt a hátán, s mégis a lovas irányít, úgy a megfelelő-
en nevelt és szocializált, nagy testű kutyát tökéletes 
biztonsággal kezelheti akár egy nála kisebb testtö-
megű személy is. Ennek ellenére persze azt is lás-
suk be, hogy nem árt, ha az ember képes a kutyáját 
szükség esetén visszatartani, felemelni stb. Városi 
környezetben számolni kell azzal, hogy az ebbel 
közlekedünk, járműre szállunk; megeshet, hogy 
ölbe kell vennünk a mozgólépcsőn, vagy felszállni 
vele a zsúfolt buszra. Minél nagyobb az állat, annál 
nehezebb megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Ha 
autóval közlekedünk, akkor sem árt belekalkulálni, 
hogy a nagy testű kutya egy személy helyét foglalja 
el az utastérben – vagy a csomagokét hátul.

Gondolni kell a családtagokra is, különösen a 
gyerekekre, amennyiben ők is részt vesznek a házi 
kedvenccel kapcsolatos feladatok ellátásában, pél-
dául a sétáltatásban. Ugyanakkor gyerek mellé nem 
biztos, hogy jó választás az egészen kicsi kutya sem, 
mely nem képes magát megvédeni, ha esetleg ide-
gen ebek erőszakosan lépnek fel vele szemben. Ez-
zel sajnos számolni kell, akkor is, ha joggal várnánk 
el, hogy a mások kutyája legalább olyan jól nevelt 
legyen, mint a miénk. Ha ugyanis a gyerek ilyen 
helyzetben ölbe kapja a kutyusát, önmagát sodor-
hatja veszélybe.

MENNYIT FOGYASZT SZÁZON?
A „piszkos anyagiakról” nem szívesen beszél az em-
ber, de bizony szempont lehet ez is. Noha a kutya 
táplálékszükségletét nem kizárólag a mérete hatá-
rozza meg, hanem az életmódja is, és egy keveset 
mozgó, termetes eb olykor meglepően „csekély fo-
gyasztású” egy komoly igénybevételnek kitett, ap-
róbb munkakutyához képest, általánosságban azért 
elmondható, hogy a nagy kutya többet eszik, mint a 
kicsi. Vagyis a kutya mérete havonta súlyos ezrekkel 
terhelheti meg a pénztárcánkat, illetőleg egy kisebb 
étvágyú eb számára jobb minőségű eledelre telik a 
meghatározott keretből. Természetesen ugyanígy 
a testtömeggel arányosak egyes állategészségügyi 
költségek, például a parazitaellenes szerek is, bár 
ezek az eseti kiadások talán nem nyomnak annyit 

a latban. Ha szállítódobozban utazik, a kis testű ku-
tyának menetjegyet sem kell váltani. Egyedül a vé-
telár az, melyben nincs különbség a kicsi és nagy 
méretű fajták között. Noha utóbbiaknál a tenyésztő 
költségei nyilván magasabbak (legalábbis ami az 
elhelyezést és az etetést illeti), a kölykök árában ez 
rendszerint nem jut érvényre: itt inkább a kereslet a 
meghatározó, amely pedig manapság a kis kutyák-
ra nagyobb. Ennek oka talán épp a fenti előnyökre 
vezethető vissza. Mindenesetre amíg a XX. század 
végének divatkutyái a német juhászkutya, dober-
mann, óriás snaucer, bokszer, dalmata, angol vagy 
német vizslák és szetterek voltak, addig ekkora ebe-
ket a városban ma már alig látni. Helyüket átvették 
a kis testű terrierek, bichonok, csivavák, mopszok, 
angol és francia buldogok.

HÁNY ÉV AZ ÉLET?
Az apróbb méret előnyt jelent a hétköznapok külön-
féle helyzeteiben is. Kis kutyával könnyebb utazni, 
szállást, albérletet találni; jobban beengedik egy ét-
terembe, hotelbe, hivatalba. Ha azt akarjuk elérni, 
hogy akár naponta magunkkal vihessük a munka-
helyünkre, ahhoz is egyszerűbb hozzájárulást sze-
rezni, ha kicsi kutyáról van szó. Ugyanakkor rövid 
időre sem tanácsos őrizetlenül hagyni, mert hama-
rabb lophatják el, mint nagy testű társait.

Ezzel szemben sétáltatás közben könnyebb fi -
gyelni egy termetesebb kutyára, nem kell akkorát 
hajolni hozzá, ha dicsérni vagy regulázni akarjuk, 
s kényelmesebben tudjuk rátenni a pórázt, szájko-
sarat. (Viccesen hangzik, hogy mindez szempont 
lehet, de magam is kerültem már olyan helyzetbe, 
hogy hosszasan füttyentgettem földszintes ebem-
nek, meresztve a szememet, miközben ott állt 
csendben a lábam mögött.)

Végezetül: bár a kölyökkutya kiválasztásakor erre 
gondolni sem szokás, a kis testű fajtáknak maga-
sabb a várható élettartama is. Akad ugyan néhány 
kivétel. Az angol buldog például viszonylag kis 
termetű kutyaként átlagosan nyolc-kilenc évig él, 
miközben a (magasságra legalábbis) nagyobbnak 
számító vizslák és szetterek aránylag sűrűn meg-
érik a matuzsálemi tizenhat-tizenhét éves kort is. 
Többnyire azonban elmondható, hogy ha négylábú 
barátunk nagy testű fajtához tartozik, akkor koráb-
ban kell örökre búcsút vennünk tőle, míg a „zsebcir-
kálók” még őszülő pofával is sokáig tehetik szebbé 
gazdájuk mindennapjait.

MIRTSE ÁRON

Akkora kutyát 
tartani, mint 
a német dog, 
felelősséggel jár. 
Bármilyen kedves 
a gazdájával, 
az idegenek 
számára ijesztő 
lehet. Nem 
engedhető meg, 
hogy neveletlen 
is legyen!
Fotó: Roger Costa 
Morena / Shutterstock

Az utóbbi 
évtizedekben a 
városban egyre 

inkább a kis 
termetű kutyák 

térnyerése 
fi gyelhető meg. 

A kicsi kutya 
kevesebb helyet 

foglal, kevesebbet 
eszik, és jobban 

tolerálja a 
környezet.

Fotó: Golden House 
Studio / Shutterstock
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AZ ERŐ VELED VAN?
A következő fontos kérdés az erőviszonyokra vo-
natkozik. Szögezzük le: ahhoz, hogy az ember egy 
négylábút irányítani, féken tartani tudjon, nem 
feltétlenül szükséges, hogy fi zikailag fölötte álljon. 
Ahogy a ló sokkal erősebb a lovasánál, hiszen elbírja 
őt a hátán, s mégis a lovas irányít, úgy a megfelelő-
en nevelt és szocializált, nagy testű kutyát tökéletes 
biztonsággal kezelheti akár egy nála kisebb testtö-
megű személy is. Ennek ellenére persze azt is lás-
suk be, hogy nem árt, ha az ember képes a kutyáját 
szükség esetén visszatartani, felemelni stb. Városi 
környezetben számolni kell azzal, hogy az ebbel 
közlekedünk, járműre szállunk; megeshet, hogy 
ölbe kell vennünk a mozgólépcsőn, vagy felszállni 
vele a zsúfolt buszra. Minél nagyobb az állat, annál 
nehezebb megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. Ha 
autóval közlekedünk, akkor sem árt belekalkulálni, 
hogy a nagy testű kutya egy személy helyét foglalja 
el az utastérben – vagy a csomagokét hátul.

Gondolni kell a családtagokra is, különösen a 
gyerekekre, amennyiben ők is részt vesznek a házi 
kedvenccel kapcsolatos feladatok ellátásában, pél-
dául a sétáltatásban. Ugyanakkor gyerek mellé nem 
biztos, hogy jó választás az egészen kicsi kutya sem, 
mely nem képes magát megvédeni, ha esetleg ide-
gen ebek erőszakosan lépnek fel vele szemben. Ez-
zel sajnos számolni kell, akkor is, ha joggal várnánk 
el, hogy a mások kutyája legalább olyan jól nevelt 
legyen, mint a miénk. Ha ugyanis a gyerek ilyen 
helyzetben ölbe kapja a kutyusát, önmagát sodor-
hatja veszélybe.

MENNYIT FOGYASZT SZÁZON?
A „piszkos anyagiakról” nem szívesen beszél az em-
ber, de bizony szempont lehet ez is. Noha a kutya 
táplálékszükségletét nem kizárólag a mérete hatá-
rozza meg, hanem az életmódja is, és egy keveset 
mozgó, termetes eb olykor meglepően „csekély fo-
gyasztású” egy komoly igénybevételnek kitett, ap-
róbb munkakutyához képest, általánosságban azért 
elmondható, hogy a nagy kutya többet eszik, mint a 
kicsi. Vagyis a kutya mérete havonta súlyos ezrekkel 
terhelheti meg a pénztárcánkat, illetőleg egy kisebb 
étvágyú eb számára jobb minőségű eledelre telik a 
meghatározott keretből. Természetesen ugyanígy 
a testtömeggel arányosak egyes állategészségügyi 
költségek, például a parazitaellenes szerek is, bár 
ezek az eseti kiadások talán nem nyomnak annyit 

a latban. Ha szállítódobozban utazik, a kis testű ku-
tyának menetjegyet sem kell váltani. Egyedül a vé-
telár az, melyben nincs különbség a kicsi és nagy 
méretű fajták között. Noha utóbbiaknál a tenyésztő 
költségei nyilván magasabbak (legalábbis ami az 
elhelyezést és az etetést illeti), a kölykök árában ez 
rendszerint nem jut érvényre: itt inkább a kereslet a 
meghatározó, amely pedig manapság a kis kutyák-
ra nagyobb. Ennek oka talán épp a fenti előnyökre 
vezethető vissza. Mindenesetre amíg a XX. század 
végének divatkutyái a német juhászkutya, dober-
mann, óriás snaucer, bokszer, dalmata, angol vagy 
német vizslák és szetterek voltak, addig ekkora ebe-
ket a városban ma már alig látni. Helyüket átvették 
a kis testű terrierek, bichonok, csivavák, mopszok, 
angol és francia buldogok.

HÁNY ÉV AZ ÉLET?
Az apróbb méret előnyt jelent a hétköznapok külön-
féle helyzeteiben is. Kis kutyával könnyebb utazni, 
szállást, albérletet találni; jobban beengedik egy ét-
terembe, hotelbe, hivatalba. Ha azt akarjuk elérni, 
hogy akár naponta magunkkal vihessük a munka-
helyünkre, ahhoz is egyszerűbb hozzájárulást sze-
rezni, ha kicsi kutyáról van szó. Ugyanakkor rövid 
időre sem tanácsos őrizetlenül hagyni, mert hama-
rabb lophatják el, mint nagy testű társait.

Ezzel szemben sétáltatás közben könnyebb fi -
gyelni egy termetesebb kutyára, nem kell akkorát 
hajolni hozzá, ha dicsérni vagy regulázni akarjuk, 
s kényelmesebben tudjuk rátenni a pórázt, szájko-
sarat. (Viccesen hangzik, hogy mindez szempont 
lehet, de magam is kerültem már olyan helyzetbe, 
hogy hosszasan füttyentgettem földszintes ebem-
nek, meresztve a szememet, miközben ott állt 
csendben a lábam mögött.)

Végezetül: bár a kölyökkutya kiválasztásakor erre 
gondolni sem szokás, a kis testű fajtáknak maga-
sabb a várható élettartama is. Akad ugyan néhány 
kivétel. Az angol buldog például viszonylag kis 
termetű kutyaként átlagosan nyolc-kilenc évig él, 
miközben a (magasságra legalábbis) nagyobbnak 
számító vizslák és szetterek aránylag sűrűn meg-
érik a matuzsálemi tizenhat-tizenhét éves kort is. 
Többnyire azonban elmondható, hogy ha négylábú 
barátunk nagy testű fajtához tartozik, akkor koráb-
ban kell örökre búcsút vennünk tőle, míg a „zsebcir-
kálók” még őszülő pofával is sokáig tehetik szebbé 
gazdájuk mindennapjait.

MIRTSE ÁRON

Akkora kutyát 
tartani, mint 
a német dog, 
felelősséggel jár. 
Bármilyen kedves 
a gazdájával, 
az idegenek 
számára ijesztő 
lehet. Nem 
engedhető meg, 
hogy neveletlen 
is legyen!
Fotó: Roger Costa 
Morena / Shutterstock

Az utóbbi 
évtizedekben a 
városban egyre 

inkább a kis 
termetű kutyák 

térnyerése 
fi gyelhető meg. 

A kicsi kutya 
kevesebb helyet 

foglal, kevesebbet 
eszik, és jobban 

tolerálja a 
környezet.

Fotó: Golden House 
Studio / Shutterstock
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Rovatvezető: Fehér Tamás

sok szebbnél szebb akváriumi díszállat 
közül az egyik legismertebb és legked-
veltebb a sziámi harcoshal, más néven 
betta (Betta splendens). Magyar nevét on-
nan kapta, hogy Délkelet-Ázsiában, így 

az egykori Sziámban (ma Thaiföld) is a halviadalok 
gyakori szereplője. Ott két hím igen heves – noha 
nem a vesztes pusztulásáig tartó – viadalára ko-
moly fogadásokat kötnek. A küzdelem végét az jelzi, 
ha a gyengébb példány feladja, azaz már nem száll 
szembe az erősebbel. A halak sérülései kimerülnek 
a rojtossá tépett (de gyorsan regenerálódó) úszók-
ban, valamint néhány lehullott pikkelyben. Akik 
viadalra tenyésztik halaikat, azokat az egyedeket 
részesítik előnyben, melyek eleve agresszív apától 
származnak, s így öröklik tőle e tulajdonságot. Te-
hát elmondhatjuk, hogy az akváriumokban nevelt 
gyönyörű hímeknek esélyük sem lenne egy ilyen 
tőrőlmetszett „harcossal” szemben.

EGY HÍM – EGY AKVÁRIUM
A sziámi harcoshal először 1874-ben érkezett 
Európába, közelebbről Franciaországba, majd csak 
viszonylag későn, 1896-ban tűnt fel Németország-
ban. 1926-ban pedig a ma ismert fátyolos változat is 
megjelenhetett: kialakítása a kambodzsai tenyész-
tők munkáját dicséri. A szaporított betták hímjei 
(olykor nőstényei is) szemet gyönyörködtető szí-
nekben pompáznak. A hímek 6–10, a nőstények 
5–6 centiméter hosszúak. A fátyolos hímek hát-, 
farok- és has alatti úszói erősen megnagyobbodtak. 
Érdekes, hogy ívás után az úszók bizonyos mérté-
kig tovább nyúlnak. A nőstényekéi kicsik, színük is 
szerényebb. A sikeres tenyésztés eredményeként a 
vörös, kék, sárga, zöld, sőt a koi, piebald, dragon és 
metallic színű példányok is jelen lehetnek a díszhal-

piacon. Ami pedig a farokformát illeti, a half moon, 
a delta, a koronás, a dupla farkú és a dumbo változa-
tok szintén könnyűszerrel beszerezhetők.

A sziámi harcoshal akváriumi tartása aránylag 
egyszerű, legalábbis akkor, ha a víz hőfoka elég ma-
gas, minimum 26 Celsius-fokos. Ennél hidegebb 

A
MELEG VÍZ ÉS LÉGKÖRI OXIGÉN
A betta őshazája Szingapúr, Malajzia és Thaiföld. 
Ám az utóbbi évtizedekben szinte egész Délke-
let-Ázsiát meghódította, mivel több helyre betele-
pítették. Eredeti élőhelye a sekély tavak, pocsolyák, 
elöntött rizsföldek és a nagyon lassú folyású pata-
kok világa. Ezek a vizek igen melegek, de csekély 
bennük a vízben oldott oxigén mennyisége. A bet-
ták és a többi labirintkopoltyús hal törzsfejlődése 
során kialakult az úgynevezett labirintszerv: a ko-
poltyúfedők mögött elhelyezkedő redős falú „zsá-
kocska”, amely a felszínre emelkedő hal beszippan-
tott légköri oxigénjét tárolja. Az akvaristák körében 
szintén jól ismert paradicsomhalak és gurámifélék 
is hasonlóképp jutnak oxigénhez.

A SZIÁMI HARCOS

A leggyakrabban 
a kék színű 
hímeket lehet 
megvásárolni. 
Az úszók 
nyugalmi 
állapotban 
is imponáló 
formát adnak a 
bettáknak. 
A szakirodalom 
19 bettafajt mutat 
be, de ezekből 
csak a Betta 
splendens az 
„igazi” harcoshal.
Fotó: Grigorii 
Pisotsckii / 
Shutterstock

A kezdő 
akvaristák 
is minden 

nehézség nélkül 
nevelhetnek 

sziámi 
harcoshalat. 

Mivel táplálékban 
nem válogatós, 
és a víz kémiai 

összetételére sem 
érzékeny, ezért 

napjainkban 
is az egyik 

kedvenc díszhal 
a hobbisták 

körében.
Fotó: songpon 

pengnok / 
Shutterstock
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vízben a színe megfakul, s halunk nem érzi jól ma-
gát. Társas akváriumban is tartható; természetesen 
ügyelni kell rá, hogy olyan fajokkal tegyük össze, 
amelyek nem csipkedik meg a nagy úszókat! Szeret 
bujkálni, kedveli a dúsan növényesített akváriumot. 
Két hímet a legritkább esetben tarthatunk együtt, 
nőstényekből viszont akár többet is. A hobbista 
előbb-utóbb más színű „harcosokat” is szeretne ne-
velni. Ebben az esetben fel kell adnia az esztétikus 
látvány lehetőségét, mert egy új hím csupán kis 
edényben, külön akváriumban tartható. 

A betta az élő eleségen kívül a fagyasztott és a 
száraz takarmányt is elfogadja. Ha a hímeket elkülö-
nítve neveljük, csak szerény mennyiséget etessünk, 
mert az elhízott egyedek alkalmatlanok lesznek a 
tenyésztésre. A faj tartásának egyik legfontosabb 
szabálya, hogy az akváriumot üveglappal kell lefed-
ni. A légköri levegőt beszippantó hal megfázik, ha 
a víz hőmérséklete magasabb, mint a helyiség le-
vegője, ahol az akvárium áll. A betta különösebben 
nem érzékeny a kémiai összetételre. A 7 pH-jú és 
közepesen kemény víz már megfelel neki. Ha nem 
nagy, társas akváriumban tartjuk, akkor a vizet két-
hetente cserélni kell. Nem a tisztaság a lényeg, hisz 
élőhelyén a pocsolyák olykor szinte átláthatatlanok: 
a bomló anyagok okozhatnak bajt.

CSODÁLATOS NÁSZ
A kereskedelemben szinte csak kifejlett példányokat 
lehet vásárolni, amelyek rövid utóneveléssel, illetve 
a karanténidő letelte után már szaporíthatók is. A te-
nyészmedence 15–25 literes legyen, a vízmagasság 
pedig ne haladja meg a 15 centimétert. A hőmérsék-
let 3-4 Celsius-fokkal legyen magasabb, mint a tartó 
akváriumé, de ne emelkedjen 28-30 fok fölé. Első-
sorban a sarkokba helyezzünk vízinövénycsomó-
kat: kiválóan megfelel a Valisneria vagy a Cabomba. 
E növények hosszú szárai ráhajlanak a vízfelszínre, 
ahova a hím a habfészket építi. Talajra és szűrésre 
nincs szükség. 

A szaporító akváriumot vegyük körbe papírral, 
hogy más halat ne lásson a tenyészpár. Először a 
nőstényt helyezzük a medencébe, a kiválasztott hí-
met pedig egy kisebb üvegbe zárva lógassuk a víz-
be. (Vannak tenyésztők, akik fordítva csinálják.) Ha 

a nőstényben érettek az ikrák, akkor több alkalom-
mal körbeússza az üveget, mintegy szemrevételez-
ve gyermekei leendő apját – s a testén függőleges 
sötét csíkok jelennek meg. A következő nap regge-
lén kiereszthetjük a hímet. Ha ő is alkalmas a pár-
zásra, elkezdi építeni a habfészket. Ekkor a nőstényt 
még nem engedi közel hozzá. Miután elkészül vele, 
a párját gyengéd mozdulatokkal a fészek alá tereli, 
s násztáncot mutat be: úszóit kimerevíti, kopoltyú-
fedőit kiemeli, átöleli a nőstényt, s többször kipré-
seli belőle az ikrákat. A lesüllyedő petéket merülé-
sük közben megtermékenyíti, majd szájába gyűjtve 
felszállítja őket a habfészekbe, s újra körbeöleli a 
párját. A nőstény egy alkalommal akár húsz ikrát 
is kibocsáthat. A párzások száma huszonöt–ötven; 
a teljes nász egy-másfél óráig tart. A ciklus végén 
a nőstényt az addig gyengéd hím durván elzavarja 
a fészektől – ilyenkor azonnal vegyük ki!

KÖNNYEN KIPOTYOGNAK
Hőmérséklettől függően a lárvák két-három nap 
múlva kelnek ki, de még nem úsznak el. Az esetleg 
kipotyogó kicsiket a hím összeszedi, s visszaszállít-
ja a habfészekbe. A szaporítóakváriumot rázkódás-
mentes helyre kell tenni, mert mind az ikrák, mind 
a kikelt lárvák egy erősebb ajtócsapódás után is tö-
megesen potyognak ki a fészekből, így gyakorlati-
lag kárba vész az apa munkája! A kikeléstől számí-
tott harmadik napon már a hímet is külön tehetjük. 
Az elúszott ivadék első takarmánya lehet főtt tojás-
sárgája szétnyomva, vízzel összekeverve. Ebből kis 
mennyiséget csepegtessünk az akvárium vizébe. 
A következő alkalommal már Cyclops, Artemia és 
vágott, kimosott Tubifex is szóba jöhet. Mivel az iva-
dékoknak még nem fejlődött ki a labirintszervük (ez 
csak négy-öt hetes korukra történik meg), kizáró-
lag kopoltyúval lélegeznek. A víz szűrését szivacs-
szűrővel, fi nom levegőporlasztással oldhatjuk meg. 
Egy fészekből akár 250-300 ivadék is felnevelhető. 
A növendék hímek három-négy hónapos korukig 
lehetnek együtt, utána már csak külön-külön, kis 
edényekben tarthatók.    

HOGYAN KÉSZÜL A HABFÉSZEK?
Csak a hímek építenek habfészket. Nyálukkal összeragasztják a beszip-
pantott légbuborékokat, s egymáshoz is illesztik őket – ide kerülnek 
majd az ikrák. Egy fészek akár tenyérnyi felületű és 2-3 centiméter vas-
tag is lehet. Valójában még nem tudjuk, hogy a fészek az ikrák, illetve 
a lárvák védelmét szolgálja-e, vagy az oxigénhiányos vízben való túl-
élést.

Ennél a két 
gyönyörű színű 
és formájú 
hímnél a 
mellúszók is 
fátyolosak. 
Jól látszik a 
küzdelem előtti 
kimerevített 
úszók szépsége 
és nagysága. Ha 
sikerül az úszók 
nagysága miatt 
elrettenteni a 
másik hímet, a 
küzdelem hamar 
véget ér.
Fotó: panpilai paipa / 
Shutterstock
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AZ  egzotikus madarak kedvelői gyakran tar-
tanak gyémántpintyet (Emblema guttata). 
E kis énekesek gondozását a szakkönyvek 

többnyire a „közepesen nehéz” kategóriába sorolják, 
s bevallom, kezdetben nekem is sok bosszúságot 
okoztak. Jobb megismerésük után azonban a leg-
kedvesebb díszpintyeimmé váltak. 

Elég a mellékelt képekre pillantani, hogy belássuk, 
a gyémántpinty szép színezetű madár. Egyik ékes-
sége a sötét mellcsíktól kezdődő, a szárny alatt hú-
zódó pettyezettség. A vadon élő egyedek csőre és a 
farok felső töve korallvörös. A nemek igen hasonlók. 
Megkülönböztetésükhöz jó szem és kellő tapaszta-
lat szükséges. Támpont lehet a madarak méretbeli 
eltérése – bár akad olyan tojó, amely nagyobb egy 
kisebb testű hímnél. Az eredeti vadszínű hím fekete 

mellcsíkja szélesebb, a csőre pedig élénkebb piros, 
mint a tojóé. Figyeljünk arra, hogy előfordulnak 
sárga csőrű gyémántpintyek is a tenyészetekben, 
ahol a vadszínű tojók könnyen összetéveszthetők az 
élénksárga csőrű hímekkel. Legmegbízhatóbb kü-
lönbség az utóbbiak éneke. 

KALITKA ÉS VITRIN
Elhelyezésükre alkalmas egy méretes kalitka vagy 
egy hasonló terjedelmű szobai vitrin. Mivel e ma-
daraknak nagy a mozgásigényük, kis férőhelyen 
hamar elhíznak. Pintyeinket mindig párban tart-
suk! Tapasztalatom szerint a hímek egymással, sőt 
más fajokkal is durván viselkednek. Ellenben nagy 
röpdében alkalmasak lehetnek a kolóniás tartás-
ra. A természetben is társasan költenek, de tér kell 
hozzá, hogy a vetélytársak elkerülhessék egymást. 
A madarak eredeti hazájukban meleg égövi terüle-
teken élnek és szaporodnak, így ezt tartásuknál is 
vegyük fi gyelembe. A nyáron kerti röpdében ne-
velt és tenyésztett példányok kevésbé érzékenyek, 
mint a lakásban élők. Vásárlásnál erre is ügyeljünk. 
Teleltetéskor az első esetben (ha kerti tenyészetből 
származnak) se legyen madaraink környezete hű-

A tenyésztői munkának köszönhetően a gyémántpintynek is megje-
lentek különböző színváltozatai. Az új variációk is szépek, de nekem a 
vadszínűek az igazán kedvesek. Keresztezési kísérleteim eredményei-
ből kiállításokon bemutattam már „zebrapinty és gyémántpinty”, vala-
mint „ékfarkú amandina és gyémántpinty” hibrideket. E keverékek is 
gyönyörűek, ám továbbtenyésztésre alkalmatlanok.

A DÍSZPINTYEK 

GYÉMÁNTJA

A gyémántpinty 
viszonylag nagy 
testű, dekoratív 
madár, amely 
vélhetően a 
XVIII. század 
végén jutott el 
Európába.
Ma már több 
színváltozata 
ismert, ilyen 
a sárgacsőrű, 
izabell szárnyú, 
pasztell, ezüst és 
tarka.
Fotó: Dennis Jacobsen 
/ Shutterstock
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vösebb 10-15 Celsius-foknál, míg 
a másik esetben a lakás hőmér-
sékletéhez alkalmazkodva 20-24 
fokra van szükség.

A gyémántpinty táplálása egy-
szerű. Alaptakarmányát bárme-
lyik madárkereskedésben készen 
megvásárolhatjuk. A jó minő-
ségű egzótakeverék pormentes, 
egyebek mellett tartalmaz sár-
ga és fehér kölest, muharmagot, 
kevés fénymagot. A keveréket 
kiegészíthetjük egyharmadrészt 
(kendermag nélküli) kanáriele-
séggel, fűmaggal. Kedveli a cso-
korban felkötött fürtös kölest, 
a természetből begyűjtött zöld 
vagy félérett fűfélék kalászait. A 
nyáron szedett kalászokat télire is 

eltehetjük szárítva, esetleg fagyasztva. A fi ókák ne-
veléséhez kapjanak tojásos lágyeleséget, valamint 
apró vagy aprított lisztkukacot! Az ásványi anyagok 
és nyomelemek zöme a talajban, lágyeleségben, nö-
vényekben adva van, így külön adagolásukra ritkán 
kell gondot fordítani. Megfelelő táplálás mellett a 
vitaminozás is teljesen fölösleges. Ne feledkezzünk 
meg a friss ivó- és fürdővízről sem! Az alom a ka-
litban takarítást könnyítő papír, macskaalom vagy 
homok legyen, a kinti röpdében kerti föld, széna 
vagy avar.

NEM KÖNNYŰ TENYÉSZTENI
A gyémántpinty szaporítása kezdetben nekem is 
számos bosszúságot okozott. Gondolva rá, hogy 
véletlenül se legyenek rokonok, a madaraimat több 
helyről, külföldről szereztem be. Ennek ellenére 
sem akartak párba állni. Csak többéves tartást köve-
tően sikerült az első pár összeszoktatása. A kezdeti 
kudarcok legfőbb oka, hogy a nagyobb szaporulat 
érdekében az egyedek javát dajkamadárral nevel-
ték föl. Emellett az előzőleg lakásban, illetve kertben 
tartott példányokat sem sikerült „közös nevezőre” 
hozni.

Felelős tenyésztő csak a jól szaporító madarait te-
nyészti tovább. Az összeszokott és felkészített párral 
kevés a probléma. A félig nyitott (vagy zárt) odúba 
tegyünk némi szénát, kókuszrostot. Az odú rend-
szeres tisztítás mellett egész évben folyamatosan 
a kalitban, röpdében maradhat. A gyémántpintyek 
hamar megszokják, sőt a fészkelési időszakon kí-
vül alvófészekként használják. A tenyésztés kez-
dete előtt javítsunk a takarmányozáson. Naponta 
kapjanak madaraink tojásos lágyeleséget, néhány 
lisztkukacot, csíráztatott magot. A kalit aljára he-
lyezzünk fészeképítésre alkalmas szénát, rostokat, 
fehér tollakat, fehér papírcsíkokat stb. Olyan anya-
got, amely a lábra csavarodhat (cérnát, vattát), sose 
tegyünk még a kalit közelébe sem!

A hím udvarláskor a csőrében tartott nagyobb 
fehér tollal föl-fölegyenesedik, helyben ugrál a galy-
lyon vagy ülőrúdon mindaddig, amíg a tojó nem 
viszonozza érzelmeit. A fészket a pár közösen építi, 
béleli; elegendő anyag esetén az odú belseje egyfaj-
ta gömböt formál. Röpdében, ágak sűrűjében odú 
nélkül is készíthetnek ilyen gömbszerű fészket. A 
tojások száma négy, de ritkán hat is lehet. A keltetési 
idő két hét, s a pár tagjai felváltva kotlanak. A kikelt 
fi atalok csőrtövén lévő fényvisszaverő papillák ete-
tésre ösztönzik a szülőket. A gondos szülőpár szé-
pen felneveli fi ókáit. Kedvezőtlen esetben viszont 
dajkamadár segítségét kell igénybe vennünk; ám 
a saját fajt még a legalkalmasabb dajka sem pótol-

hatja. A fi atalokat a szülők tizennyolc-húsz napig is 
etethetik a fészekben – s a kirepülés után további 
két hét, míg önállósulnak. A más fajú dajkamadarak 
zöme ettől rövidebb ideig etet, így a pótszülőkhöz 
adott fi ókák közt több a gyengébb utód, nem szólva 
a bevésődés következményeiről. Az önálló fi atalokat 
vegyük el szüleiktől, hogy azok újabb költését ne za-
varják, illetve az apamadár se tegyen kárt bennük. A 
fi ókák az első vedlést követően lesznek a szülőpár-
hoz hasonló tollazatúak.

LAKÓ ANTAL
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TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A gyémántpinty elterjedési területe

A gyémántpinty természetes 
élőhelye Ausztrália déli és dél-
keleti nyílt füves területe. Táp-
láléka az érett és félérett fűfélék 
magjaiból és apró gerinctele-
nekből áll. 

A gyémátpintyet 
kalitkában és 

volierben is 
tarthatjuk. Az 
ivarokat külső 
jegyek alapján 

nehéz meg-
különböztetni 

egymástól. Teljes 
bizonyosságot 

csak a hímek 
éneke jelent.
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