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 Világszerte elterjedt 
természetvédelmi kezelési 
megoldás, hogy a túrázók 
elől lezárt barlangok szájá-
ban és a bányavágatokban 
átjárókat alakítanak ki az 
adott üreget szaporodó- vagy 
pihenőhelyként használó 
denevérek számára. Csak-
hogy a gyakran alkalmazott 
flexibilis csövek fémerősítése 
interferál a repülő emlősök 
által kibocsátott ultrahang-
jelekkel, ezért az állatok nem 
szívesen veszik igénybe 
ezeket a berepülőnyílásokat. A 
szakértők szerint úgy lehetne 
javítani az akusztikájukon, ha 
vékonyan betonnal bélelnék ki 
a csöveket.

www.nature.com/scientificreports

 A nőstény csukaorrú aligátorok (Alligator mississippiensis) a körülbelül két hónapig tartó inkubációs 
periódus első és utolsó hetében – olyankor is főleg sötétedés után – sokkal éberebben őrzik a fészküket, mint 
a köztes időben. Mégpedig valószínűleg azért, mert a ragadozók többsége éjszaka aktív, ráadásul a szaguk 
alapján könnyen felkutatható, frissen elásott tojásokat vagy a kikelőfélben lévő fiókákat preferálja. Az anyák 
igyekezetét azonban csak részben kíséri siker, mert a fészkeik felét még így is kifosztják a mosómedvék. 

www.asihcopeiaonline.org

Fotó: repitiles4all / Shutterstock

 Csak idő kérdése volt, hogy a 
változó testhőmérsékletű gerince-
sekben fontos kórokozónak szá-
mító ranavírusok a hazai kétéltűek 
szervezetében is megjelenjenek. 
Magyarországon leginkább a dunai 
tarajosgőték (47,4%), legkevésbé 
pedig a tavi békák (14,3%) érin-
tettek. Ugyanakkor szerencsére a 
fertőzés nálunk egyik faj esetében 
sem jár tömeges elhullással, sőt 
igazából semmilyen látható tünetet 
sem produkál.

www.herpetologynotes.seh-herpetology.org

Fotó: reptiles4all / Shutterstock

 Jelenleg bolygónk szárazföldjeinek körülbelül 20 százalékát borítja legalább 
két éven keresztül fagyott állapotú talaj, ún. permafroszt. A globális klímaváltozás 
hatására megolvadó „örökfagyból” metán és szén-dioxid szabadul fel, amelyek a légkörbe 
jutva tovább gerjesztik a felmelegedést. Egy oroszországi kísérlet arra a kérdésre keresett 
választ, hogy nagy testű növényevő állatok – vadlovak, bölények és rénszarvasok – segít-
ségével mennyire lehetne késleltetni ezt a folyamatot. A módszer azon a feltevésen alapul, 
hogy a sarkvidéki tundrát telente belepő hó szigetelőanyagként működik: miközben a levegő 
hőmérséklete akár a –40 °C-ot is elérheti, a 
talajfelszíné „csak” –10 °C-ra hűl le. 
A táplálékot kereső patások által össze-
tömörítve azonban jobban átereszti a 
hideget. Az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület legmagasabb sugárzási kényszert 
eredményező, úgynevezett RCP 8.5 forga-
tókönyve azzal számol, hogy a permafroszt 
talajok fele 80 éven belül fel fog engedni. 
A kísérlet eredménye szerint az „újrava-
donosítással” körülbelül a felére lehetne 
csökkenteni a veszélyeztetett területek 
méretét, még akkor is, ha a „tájépítész” 
csordák nyaranta maguk is elég jelentősen 
hozzájárulnak az üvegházhatáshoz.

www.nature.com/scientificreports

Fotó: Ailisa / Shutterstock
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 A vándorló, vadon élő 
állatfajok védelméről szóló 
Bonni Egyezmény részes 
feleinek az indiai Gandhi-
nagarban, Gudzsarát állam 
fővárosában megtartott 13. 
közgyűlése újabb hét fajt vett 
fel az I. függelékbe, így az 
ázsiai elefánt, a jaguár, az indiai 
túzok, a reznek, a bengál tú-
zok, az Antipode-vándoralbat-
rosz és a fehérfoltú szirtcápa 
ezentúl fokozott, összehangolt 
nemzetközi védelemben része-
sül. Az uriál, a sima pörölycápa 
és a közönséges nyestcápa 
pedig II. kategóriás lett, azaz 
a tagországoknak mielőbb 
megállapodásokat kell kötniük 
ezek zavartalan mozgásának 
biztosítása érdekében. Noha 
1983-ban Magyarország is csatlakozott az egyezményhez, a fenti szigorí-
tás maximum az Európa-szerte veszélyeztetett reznekkel (Tetrax tetrax) 
kapcsolatban érinthet minket, ám mivel ez a madár nálunk rendkívül ritka 
kóborló, az idetévedő egyedek kíméletén túl sajnos semmit nem tehetünk 
a megmentéséért.

www.cms.int

Fotó: wildestanimal / Shutterstock

 A 100 évig is elélő, de csak 12 és fél évente szapo-
rodó barlangi vakgőte (Proteus anguinus) a Slow Living 
mozgalom címerállata lehetne. Magyar kutatók jó-
voltából most már azt is tudjuk, hogy ezek a különös 
jószágok a sétafikálást sem viszik túlzásba. A kelet-
hercegovinai Vruljak 1-barlangban megjelölt példányok 
egyike nyolc év alatt egy tapodtat sem mozdult, de a 
legambiciózusabb egyed is csak 38 méternyire távolo-
dott el első feltalálási helyétől.

zslpublications.onlinelibrary.wiley.com

Fotó: lucacavallari / Shutterstock

 Az Északi-tenger árapályövében 
élő parti tarisznyarákok (Carcinus 
maenas) álcázásképpen megpróbálják a 
környezetükhöz igazítani páncéljuk színét. 
A festékképzés azonban aránylag lassú és 
energiaigényes folyamat. Annak ellenére, 
hogy a rákok hallása nem túl kifinomult, 
a hajók zúgása az ő szerveik szükségsze-
rű élettani folyamataira is kihat: kimeríti 
energiatartalékaikat, és megzavarja 
hormonrendszerük működését. Nem elég, 
hogy lassabban nőnek és ritkábban vedle-
nek, de a tartós stressznek kitett állatok a 
rejtőzködésben sem jeleskednek.

www.cell.com/current-biology

Fotó: Valentyn Volkov / Shutterstock

 Habár csak ritkán halálos kimenetelűek, Brazíliában 
egyre gyakoribbak a skorpiószúrásos balesetek. Ennek elsősor-
ban a ragadozók megritkulása lehet az oka, ezért a Butantan 
Intézet szakemberei a sárga skorpió (Tityus serrulatus) mérgére 
nagymértékben rezisztens cururu-óriásvarangyok (Rhinella 
icterica) biológiai fegyverként történő bevetését szorgalmazzák.

www.journals.elsevier.com/toxicon

Fotó: FMPortella / Shutterstock
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A VADONLESŐ BEMUTATJA:

JÓ 
régen történt, hogy egyetemi oktatóként 
az elsőéves hallgatókat fajismeretből szá-
moltattam be, s egyiküknél pont a tan-
széken lévő kitömött vidrára mutattam. 

„Ez milyen állat lehet?” – kérdeztem. „Ööö... Lutra” – 
hangzott a válasz. „Rendben van, de legyen szíves a 
teljes nevét mondani” – kértem. „Szóval Lutra, azaz 
Vidra vidra” – vágta ki a rezet a hallgató. Azóta is 

sokszor eszembe jut, hogy a fenti kis történet mi-
ként szemlélteti: nincs még egy állatfaj hazánk-

ban, amelynek tudományos elnevezése (Lutra 
lutra) ennyire beépült volna a köznyelvbe. 
Köszönhető ez Fekete Istvánnak, aki a Lutra 
című regényével sokak szívéhez hozta kö-
zel a vidrát és társait. S bár vizeink egyik 
csúcsragadozója a törvényhozók jóvoltából 
1974 óta védett, 1982-től pedig fokozottan az 

– pénzben kifejezett természetvédelmi érté-
ke 250 ezer forint –, hosszú út vezetett odáig, 

hogy gyűlölt halpusztítóból az Év Emlősévé vál-
jon e csodálatos állatfaj. 

VIDRÁK ÉS VADÁSZOK
Régebbi korok cikkeit böngészve gyakorlatilag csak 
olyan véleményeket találunk, amelyek a vidrát egy 
tűzzel-vassal irtandó, mérhetetlenül kártékony ál-
latnak titulálják. Szomorú példa erre az Országos 
Halászati Egyesület 1908-ból származó, Land graf 
János által szerkesztett Hivatalos Közlönyében 
A haltenyésztés veszedelmesebb ellenségei című 
terjedelmes eszmefuttatás, mely a következőképp 
mutatja be cikkünk szereplőjét: 

„Ami a halakat pusztító emlősállatokat illeti, ha-
zánkban csupán három species jöhet számításba, 
úgymint a vidra, a patkány és a vízicickány. A vidra-
üldözés a vadászmódszerek egyik legnehezebbike. 
Ha az állatvédelem és a prémpiac talán igyekszik is 
némi jóakarattal a vidrát a végkipusztítás elől meg-
óvni, sorsát elhárítani aligha sikerül, miután határ-
talan vakmerősége, amellyel ivadékképes, legjobb 
fajta halainkat pusztítja, a vadász és halász méltó 
haragját egyaránt kihívja. A vidrakímélésre eny-
hítő körülményt alig találunk; hiszen bűneit tetőzi 
azzal is, hogy ínyenc, válogatós természetű, s így a 
halféléből éppen a pisztráng- és lazacfélét, tehát a 
legértékesebb halnemeket pusztítja. Értéktelenebb 
húsú halfélével inkább csak egyebek hiányában 
fogja beérni.”

S bizony nem kímélték szegény párákat. Mi több, 
e mészárlás „jó szórakozásnak, hasznos időtöltés-
nek, sőt sportnak” minősült. Erről tanúskodik Ker-
pely Béla 1900-ban A vidra és vadászata címmel a 
Vadász Lapban megjelent írása is:

„Háromféle vadászati mód van szokásban a vid-
rákra. Úgymint a les, a kutyákkal való vadászás és 
a csapdafogás. A les a legunalmasabb és legfárasz-
tóbb vadászatok egyike. Először is csak éjjel lehet 
lesre fölállani, természetesen csak ha holdvilág van, 
azután heteken át ülhet az ember a hideg éjszaká-
kon, míg végre cső elé kerül a vidra, s akkor is csak 

A VADONLESŐ PROGRAM a keleti sün, az ürge, a denevérek, a mo-
gyorós pele, a földikutyafajok és a hiúz után 2020-ban az eurázsiai vidrát 
választotta az Év Emlősének. Ennek kapcsán idén tematikus rendezvények, pá-
lyázatok, népszerűsítő és tudományos programok, valamint irodalmi alkotások 
és dalok gondoskodnak róla, hogy minél ismertebb és elfogadottabb legyen vi-
zeink csúcsragadozó őre, a vidra. 
További információk: www.vadonleső.hu és a www.facebook.com/vadonleso

Amikor a vidra 
lemerül, az orr- és 
fülnyílásai bezá-
ródnak, szemét 
pedig szem-
héjmirigyének 
váladéka védi. 
A víz alatti tájé-
kozódásában és 
a zsákmány ke-
resésében hosszú 
bajuszszőrei 
segítik. A merülés 
során szívritmusa 
lelassul, így még 
kevesebb oxigént 
használ fel a szer-
vezete.
Fotó: Kletr /
Shutterstock
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ha ellenszél fú, mivel a vidra orra 
feltétlenül megérzi az embert. Ha 
most már tényleg lövésre kerül, és 
rá is duplázott a vadász, még ko-
ránt sincs meg a vidra, ha vízben 
lőttek rá. A vízből ugyanis csak az 
orra van kint, a testét fedi az erős 
szőr és a víz. Ha parton lövik, csak 
egy szemernyi ereje legyen még, 
a vízbe löki magát, és ha nincs a 
vadásszal egy jó apportőr kutya, 
bizony odavan a vidra. Ugyan 
maga az a tudat, hogy egy hal-
rablóval kevesebb van a világon, 
is boldogító lehet, de vajmi kevés 
kárpótlás a vidra értékes prém-
jéért, melyet, különösen a télit, a 
szűcsök jól fi zetik. A lesből való 
vadászást nem ajánlom […], mert az egész zsák-
mány, amit hazaviszünk, egy erős náthából vagy 
reumából fog állani. Sokkal szebb, mulatságosabb 
és legbiztosabb vadászati mód a kutyákkal való va-
dászat, melyek a vidrát a vízben keresik fel és fojtják 
meg. Angliában külön e célra tenyésztett kutyák, az 
úgynevezett Otterboundsok vannak. Ezekkel par-
force vadásznak a vidrára, minden fegyver mellő-
zésével. Az ember végigkeresteti velük a partot, és 
ha friss nyomra akadnak, nem nyugszanak, míg elő 
nem hozzák a vidrát. A pagonyában kissé járatos va-
dász mindig tudni fogja, hogy körülbelül hol tartóz-
kodhatik a vidra, s azon a környéken, a part mentén 
kell egypár puskást fölállítani, kik, ha a kutyáknak 
nem sikerült volna a vidrával végezni, s az mene-
külni akar, ledurrantják.”

Az ilyen és hasonló szemléletű írásokból üdítő 
józanságával emelkedik ki Herman Ottó A magyar 
halászat könyvében megjelent intelme: 

„Az a sok szerző, aki újabb időben szelleme leg-
javával, nagy buzgósággal a halászati viszonyok ja-
vítása érdekében írt és fáradott, a hal és a halászat 
ellenségeinek sorát mindig a vidrán kezdi. Engem 
az igazság arra kötelez, hogy a hal és halászat leg-
főbb ellenségét az emberben lássam, s ezt állítsam a 
sorozat élére. […] A több termőföld után való féktelen 
vágy miatt megfeledkezett az ember arról a közha-
szonról, amelyet a víz halban nyújthat – megfe-
ledkezett a nemzeti vagyon nagy kárára, mely kár 

nemcsak pénzben, hanem egy egészséges táplálék 
kimaradása során a nemzet közegészségében, te-
hát az életben is éri. Evvel a valóságos rombolással 
szemben az a kár, amelyet a vidra, a vidranyest, a 
gém, a halászsas, a halászcsér, a jégmadár s az al-
sóbb rendű élősködők seregei a halban ejtenek, va-
lóságos csekélység, mert hiszen ezeknek a munkája 
a szabad természet ölén csak az élet rendes folyása 
és semmi egyéb, csak szabályozó 
és nem irtó.”

S noha a fentebb idé-
zett Kerpely Béla is 
megjegyzi: 

BÖLÉNYFALURÓL 
BUDAPESTRE
Az első vidra, egy fi atal példány 
1893-ban került a Nemzeti 
Múzeum Állattárának gyűj-
teményébe, Kocyan Antal ré-
vén, a mai szlovákiai Zuberec 
(Bölényfalu) területéről. Leltári 
száma 1873.135 (az első szám itt 
nem évet, hanem egy folyama-
tosan növekvő értéket jelent). 
A montírozott példány mind-
máig megtalálható a Magyar 
Természettudományi Múzeum 
Állattárának Emlősgyűjtemé-
nyében. 

Mivel a vidrát 
évszázadokon 
keresztül 
káros állatnak 
tekintették, 
nem csoda, 
hogy a régi 
szakkönyvekben 
is mint 
üldözendő 
halpusztítót 
ábrázolták (fent).
Illusztráció: 
Sir William Jardine
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„érdekes, hogy a németországi és a tengerparti la-
kók több helyen fi atal korában összefogdossák és 
felnevelik a vidrát, ugyanis így fogságban nevel-
kedve megszelídül, és halfogásra lehet betanítani” – 
az európai szemlélet alapvetően mégis elutasító volt 
vele szemben. 

MITOLÓGIA ÉS FOLKLÓR
Más kontinensek természeti népei, sőt fej-

lett civilizációi azonban sok esetben 
egész másként viszonyultak az 

ottani vidrafajokhoz. Ezek 
nemritkán kiemelt sze-

repet kaptak a mitológiában és a folklórban. Például 
az észak-amerikai őslakosok szerint a vidra ugyan 
csintalankodik, de soha nem agresszív; mi több, 
meséikben a becsületességet és a lojalitást teste-
síti meg. Érdekes viszont, hogy az Alaszkában élő 
tlingitek a folyami vidrákat gyakran a vízbefúltak-
kal társították, s félelemmel tekintettek rájuk. Hitük 
szerint egyedül a sámán tudta kordában tartani eme 
szeszélyes kisragadozókat, és csak az ő varázsesz-
közein lehetett őket megjeleníteni rajzban vagy vé-
setben. E hit részét képezte az is, hogy tabu volt a 
vidrahús fogyasztása. Mindez később, a gyarmati 
idők során a csapdaállításban és a szőrmekereske-
delemben is komoly feszültséget okozott a kalmárok 
és a prémvadászok között…

Japánban, a Hokkaidó szigetén élő ajnuk fi gyel-
metlen és pazarló lényeknek tartották az ott honos 
tengeri vidrákat, de alapvetően nem bántották őket. 
A kínai hiedelemvilágban gyakorta bukkan fel az a 
történet, melyben asszonyok képében elcsábítják a 
halászokat.

Visszatérve az európai kontinensre, a skandináv 
mitológiában a „vidraváltságdíj” mondájával kezdő-
dik a Völsung nemzetség históriája. Hreidmar fi a, a 

törpe Otr rendszeresen úszkált vidra alakját öltve a 
folyóban, vígan eszegetve a lazacokat, egészen ad-
dig, míg Loki egy kővel halálra nem sebezte. Miután 
a vadász megnyúzta, este Hreidmarnál szállt meg, 
ahol kérkedve mesélte el, hogyan ölte meg zsákmá-
nyát. A házigazda azonnal rájött, hogy az áldozat 

MIRE JÓ A VIDRABUNDA?
„A vidra sokat van a vízben és víz alatt, de bundája mégis mindig száraz, és mivel száraz, 
mindig meleg marad a jég alatti dermesztő vízben is.” Fekete István fején találta a szöget 
Lutra című regényének ezzel a mondatával. A vidraprém ihlette meg a Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) kutatóit is a szörfösöknek, illetve búvároknak szánt új ruhaanya-
guk kialakításakor.

„Különösen fontosnak láttuk a vidrabunda tulajdonságait a szörfözéshez használt ruha 
fejlesztésénél, hisz a sportoló gyakran mozog felváltva a nyílt levegő és a víz között – jel-
lemezte a találmány megalkotásának első lépését Anette Hosoi professzornő, az MIT tan-
székvezetője. – Szabályozhatjuk a szőrszálak hosszát, távolságát és elrendezését. Ez lehe-
tővé teszi számunkra, hogy a textúrákat úgy tervezzük, hogy megfeleljenek a merülési 
sebességnek, s maximalizálják a ruha belső részének szárazságát.”

Találmányuk ihletője a tengeri vidra, amelynek bundája páratlanul dús: akár 160 ezer 
szőrszálat is számlálhat négyzetcentinként. Eurázsiai rokonáé feleilyen tömött. A tengeri 
vidra a leghidegebb vízben is képes megőrizni mintegy 38 Celsius-fokos testhőmérsékletét, 
ami a dús prémben „foglyul ejtett” levegőnek köszönhető; ez gátolja meg, hogy a fagyos víz 
érintkezzen a bőrével. A vidráknak ugyanis nincs vastag hájrétegük, és a bundájukat sem 
zsírozzák külön. Mégis szárazak maradnak, s nem hűlnek ki akár a jeges vízben sem – hála 
sűrű szőrzetük „légzsebeinek”. E jelenséget hasznosítja az újonnan fejlesztett sportruha-
anyag: az így befogott levegő végig melegen tartja a szörföst… Természetesen az Anette Ho-
soi vezette kutatócsoport nem valódi vidraszőrt használt. A 3 milliméteres, gumírozott szá-
lakat hajlékony dimetil-polisziloxánnal töltötték ki, majd vékony gumilaphoz rögzítették. 

MIÉRT VIDRA A VIDRA?
Vidra szavunk szláv jövevényszó, kezdetben hale-
vő ragadozót jelentett. Eredete azért is érdekes, 
mert az ómagyar nyelvben nagyon kevés ilyen 
gyökerű állatnevünk van. Mindez arra utal, hogy 
a Kárpát-medence és a korábbi szállásterületek 
(sőt maga az őshaza) szárazföldi gerincesei közt 
nem lehetett lényeges különbség. Ugyanakkor fel-
tűnően sok a szláv származék víziállatokat jelölő 
neveink között: csuka (scuka), galóca (glavatica), 
kárász (karas), márna (mrena), viza (viza), pisztráng 
(pstrqg), halikra (ikra), rák (rak) vagy épp vidra (vyd-
ra). Ez is jól mutatja, hogy milyen csodálatos vízi 
birodalom lehetett a honfoglalás kori Kárpát-me-
dence. 

Különleges 
életmódjának 
köszönhetően a 
vidra egész éven 
át folyamatosan 
vedlik. A bunda 
csillogását 
nagyrészt a 
szőrszálak 
közé záródott 
levegőzárványok 
okozzák, amelyek 
a szőrzetet 
gyakorlatilag 
vízhatlanná 
teszik. A víz alatt 
úszó vidráról 
csak a felszínre 
törő buborékok 
árulkodnak.
Fotó: Eric Isselee / 
Shutterstock
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nem lehet más, mint fi a, Otr, ezért Loki szabadon 
bocsátása fejében váltságdíjként annyi aranyat kö-
vetelt tőle, amennyi megtölti a lenyúzott bőrből ké-
szített zsákot.

A kelták képzeletében a vidra varázslatos teremt-
mény volt: a szarvasisten, Cernunnos kíséretéhez 
tartozott. Az írek egykor igen szerencsésnek vélték 
a fehér arcú, öreg állat bőrének birtoklását, ám óva 
intettek a tengeri vidrák öldöklésétől, mert úgy tar-
tották, hogy ez a gyilkosuk halálát okozhatja.

CSÖKKENŐ ÁLLOMÁNY
De régi korok hiedelmeitől, mitológiájától ugorjunk 
vissza a XXI. század európai és hazai populációinak 
helyzetéhez. A környező államokban – Szlováki-
ában, Csehországban, Romániában, Ausztriában 
vagy Olaszországban – az elmúlt évtizedek alatt 
nagymértékben volt észlelhető az eurázsiai vidra 
állományainak folyamatos csökkenése. Kontinens-
nyi léptékben pedig elmondható, hogy a Brit-szi-
geteken az 1950-es évektől indult meg egy jelentős 
fogyatkozás, s ugyanez jellemezte az Ibériai-félszi-
getet is. Angliában a 2000-es évek végétől, a vissza-
telepítési programoknak köszönhetően, több élőhe-
lyen is megjelentek újra e halvadászok, ám számos 
esetben sikertelennek bizonyultak az említett ter-
mészetvédelmi erőfeszítések. Itáliának már csak 
a középső és déli részein maradtak fenn életképes 
populációk. Finnországban az elmúlt évtizedekben 
némi növekedést tapasztaltak, míg Lengyelország-
ban a vidrák élőhelyének száma – az intenzív halas-
tó-gazdálkodás térnyerésével – a századelő állapo-
tához képest megkétszereződött. Európai szinten az 

1980-as években indítottak visszatelepítési progra-
mokat. Először Angliában és Svédországban, majd 
Északkelet-Spanyolországban és Hollandiában fi -
gyeltek meg sikeres területfoglaló populációkat. El-
gondolkodtató, hogy Svájcban a programot le kellett 
állítani addig, amíg a visszatelepítési élőhelyeken a 
vidrákra is veszélyes szennyezés – a klórtartalmú 
mérgező szerves vegyület (PCB) – jelenléte a határ-
érték alá nem csökkent. 

VIZEINK ŐRSZEME
Magyarország vidraállománya jelenleg stabil, de 
területi megoszlása messze nem egységes. A régi 
vadászati adatok szerint 1884–1909 között minden 
vármegyében előfordult a vidra, s mintegy 526 és 
1120 közti példány került évente terítékre. Akkortájt 
főleg Csongrád, Hajdú, Békés és Heves megyében 
volt a legkevesebb belőlük. Vadászata a hatvanas 

években érte el tetőpontját. 1969–73 között – épp 
a faj védetté nyilvánítását megelőzően – Baranya, 
Somogy és Tolna megyéből jelentették a legtöbb 
vidrát. Napjainkban a főbb populációk továbbra is 
a délnyugat-dunántúli térség nagy kiterjedésű ha-
lastórendszereihez és víztározóihoz kötődnek, va-
lamint a Balaton déli részéhez és a Kis-Balatonhoz. 
Az Északi-középhegységben a Bükki Nemzeti Park 
működési területén lehet megfi gyelni egyenletes 
gyarapodást.

Országosan a csatornák és a kisebb vízfolyások, 
holtágak megszűnte, ökológiai állapotuk megválto-
zása hat kedvezőtlenül a fajra. Ám van más veszé-
lyeztető környezeti tényező is, kevés jóval kecsegtet-
ve a honi vidrákat. Sokkal alattomosabb fenyegetés 
ugyanis a vízszennyezés, amire már utaltunk a 
svájci visszatelepítési program leállítása kapcsán. 
(Ezt mellesleg a nagy nyugat-európai kipusztulások 
egyik fő okaként szokták a tudományos értekezé-
sekben megnevezni.) Az élővizeinkbe bemosódó 
rovar-, rágcsálóirtó és növényvédő szerek, továb-

MILYEN IS A VIDRA?
Találóan szokták mondani: egész szervezete annyira a víz alatti raga-
dozáshoz idomult, hogy olyan, mint a torpedó. Kicsi szemét merülés-
kor pislogóhártya védi; az orrát és a fülét szintén bőrhártya fedi a víz 
alatt. Nyaka rövid, vastag, végtagjai pedig izmosak, kurták; karmos lá-
bujjait úszóhártya köti össze. Erőteljes farka az úszásban segíti (régen 
kormánynak is nevezték). Kétoldalt a faroktőnél – a végbélnyílása, azaz 
a „hullatója” mellett – bűzmirigy található, amelynek erős szagú, tej-
szerű váladékát részint a területjelölés, részint az egyedközi kommu-
nikáció során használja. Vagyis minden vidrának saját „dezodora” van.
A halfogásban a víz rezdüléseit kiválóan érzékelő hosszú tapogatósző-
rei segítik, amelyek az orr elülső és a pofa hátulsó részén, továbbá a 
szemek fölött nőnek. Ezek oly mértékben hatásosak, hogy lemerülve a 
látását alig használja (ami nem csoda, ha belegondolunk, milyen lehet 
egy búvárnak is eligazodni a zavaros éjszakai tóban). Tüdeje annyira 
fejlett, hogy percekig gond nélkül a vízfenéken maradhat, kíváncsian 
kutatva az aljzaton szemezgető halakat. 

A vidra hazánk 
területének jelen-
tős részén megta-
lálja létfeltételeit, 
jól szemlélteti 
ezt az Élőhely-
védelmi Irányelv 
szerinti 2019-es 
országjelentés 
térképe is. Euró-
pai szinten ezért 
kijár számunkra 
a „vidranagyha-
talom” megne-
vezés.
Fotó: Eric Isselee / 
Shutterstock

A zsákmányul 
ejtett halat két 

mellső mancsa 
közé szorítva a 
fejénél kezdi el 
enni, így halad 
a hal farka felé. 

Egy jó tenyérnyi 
halból így pár 

perc alatt csak 
néhány pikkely 

marad a vízfolyás 
vagy tó partján. 

A vidra által 
fogyasztott 

halak zömmel 
apró méretűek, 
100 grammnál 

kisebbek.
Fotó: Christian 

Schoissingeyer / 
Shutterstock
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S amit „az utolsó magyar polihisztor” már 1887-
ben világosan látott, azt a modern táplálkozásöko-
lógiai vizsgálatok is alátámasztják. A halastavakban, 
főleg a felügyelet nélkül hagyott ivadéknevelő me-
dencékben csakugyan számottevő gazdasági kárt 
okozhatnak a vidrák. Ennek a kárnak viszont a gon-
dos gazda odafi gyeléssel (és akár hatósági segít-
séggel) könnyen elejét veheti. Természetes vizeink-
ben a faj fő táplálékát valóban a halak alkotják. De 
a vidra ragadozóként alapvetően „okos” állat. Esze 

ágában sincs a többkilós halakat 
a víz alatt üldözni, hisz az jelen-
tős energiabefektetést igényel, s 
kicsi a zsákmányolás esélye. Ám 
ha nagy fáradság árán sikerül-
ne is egy méretes pontyot „be-
cserkésznie”, annak csupán kis 
részét tudná elfogyasztani; szá-
mára a többi már „kárba veszne”. 
Ezért sokkal inkább az apróbb, 
lomhább halfajokat, egyedeket 
szemeli ki prédának, melyeket 
a szájával vagy a mellső lábával 
könnyedén megfoghat, és a fe-
jénél összeroppanthat. Általában 
a tenyérnyi vagy még kisebb ká-
rász – kivált az idegenhonos és 
invazív ezüstkárász –, továbbá a 
küsz, a bodorka és a szintén be-
hurcolt (eredeti faunánkra káros) 
törpeharcsa és naphal a kedvenc 
eledele. S épp ezek azok a fajok, 
amelyek a nagyüzemi halas tavi 

gazdálkodás minőségét veszélyeztetik. A vidra hal-
fogyasztása télen a legmagasabb, míg nyáron és 
ősszel kis testű madarak, valamint siklók, békák és 
mocsári teknősök is szerepelnek az étlapján. Szí-
vesen nassolja a rovarokat, sőt alkalomadtán zsák-
mányul ejti a pézsma- és a vízipockot is. Noha va-
lószínűleg nem rajong a meleg vérű prédáért, nála 
is nagy úr a szükség. Mint a fentiekből kiviláglik, a 
vidra vizeink természetes faunájának igazi őre, álla-
potának aktív megtartója – vigyázzunk hát rá!

BAKÓ BOTOND

bá a nehézfémtartalom növekedése jelenti a fő ve-
szélyt. Már a halak, rákok szervezetében megkezdő-
dik a mérgező anyagok felhalmozódása, ami a vizek 
csúcsragadozóinál – így a vidráknál – még maga-
sabb szintet érhet el. Típustól és mennyiségtől füg-
gően a felhalmozódó méreganyagok akár az állatok 
gyors pusztulását is előidézhetik. Sokszor azonban 
– általános kondíció- és egészségromlást okozva 
– csak a túlélési és szaporodási esélyeiket rontják, 
olyannyira megbetegítve őket, hogy az hosszabb 

idő alatt teljes állományok eltű-
néséhez vezethet. Például a Tisza 
és a Duna mentén élő egyedek 
májában jóval magasabb ólom-, 
nikkel-, kadmium-, réz- és cink-
értéket találtak a kutatók, mint a 
Balaton közelében gyűjtött állatok 
esetében. A rovarölőszer-marad-
ványok a Tisza menti példányok-
nál akár több százszoros értéket 
is mutattak a Balaton környéki 
vizsgálati eredményekhez képest. 
Mindez arra világít rá, hogy a vid-
rák erőnléte jól jelzi a vízszennye-
zettség mértékét. Más szóval egy 
egészséges populáció a megfele-
lő állapotú ökológiai környezetre 
is utal, tehát méltán nevezhetjük 
a vidrát vizeink őrszemének. 

HERMAN OTTÓ IGAZSÁGA
De térjünk vissza cikkünk eredeti 
indítására: tényleg olyan „káros” 
halpusztítók a vidrák? Erről Herman Ottó A magyar 
halászat könyvében így ír:

„A hallal élő állat kártékonysága csak ott alakul 
valóban azzá, ahol az ember gondozásába fogadja 
a halat, ahol megadja, megbővíti a hal életföltétele-
it, hogy szaporaságát megnövessze, szóval, ahol a 
halat védve tenyészti. Ilyen körülmények között a 
hallal élő állat kizökken életének rendes kerékvágá-
sából; a tenyésztés és védelem által megszaporított 
hal magára gyűjti a vele élőket akként, hogy mesz-
sze térről gyülekeznek, vagy akként, hogy a bővebb 
táplálék szaporaságukat megnöveszti.”

„Lutra most 
indul vadászatra 
vagy halászatra, 
ahogy tetszik. 
Megszagolja 
a vizet, aztán 
lágyan, mint az 
ólom, lemerül a 
sárga fényben 
a hullámok alá.” 
(Fekete István: 
Lutra)
Fotó: Kovács Zsolt

A szaporodá-
sukban jelentős 
szerepe van a 
párzást megelőző 
játéknak is, ilyen-
kor órákon ke-
resztül kergetőz-
hetnek, hol a hím 
üldözi a nőstényt, 
hol csalogatva 
menekül előle. A 
párok, ha tehetik, 
évekig együtt 
maradnak.
Fotó: Chrispo / 
Shutterstock
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KÖZÖTT FELESÉGEMMEL 

HETEDSZER SZAFARIZTUNK 

AFRIKÁBAN, S ÚTITÁRSAINKKAL 

EGYÜTT IS ÉPP HETEN VOLTUNK. 

EZÚTTAL TANZÁNIÁBAN ÉS 

KENYÁBAN JÁRTUNK. AZ AUTÓS 

SZAFARIT PAMLÉNYI MIKLÓS 

(EGY AFRIKÁBAN ÉLŐ MAGYAR) 

IRODÁJA, A JAMBO RAFIKI TRAVEL 

SERVICE SZERVEZTE – KIVÁLÓAN.

letkorom miatt én ezt az utat a� éle nosztalgiá-
zó búcsúnak szántam, így csupán a tanzániai 
Manyara-tó Nemzeti Park szerepelt benne, ahol 
még nem jártam. Itt történt velünk az a kedves – 

bár az újoncoknak nyilván rémületes – eset, amihez 
hasonlót már megértem egyszer. Akkor a dél-afri-
kai Tembe Elefántparkban voltunk, s egy szűk, bo-
zótokkal szegélyezett úton haladtunk táborunk felé, 
mikor egy kanyar után hatalmas elefántbikával ta-
láltuk magunkat szembe. Mi is megtorpantunk, s az 
állat is ezt tette. Talán húsz méter lehetett köztünk 
a távolság; visszafordulni képtelenség volt. Perce-
kig álltunk így némán, egymást méregetve, majd 
az elefánt megindult felénk. Tudtuk, hogy ormá-
nyának egyetlen csapásával vagy óriási agyarainak 
erejével könnyen megszabadulhatna az útjában álló 
szafariautótól, de nem ez történt. A bika hangtala-
nul, méltóságteljes lassúsággal elhaladt mellettünk, 
olyan közel, hogy kezemmel megérinthettem volna 
az oldalát.

Itt, a Manyara-tó trópusi esőerdejében számunk-
ra szokatlan élmény volt az elefántokkal való talál-
kozás, s hosszan fi gyeltünk pár példányt, amelyek 
csak néha bukkantak elő a sűrűből, mikor egy fi -
atal állat elindult egyenesen felénk. Jóllehet most 
elmenekülhettünk volna (új útitársaink követelték 
is), nem tettük, hanem bevártuk a nyilvánvalóan kí-
váncsi vastagbőrűt. Aztán megismétlődött a hajda-
ni eset. Az állat közvetlenül mellettünk ment el, majd 
többször is a kritikus távolságon belülre jött, hogy 
tüzetesen szemügyre vehessen minket. Kis idő 
múlva továbbhajtottunk, az elefánt pedig letért egy 
folyócska mellé inni. Ám utána ismét követte au-
tónkat, majd elénk került, mintha csak vezetni akar-
na bennünket. Mikor sofőrünk nagyobb sebességre 
kapcsolva feltúráztatta a motort, ő is megszaporázta 
lépteit. Végül azonban kétszer is visszafordult, s ránk 
trombitált, akárha azt mondaná: „Mit akartok? Nem 
elég nektek az én tempóm?” Egyszóval esze ágában 
sem volt támadni, de annyira érdeklődött irántunk, 
hogy időbe telt, míg otthagyhattuk.

TALÁLKOZÁS EGY ÓRIÁS OROSZLÁNNAL
A Serengeti Nemzeti Park oroszlánpopulációja el-
sőre meglepően népesnek bizonyult. Két nap alatt 

É
A trópusi 
esőerdőben 
legelésző 
elefántok 
közül az egyik 
fi atal példány 
váratlanul 
megindult felénk, 
s olyan közel 
jött hozzánk, 
hogy szinte 
megérinthettük 
volna, ami 
némelyik 
útitársamat kissé 
meg is ijesztette.
Fotó: Perjési Andrea

 A szervált először 
úgy pillantottuk 
meg, hogy a 
magas fűből 
legalább két 
méter magasra 
felugorva 
vadászott, de 
úgy látszik, hogy 
sikertelenül, mert 
aztán – óriási 
szerencsénkre – 
előjött onnan, és 
áthaladt előttünk 
egy kopárabb 
részen. Így aztán 
fotók tucatjait 
készíthettük róla.
Fotó: Perjési Andrea
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összesen harmincnyolc egyedet számoltunk össze. 
Akadt köztük egy robusztus, hatalmas sörényű óri-
ás is, amelyhez hasonlót se állatkertben, se cirkusz-
ban, se a szabadban nem láttam még, holott életem 
folyamán sok nagymacskával találkoztam. (Ehhez 
tudni kell, hogy egykor a Budapesti Állatkertben 
foglalkoztam oroszlánokkal is, és ott legalább har-
minc-negyven példánnyal volt dolgom.) Noha né-
hány éve Botswanában olyan gyönyörű, jól táplált, 
megtermett hímeket láttam, hogy azt hittem, náluk 
nagyobb oroszlán nem létezhet, e Góliát rajtuk is 
túltett. Elsőként szokatlanul dús, gubancos sörénye 

tűnt fel, amely a pofája két oldalán sárga volt, aztán 
átment koromfeketébe. Ez a sörény hatékony pán-
célzatot képezhetett a más hímekkel vívott csaták-
ban, melyekről a pofáján és testén látható sebhelyek 
tanúskodtak. S bár szőrzete és bőre elárulta, hogy 

már jóval túl van élete delén, minden porcikájából 
sugárzott az elementáris erő. Egy kisebb dombról 
ereszkedett alá, majd méltóságteljes nemtörődöm-
séggel áthaladt az egyre sokasodó szafariautók kö-
zött. Némelyikük a nyomába szegődött, ám akadt 
olyan is, amelyik igyekezett elállni az oroszlánkirály 
útját. Mi ezt a zaklatást méltatlannak találtuk, s to-
vábbmentünk.  

Itt kell megemlékeznem a nemzeti parkok leg-
agresszívabb „lényeiről”, a szafariautókról. Miután 
vezetőik rádió-összeköttetésben állnak, minden 
érdekesebb látnivalónál (egymást kiszorítva és aka-

dályozva) gyorsabban gyülekeznek, mint a keselyűk 
egy-egy tetem fölött. Ez többnyire bosszantó, de 
néha szinte a komikum határát súrolja. Egyszer pél-
dául híre ment, hogy egy – jókora terméséről elneve-
zett – kolbászfa (Kigelia) vastag alsó ágán hatalmas 
hím leopárd pihen. Őszintén szólva, mi is magasabb 
sebességbe kapcsoltunk, s a helyszínre iramodtunk. 
Mikor odaértünk, már tucatnyi autó vesztegelt a fa 
alatt. Ráadásul minden irányból porfelhők jelezték 
számtalan további kocsi közeledtét. Aztán mi is lefo-
tóztuk a pompás állatot, és elhagytuk a helyszínt: ak-
kor már hozzávetőleg negyven autó nyüzsgött ott, s 
folyamatosan érkeztek mások is.

GEPÁRDKÖLYKÖK ISKOLÁJA
Később megfi gyelhettünk egy gepárdanyát, aki 
négy, még „pelyhes” szőrű, körülbelül két-három hó-
napos kölykét vezette a magas fűben. Rövidesen egy 
másik gepárdcsaládot is láttunk, amely egy szikla 
tetején tanyázott: egy anyaállat és öt anyányi kölyök 
alkotta. Nem messze a sziklától megálltunk enni va-

A pompás 
fényseregély 
(Lamprotornis 
superbus) 
az egyik 
leggyakrabban 
látható madárfaj 
ezen a vidéken, 
s ráadásul olyan 
szelíd, hogy az 
étkező embereket 
akár egy méterre 
is megközelíti 
a lehulló 
maradékért.
Fotó: Perjési Andrea

A Serengeti 
oroszlánjainak 
terített asztalt 
kínált az éppen 
ebben az idő-
szakban vándorló 
patások tömege, 
s így e ragadozók 
tucatjait (!) láttuk 
délelőttönként 
szemlátomást 
jóllakottan, ha-
talmasra tömött 
hassal pihenni
Fotó: Perjési Andrea
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lamit, s akkor vettük észre, hogy a 
távolban a gepárdmama vadászni 
tanítja utódait. Egy Thomson-ga-
zellát vettek űzőbe. Az anya legelöl 
száguldott, három kölyök követte, 
míg a másik kettő messze lema-
radva önfeledten játszott. Végül a 
vadászat nem járt eredménnyel, 
de a fő cél nyilván nem is ez volt, 
hanem a következő nemzedék 
trenírozása. Ha jól belegondo-
lunk, az összes nagymacska közül 
a gepárd az, amelynek nőstényei 
a legnagyobb áldozatot hozzák 
állandó veszélyben forgó kölyke-
ikért. Miért? Először is: a gepárd 
a nyílt területek nappali raga-
dozója, s így tevékenysége már 
messziről jól látható. Másodszor: 
nem él családban, mint az orosz-
lán. Harmadszor: nem tud jól fára 

mászni, mint a leopárd, mert még 
kimereszthető karmai sincsenek, 
tehát a minimális védekezésre 
sem képes egy erősebb ragadozó-
val szemben. (Egyedüli fegyvere 
a gyorsaság.) Végül negyedszer: 
a néha még öt kölyköt is nevelő 
anyának folyamatosan vadásznia 
kell, hogy el tudja látni élelemmel 
a családját és önmagát, mert kon-
díciójának megőrzése létfontos-
ságú. Vadászat közben pedig egy 
ideig magára kell hagynia köly-
keit, akikre sok szárnyas és szinte 
minden négylábú ragadozó ve-
szélyt jelent.       

VÉGTELEN VÁNDORLÁS
A Serengeti legnagyobb látvá-
nyossága ez idő tájt a csíkos gnúk 
és a zebrák elképzelhetetlen tö-
megeinek szokásos évi gyüle-
kezése és vándorlása. Egy ízben 
olyan helyen álltunk meg, ahol 
az említett állatok (s a közéjük 
vegyülő antilopok és gazellák 

kisebb csoportjai) egészen a horizontig betöltötték 
a szavannát. Becslések szerint ilyenkor mintegy 
másfél millió gnú és félmillió zebra kel útra. A patá-
sok legtöbbje a közelmúltban hozta világra borjait, 
illetve csikóit, idevonzva a könnyű zsákmányban 
reménykedő ragadozókat.

Aztán hirtelen valami különös, ismeretlen lényt 
pillantottam meg. Távcsövemben egy kétlábú fe-
hér tollcsomó tűnt fel, s csak közelebbről nézve jöt-
tem rá, hogy egy óriástúzokot (Ardeotis kori) látok, 
amely épp dürög. Ez a madár – fejét hátravetve – 
dús fehér nyaktollazatát úgy fel tudja borzolni, hogy 
szinte teljesen eltűnik benne.

EGYES BECSLÉSEK SZERINT ILYENKOR 
MINTEGY 1 500 000 GNÚ ÉS 500 000 
ZEBRA KEL ÚTRA.

 Egyes becslések 
szerint ebben 

az időszakban 
a Serengeti 
vándorútra 

induló zebráinak 
száma eléri az 

500 000 példányt 
is. Ott jártunkkor 
felbecsülhetetlen 

mennyiségű 
példányt láttunk, 
amelyek egészen 

a horizontig 
betöltötték a tájat. 
A fi atal példányok 

sörényébe és 
testszőrzetébe 

még barnás 
árnyalatok 

vegyülnek.
Fotó: Perjési Andrea

A közönséges 
tehénantilopot 

(Alcelaphus buse-
phalus) nevezik 

hartebeestnek és 
kongóninak is. 

Ez az állat Szene-
gáltól Szomáliáig, 

illetve Kelet-
Afrikától Dél-
Afrikáig elő-

fordul, s e nagy 
elterjedésű 

állatfajnak nem 
kevesebb, mint 

12 alfaját tartják 
számon, amelyek 

közül a képen 
látott példány az 

A. b. cokii.
Fotó: Perjési Andrea
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AZ ÚT FOLYTATÓDIK
Majd a Serengetiből a Ngorongoróba vezető úton 
nem kevesebb, mint tizenhat oroszlánnal találkoz-
tunk. Két kisebb falka történetesen a hajnali zsák-
mány maradékát fogyasztotta. Az egyik nőstény 
egy Grant-gazella koponyájával birkózott, míg két 
másik kilátástalannak tűnő huzakodással viasko-

dott holmi lábszáron. Aztán a Ngorongoro kráteré-
ben újabb kilenc oroszlánt és ugyanennyi keskeny-
szájú orrszarvút fi gyelhettünk meg.

A tanzániai határt átlépve Kenyába értünk, ahol 
egy idő múlva a felhőszakadásoktól nedves, felszab-
dalt földutak még a megszokott afrikai állapotokhoz 
képest is igen rosszak (a mi fogalmaink szerint jár-
hatatlanok) lettek. Fekete sofőrünket bizony ko-
moly próbatétel elé állították. Végül megérkeztünk 
az Amboseli Nemzeti Rezervátumba, amely rögtön 
az első órában három olyan ragadozófaj látványá-
val kedveskedett nekünk, melyek Afrikában sem 
minden nap kerülnek az ember szeme elé. Elsőként 
két lapátfülű rókát láttunk. E fehér homlokú, feke-

te álarcú és hatalmas fülekkel megáldott állat arról 
nevezetes, hogy a ragadozók közt a legtöbb fogat 
– 46-50 darabot – mondhatja magáénak, s főként 
termeszekkel táplálkozik. Később az úton előttünk, 
valamivel távolabb felbukkant egy elsőre megha-
tározhatatlan teremtmény, amely egy pillanat alatt 
beugrott a magas fűbe. Autónkkal odahajtottunk, 
ahol az állat eltűnt, s nem sokkal később meglát-
tunk egy szervált. Nagyon megörültem neki. Ko-
rábbi útjaim során még nem sikerült találkoznom 
ezzel a mintegy 35-40 centi testmagasságú, hosszú 
lábú, rövid farkú, gyönyörűen foltozott macskával, 
amely olyan rugalmas, hogy lesből felugorva képes 
elkapni a felrepülő madarakat. Most is vadászott, s a 
hullámzó fűből vagy másfél-két méteres ugrásokkal 
tűnt elő. Vadászata sikertelen lehetett, mert kisétált 
egy kopárabb területre, majd szép nyugodtan elha-
ladt előttünk, miközben útitársaim számtalan fotót 
készítettek róla. És hogy örömünk teljes legyen, kis-
vártatva egy gepárdanya is felbukkant két, anyányi 
kölykével.

Megfi gyeltünk még körülbelül harminc ka� er-
bivalyt és kétszáz elefántot is, köztük az Amboseli 
magányos, öreg óriását. Róla néhány nappal később 
megtudtuk, hogy elpusztult; állítólag ötvenévesnél 
is vénebb volt.

Ezen az úton szokásommá vált, hogy ahol csak 
lehetett, kiültem éjszakánként egy-két órányi les-
re. Taita Hillsnél aztán óriási szerencse ért. Szállo-
dánk erkélyéről hosszan fi gyelhettem egy alattam 
vadászgató, gyönyörűen csíkozott és foltozott ci-
betmacskát (Civettictis civetta). Ez az éjszakai élet-
módú, mindenevő, körülbelül 80 centis állat az illat-
szergyártásban használt cibetről nevezetes, amelyet 
cibetmirigye termel.

MEGDÖBBENTŐ LELET
A Tsavo East Nemzeti Parkban autózva torokszorí-
tó leletre bukkantunk. Közvetlenül az út mellett egy 
ka� erbivaly félig elfogyasztott, kizsigerelt teteme 
hevert. Nyilvánvalóan oroszlánok végeztek vele va-
lamikor hajnalban vagy délelőtt. Az állat hátsó fele 
a köldökétől hiányzott, fejének elülső része pedig 

A HATALMAS FÜLŰ, FEHÉR HOMLOKÚ ÉS FEKETE 
ÁLARCOT VISELŐ LAPÁTFÜLŰ RÓKA ARRÓL NEVEZETES, 
HOGY A RAGADOZÓK KÖZT A LEGTÖBB FOGAT – 46-50 
DARABOT – MONDHATJA MAGÁÉNAK, S RAGADOZÓ 
LÉTÉRE FŐKÉNT TERMESZEKKEL TÁPLÁLKOZIK.

Ezen a sziklán 
egy gepárd anyát 
fi gyeltünk meg öt 
(!) kölykével. Az 
anyának szinte 
minden nap 
vadásznia kell, 
hogy táplálni 
tudja kölykeit és 
önmagát.
Fotó: Perjési Andrea

Az apáca fütyülő-
lúd (Dendrocyg-
na viduata) elter -

je dése nem kis 
fejtörést okoz a 

zoológusoknak, 
mert ez a madár-

faj Afrikában és 
Dél-Amerikában 

is otthonos, 
ugyanakkor 

semmi jel nem 
mutat arra, hogy 

bármikor is 
képes lett volna 

az Atlanti-óceán 
átrepülésére.

Fotó: Perjési Andrea
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le volt tépve; utóbbi roncsolások akkor keletkezhet-
tek, mikor levegővételét orrára-szájára ráharapva 
akadályozta meg az egyik ragadozó. Ami számom-
ra teljesen szokatlan volt: a magára hagyott tetem 
közelében se keselyűk, se négylábú dögevők nem 
rajzottak. Tudtuk, hogy az oroszlánoknak a közel-
ben kell rejtőzniük, s meg is pillantottuk őket hat-
van-hetven méternyire, a bozótba húzódva. Négy 
példányt sikerült megfi gyelnünk, de többen is le-
hettek. Egy öreg, sörénytelen hím (érdekes, hogy 
a Tsavo Eastben ez nem számít ritkaságnak) volt 
a vezérük. Megálltunk, és hosszan vártuk, hogy a 
ragadozók visszatérjenek prédájukhoz. A hím el is 
indult, ám bosszantó módon – az időközben ösz-
szesereglett szafariautók láttán – sarkon fordult, s 
ismét bevette magát a bozótba. A szafarizók intel-
ligenciáját jellemzi, hogy akadt olyan autó, amely 
csak néhány méterre állt meg a tetemtől, mások 
meg vakuval villogva fényképezték a felbukkant 
oroszlánt. A helyzet reménytelenségét látva elin-
dultunk a táborunkba, de mielőtt odaértünk volna, 
újabb meglepetés várt ránk. Egy elárvult ka� erbor-
jút pillantottunk meg, akinek testén ott volt még a 
félig elszáradt köldökzsinór is. A szerencsétlen állat 
szívfájdító bégetéssel, folyamatosan hívta elvesztett 
anyját, s közeledni kezdett hozzánk. Világossá vált 
előttem, hogy az onnan egy-két kilométerre lévő te-
tem az anyaállaté, akit talán épp borja miatt támad-
tak meg az oroszlánok. A hatalmas ka� erbivaly nem 
lehetett könnyű ellenfél, de utódát védelmezve meg 
kellett osztania fi gyelmét, és végül ő maga esett ál-
dozatul. Az oroszlánok a zsákmány legyűrésével 
bajlódhattak, s talán véletlenül hagyták futni az im-
már védtelen borjút. A gyámoltalan kis állat nyilván 
már sötétedésig (vagy legkésőbb reggelig) prédája 
lesz valamelyik ragadozónak. Kérdésemre, hogy a 
nemzeti park emberei nem mentik-e meg az ilyen 
árvákat, sofőrünk azt válaszolta, hogy csak az elár-
vult elefántborjakat veszik gondozásukba. Szomorú 
szívvel hagytuk sorsára a kis halálraítéltet.

Másnap reggel visszamentünk a ka� erbivaly te-
teméhez, és látnunk kellett, hogy az oroszlánok (va-
jon hányan lehettek?) az éjszaka folyamán felfalták 
az egész, körülbelül 500 kilós testet, s csak az állat 
koponyáját és egyik bordás oldalát hagyták meg. 

MÉLTÓ BÚCSÚ AFRIKÁTÓL
Utunk utolsó napjait az Indiai-
óceán partján, Diani Beachen, 
a Baobab Hotelban töltöttük. A 
szakszerűen gondozott kertben 
rendszeres vendégek voltak a 
szörnyű hangú ezüstös orrszar-
vúmadarak (Bycanistes brevis), a 
gyors mozgású fehérhasú sünök 
(Atelerix albiventris), a szemte-
len, tolvaj fehértorkú cerkófok 
(Cercopithecus albogularis) és az 
elegáns, világos szőrgallért viselő, 
fekete angolai kolobuszok (Colo-
bus angolensis). Úgy gondoltam, 
hogy itt már nem találkozhatok 
olyan fajjal, amely igazán érde-
kes lehet számomra, ám Afrika 
búcsúzóul még megajándékozott 
valamivel.

Az egyik hajnalon kint ültem 
teraszunkon, amikor szinte köz-
vetlenül a lábam előtt elkocogott 
egy hegyes orrú, nagy fülű, hosz-

szú farkú, 25-30 centis állatka. Mozgásából azonnal 
sejtettem, hogy miféle lény lehet e korai kalandozó, 
hisz egy társával Kenya északi részén, Arabuko So-
kokénál már találkoztam, de konkrétabb fajmegha-
tározásra csak Budapesten kerülhetett sor. Itthon 
aztán kiderítettem, hogy nemének legtermetesebb 
tagját, egy aranyos elefántcickányt (Rhynchocyon 
chrysopygus) volt szerencsém látni. Valóban nagy 
szerencse kellett hozzá, mert ezek a kizárólag Afriká-
ban előforduló, nem túl gyakori, fürge és rejtőzködő 
életmódú teremtmények ritkán kerülnek szem elé. 
Csak a XIX. század derekán írták le őket a tudomá-
nyos irodalomban, rendszertani besorolásuk pedig 
máig vitatott. Nevüket hosszú, mozgékony orrukról 
kapták, mellyel a talajon kutatnak zsákmány után. 
Étrendjük mellesleg bogarakból, százlábúakból, ter-

meszekből, pókokból és földigilisztákból áll. Ez volt 
a legritkább állat, amelyet utamon láttam – tehát a 
fekete kontinens méltóképp búcsúzott tőlem. 
 

SZEMADÁM GYÖRGY

A 8292 négyzet-
kilométer kiterje-
désű Ngorongo-
ro-kráter – ami 
1959 óta ter-
mészetvédelmi 
terület. Ebben az 
évben az esős év-
szak jóval tovább 
húzódott, mint 
máskor, s ezért jól 
láthatóak azok a 
nagy, víz borítot-
ta területek a krá-
terben, amelyek 
nagymértékben 
megnehezítették 
a közlekedést.
Fotó: Perjési Andrea

A kígyászkeselyű-
ről (Sagittarius 

serpentarius) 
nekem mindig 

Rostand Cyranó-
ja jut eszembe, 
aki így mutatja 

be a gascogne-i 
legényeket: 

„Gém-lábu sasok, 
csodalények…”. 

Ennek a kígyókra 
vadászó, hosszú 

lábú madárnak a 
nacionáléja elég 
meglepő, mert a 
DNS-vizsgálatok 

azt mutatták ki, 
hogy közelebbi 

rokonságban áll a 
gólyákkal, mint a 
ragadozó mada-

rakkal. 
Fotó: Perjési Andrea

15



M
eglepő állatfajokra buk-
kanhat a kutató, ha azt 
vizsgálja, milyen vadak 
népesítették be a levan-

tei partvidék vagy a Közel-Kelet 
tájait évszázadokkal ezelőtt. Ám 
mind közül kétségtelenül az egy-
kor e tájakon élt elefántok létezése 
a legmeghökkentőbb. Bár Hanni-
bál harci elefántjairól, melyekkel 
le akarta rohanni Rómát, min-
denki hallott, kevesen gon-
dolnak bele, hogy az antik 
időkben még a bolygó 
legnagyobb szárazföl-
di állatai rótták olyan, 
napjainkban közked-
velt nyaralóhelyek 
tájait, amilyen Tö-
rökország vagy Iz-
rael.  

TÁJKÉP VASTAGBŐRŰEKKEL
A szíriai vagy perzsa elefánt (Elephas maximus 
asurus) a legnyugatibb elterjedésű volt az ázsiai 
elefánt (Elephas maximus) valamennyi alfaja közül. 
Maradványai Libanon, Szíria, Törökország, Irak és 

Irán területéről kerültek elő. Az 
ázsiai elefánt legnagyobb ter-

metű alfaja volt, vállmagassága 
meghaladhatta a 3 és fél métert. 
Így alighanem elérte a mai afri-
kai szavannaelefánt (Loxodonta 

africana) testméretét is. Ma-
gasságát leszámítva viszont 
– az előkerült csontmaradvá-
nyok szerint – nemigen kü-

lönbözött az ázsiai elefánttól. 
A maradványokon elvégzett ge-

netikai vizsgálatok eredményei 
is megerősítették, hogy az ázsiai 
faj egy alfaját képviselte. Egyide-
jűleg az is kiderült, hogy öröklés-

tani értelemben módfelett sajátos 
típus volt (olyasféle, amely ugyan megtalálható a 
mai ázsiai elefántok között is, ám extrém ritkának 
számít). A genetikai jellemzők alapján elmondha-
tó, hogy a szíriai alfaj ősei valamikor a 23 és 57 ezer 
évvel ezelőtti időszakban különültek el az ázsiai 
faj többi állományától. Az örökléstani eltérésekkel 
egybevág, hogy a délkelet-törökországi Kahraman-

maraş közelében fekvő Gavur-tó hajdan mocsaras 
vidékén megtalált maradványok fogazata olyan jel-
legzetességeket mutat, melyek egyetlen ma ismert 
ázsiai elefántra sem jellemzők. Tehát a genetikai és 
a csonttani vizsgálatok eredményei szerint az ázsi-
ai elefántoknak egy, a többitől elkülönült alfaja élt a 
Közel-Keleten. 

A szíriai alfaj pontos elterjedése azonban koránt-
sem ismert. Mindössze két olyan lelőhelyről tu-
dunk, ahol a természetben elpusztult szíriai elefán-
tok maradványai halmozódtak fel. A már említett 
törökországi Gavur-tó vidéke mellett ilyen az iraki 
Habbánijja-tó környéke is. Az összes többi ismert 
maradvány régészeti helyszínen, egykori települé-
sek romjai között került napvilágra. Mindez nehezíti 

A SZÍRIAI ELEFÁNT AZ ÁZSIAI ELEFÁNT 
LEGTERMETESEBB ALFAJA VOLT, 

VÁLLMAGASSÁGA MEGHALADHATTA 
A 3 ÉS FÉL MÉTERT.

Észak-afrikai 
elefántot ábrázoló 
bronzszobor a 
müncheni 
Staatliche Anti-
kensammlungen 
gyűjteményéből. 
A szobortöredék, 
melyen a harci 
elefánt szemeit és 
az ereket ezüsttel 
futtatták, erede-
tileg egy római 
heverőt díszített. 
Fotó: Matthias Kabel / 
Vikipédia

A második pun 
háborúban, 
melynek 
sordöntő csatáját 
ábrázolja a kép, 
a punok (a képi 
ábrázolással 
ellentétben) 
szinte kizárólag 
észak-afrikai 
elefántokat 
használtak harci 
elefántként. 
A Földközi-
tenger déli 
partvidékének 
bennszülött 
ormányosai a 
római időkben 
haltak ki.
Festő: Cornelis Cort 
(forrás: Wikipédia)
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e kihalt állatok elterjedésének felderítését. A két em-
lített lelőhely alapján feltételezhető, hogy a tavakat 
övező, illetve a folyamokat kísérő nádasok és ingo-
ványos területek voltak a szíriai elefántok természe-
tes élőhelyei. Kiegészítve ezt a régészeti ásatások 
leleteivel, jól látható, hogy a Tigris és az Eufrátesz 
mocsaras vidékén éltek Mezopotámiában; valamint 
az afrikai Nagy-hasadékvölgy északi folytatását 
jelentő Szír–Jordán-árok vizeit övező nád- és láp-
világot népesítették be. A török előfordulási adatok 
jellemzően az utóbbi geológiai képződmény északi 
részéről származnak. Néhány régészeti lelet szerint 
ugyanakkor a folyók árterületei mellett a szíriai ele-
fántok a Nyugat-Szíriában található száraz, bozótos 
sztyeppéken, továbbá a Földközi-tenger és a libano-

ni hegyek közti mediterrán bozótosokban és erdő-
ségekben is előfordulhattak. Az összes ismert adat 
alapján úgy látszik, hogy a szíriai alfaj elterjedése 
nagyjából a szűk értelemben vett „termékeny fél-
holdra” korlátozódott, s areájának déli határát a mai 
Izrael északi vidékein érhette el. 

KIPUSZTULÁSÁT A VADÁSZAT ÉS AZ 
ÉLŐHELYVESZTÉS OKOZTA.

Az ázsiai elefánt 
ma már csak 
Dél- és Délkelet-
Ázsiában fordul 
elő. Ma is élő 
alfajai, mint a 
maláj Nemzeti 
Állatkert képen 
látható indiai 
elefánttehene 
(E. m. indicus), 
jóval kisebb 
termetűek a 
kihalt szíriai 
elefántnál.
Fotó: Dr. Németh Attila

A csontleletek 
tanúsága szerint 
a szíriai elefánt, 

méretét nem 
számítva, pon-

tosan úgy nézett 
ki, mint az ázsiai 

elefánt még ma 
is élő alfajai. Ezek 
alapján megjele-
nése ugyanolyan 

lehetett, mint 
a hazánkban is 

számos állatkert-
ben látható ázsiai 

elefántoké.
Fotó: Dr. Németh Attila
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VITATOTT EREDET
A szíriai elefántokkal kapcsolatos egyik legizgal-
masabb szakmai kérdés a populáció és így az alfaj 
eredetére vonatkozik. Tudniillik amíg zoológus kö-
rökben jobbára fel sem merül, hogy a Közel-Kelet 
elefántállományai ne természetes eredetűek lenné-
nek, addig a történettudományok terén vissza-visz-
szatérő felvetés, hogy ezeket az állatokat Indiából 

telepítették be. Az elgondolás alapját az adhatja, 
hogy valamennyi ma ismert és kormeghatározáson 
átesett kövület az i. e. 1800 és 800 közötti időszakból 
származik, továbbá, hogy a bronzkori Mezopotámia 
bizonyítottan kereskedelmi kapcsolatban állt az In-
dus-völgyi civilizáció városaival. Az is ismert tény, 
hogy a későbbi történelmi korokban – import révén 
– kerültek elefántok a térségbe Indiából. A régióban 
a vastagbőrűek legkorábbi művészi ábrázolásait vi-
szont az i. e. 3. évezred Mezopotámiájából ismerjük. 
A bronzkor idején valóban rendkívül megugrik az 
elefántok jelenlétére utaló leletek száma. Az elefánt-
csonthoz kapcsolódó kézművesipar bámulatos mé-
reteket és művészi színvonalat ért el. A nyersanyag 
javát nyilvánvalóan a térség ormányosai szolgál-
tathatták. (A másik bőséges nyersanyagforrást a 
vízilovak jelentették, melyek agyaraiból szintén 
készültek csontfaragványok, elsősorban Egyiptom 
és Dél-Levante szorgos kézműveseinek köszönhe-
tően.) Az elefántcsont tárgyak azután a kereskede-
lem jóvoltából a Földközi-tenger távoli tájaira is el-
jutottak. Az elefántok jelenlétére utaló ábrázolások, 
valamint szöveges és tárgyi emlékek pedig még a 
vaskorból is ismertek. 

A probléma létjogosultságát természettudomá-
nyos megközelítésben az adhatja, hogy az ázsiai 
elefánt kialakulásáról és első megjelenési dátumá-
ról – a szerfölött hiányos leletanyag miatt – arány-
lag keveset tudunk. Csak nagy vonalakban ismert 
a faj korai elterjedése és története. Az ázsiai elefánt 
közvetlen ősének tartott Elephas hysundricus fosz-
szíliái viszont széles körben föllelhetők a levantei 
térségben; Izrael és Jordánia területén is előkerültek 
pleisztocén kori maradványai. Mégsem valószínű, 
hogy a szíriai alfaj helyben alakult volna ki az ázsiai 
faj őséből. A mai ázsiai elefánt sokkal inkább vala-
hol Dél-Ázsiában fejlődhetett ki. De az világos, hogy 
a pleisztocén (ismertebb nevén jégkorszak) kedve-
ző klímájú időszakaiban többször is meghódították 

Nyugat-Ázsiát a vastagbőrűek. A genetikai vizsgá-
latok ismeretében – és még egy sor biológiai érvet 
fi gyelembe véve – gyanítható, hogy a szíriai elefánt 
természetes úton került a Közel-Keletre az ázsiai ele-
fántok nyugati térnyerésének következtében. 

AZ ANTIK VILÁG ORMÁNYOSAI  
Noha a közel-keleti régió a vaskorban elveszítette 
vadon élő elefántjait, a jelenlétük még sokáig tet-
ten érhető. A leghíresebb ókori egyedek Hannibál 
pun hadvezérhez köthetők, aki harminchét har-
ci elefántjával i. e. 218-ban átkelt az Alpokon, majd 

EGYKORI ELTERJEDÉSI TERÜLETE A MAI 
NAPIG NINCS TISZTÁZVA.

BÚCSÚ AZ ELEFÁNTOKTÓL
A szíriai elefántok létére vonatkozó utolsó infor-
mációk az időszámításunk előtti első évezredből 
származnak. Ebből a korszakból szöveges források, 
képi ábrázolások és fi zikai leletek is igazolják a lé-
tezésüket. Ám az elefántokról szóló beszámolók és 
képi megjelenítések száma alaposan lecsökken az 
i. e. 9. és 8. században. Az i. e. 7. századot követő-
en pedig már nem ismert élő elefántokra vonat-
kozó beszámoló a Közel-Keletről. A rendelkezésre 
álló források, ábrázolások és tárgyi emlékek sze-
rint a szíriai alfaj valószínűleg az i. e. 7. századra 
kipusztult. Ettől fogva többé nem dübörögtek vad 
elefántok csordái a Közel-Keleten. Kihalásukat ta-
gadhatatlanul az elefántcsont iránti csillapíthatat-
lan igény és az ennek kielégítése érdekében véghez 
vitt kíméletlen mészárlás idézte elő. A túlvadászat 
mellett bizonyára hozzájárulhatott az eltűnésük-
höz a mind jelentősebb emberi tevékenység okozta 
élőhelyvesztés is.  

A Tiberis folyó 
torkolatánál 
fekvő Ostia 

Antica volt az 
ókori Róma 

kikötővárosa. Az 
antik település 

romjai között 
találták a képen 

látható, észak-
afrikai elefántot 

ábrázoló 
mozaikot. 

Fotó: Maire-Lan 
Nguyen / Wikipédia

A szíriai elefánt 
maradványainak 
lelőhelyei a 
Közel-Kelet 
térképén (Lister 
és mtársai 2013 
valamint Çakırlar 
és Ikram 2016 
nyomán).
Készítette: Dr. Németh 
Attila

lerohanta Rómát. Ám a fennmaradt ábrázolások és 
szobrok szerint „Hannibál agyarasai” – egyetlen 
példány kivételével – egy másik fajhoz tartoztak: a 
szavannaelefánt észak-afrikai alfaját (Loxodonta af-
ricana pharaohensis) képviselték. Ez az immár kihalt 
alfaj Afrikának a Szaharától északra fekvő vidékein 
élt. Számos ábrázolása fennmaradt, amelyek szerint 
a szavannaelefántnál jóval kisebb termetű volt. Ma-
gassága nem haladhatta meg a 2 és fél métert, vagy-
is az afrikai erdei elefánt (Loxodonta cyclotis) mére-
téhez közelített. Egyes kutatók fel is vetették, hogy 
talán az utóbbi fajhoz tartozott, vagy pedig egy ön-
álló, mára kipusztult elefántfajt képviselt. Sajnos ez 
idáig nem történtek olyan DNS-vizsgálatok, melyek 
segítségével e rendszertani kérdés tisztázható len-
ne. Az észak-afrikai elefánt kihalása – az emberi te-
vékenység hatására – a római időkben következett 
be. Ugyanakkor Hannibál kedvenc, egyszersmind 
utolsó harci elefántja, egy hatalmas, Surus („Szír”) 
nevű egyed, legalábbis a források tanúsága szerint, 
az ázsiai elefántok közé tartozott. Sok kutató véli 
úgy, hogy ez a roppant termetű, egyetlen agyarú 
állat a bizonyíték rá, hogy a szíriai alfaj tovább fenn-
maradhatott az i. e. 7. századnál, s csupán i. e. 100 
körül halt ki. Mások szerint a szóban forgó példány 
egyike lehetett a perzsák által Indiából beszerzett 
harci elefántoknak.

Míg a bronzkori viszonyok között nehezen hihe-
tő, hogy a közel-keleti térség államai képesek lettek 
volna vastagbőrűeket importálni, sőt betelepíteni és 
elvadítani Mezopotámiában vagy a levantei partvi-
déken, addig keleten az indiai szubkontinens terü-
letén is terjeszkedő perzsa uralkodók hadseregének 

állandó alakulatait képezték a harci elefántok. Az 
Óperzsa Birodalomtól kezdve a Szeleukida Birodal-
mon át a Szászánida Birodalomig hosszú hagyomá-
nya volt az elefántok harcászati alkalmazásának. De 
ezeket az állatokat Indiában fogták be és képezték 
ki, fogságban nem tenyésztették vagy szaporították 
őket. Mindazonáltal a hadsereg állandó és számot-
tevő egységeiként a Földközi-tenger régiójában is 
folyamatosan jelen voltak. 

Bár az antik világban megszokott látványt nyúj-
tottak az elefántok, az ókor végére teljesen eltűn-
tek a mediterrán térségből. Olyannyira feledésbe 
merültek, hogy ma már szinte csodálkozunk rajta, 
hogy a Földközi-tenger medencéjében hajdan több 
elefántfaj is élt. A tény, hogy e régió életközössége-
inek növényevő óriásai bolygónk leghatalmasabb 
szárazföldi állatai voltak, jól mutatja, hogy az embe-
ri jelenlét az évezredek alatt mennyire átformálta a 
mediterrán tájat.

DR. NÉMETH ATTILA

A képen látható, 
a római kori 

Szíriából 
származó 

mozaikon, amely 
a Minneapolis 

Institute of Art 
gyűjteményében 

található, egy 
ázsiai elefánt 

támad tigrisre. 
Az ábrázolt 

ormányos egy 
Perzsiából 

származó elefánt 
lehet, mivel a 

műalkotás jóval 
a szíriai elefánt 

kihalása után 
készült.

Fotó: Camio / 
Wikipédia

A levantei part-
vidék kevés 

megmaradt, illet-
ve a természet-

védelem által 
helyreállított 

erdősége segíthet 
elképzelni, milye-

nek lehettek a 
szíriai elefántok 

egykori termé-
szetes élőhelyei. 

A kép az izraeli 
Kármel-hegység 
erdeiben készült.

Fotó: Dr. Németh Attila
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ki, fogságban nem tenyésztették vagy szaporították 
őket. Mindazonáltal a hadsereg állandó és számot-
tevő egységeiként a Földközi-tenger régiójában is 
folyamatosan jelen voltak. 

Bár az antik világban megszokott látványt nyúj-
tottak az elefántok, az ókor végére teljesen eltűn-
tek a mediterrán térségből. Olyannyira feledésbe 
merültek, hogy ma már szinte csodálkozunk rajta, 
hogy a Földközi-tenger medencéjében hajdan több 
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A levantei part-
vidék kevés 

megmaradt, illet-
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erdősége segíthet 
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Kármel-hegység 
erdeiben készült.

Fotó: Dr. Németh Attila
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Összeállította: Betlehem Ildikó

 Tindereznek az orangutánok a dublini állatkertben. Az emberszabásúak igazán korszerű módon, a digitális világban pró-
bálnak párt találni. A Tinder for Orangutans elnevezésű, számos állatkert által támogatott programban az orangutánok táblagépen 
nézegethetik a másik nem képviselőit. Ez hozzásegítheti a kutatókat ahhoz, hogy megértsék, mi módon választják ki partnereiket az 
orangutánok. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy ha egy hím és egy nőstény orangutánt egymás mellé helyeznek, akkor kedvük 
szottyan a szaporodásra is. Márpedig a nagy termetű emberszabásúak esetében az állatkertek közötti cserélgetés korántsem egy-
szerű feladat. A kutatás eredményeképpen olyan egyedeket társítanak, akiknek nagyobb eséllyel lesznek utódaik. 
Fotó: jeep2499 / Shutterstock

www.dublinzoo.ie

 Skót vadmacska pár (Felis silvestris grampia) érkezett a belfasti 
állatkertbe. Ezt a Skóciában őshonos, ikonikus fajt mára a kihalás fenyege-
ti. (Pedig dicsőséges múlttal büszkélkedhet: a középkorban például a skót 
nemesség is szívesen hasonlította magát a „felföldi tigrisnek” is nevezett 
állathoz.) A háziasított macskák és a skót vadmacskák keresztezése nem-
csak a tisztavérű egyedek számát csökkentette óriási mértékben, hanem 
– a fajok között terjedő betegségek miatt – komoly egészségügyi prob-
lémákat, akár halált is okozhat. Oscar és Ossian remélhetőleg nemcsak 
utódokkal járul hozzá az állatkert fajmegmentési erőfeszítéseihez, hanem 
a látogatók is jobban megismerhetik ezeket a különleges állatokat és az 
őket fenyegető veszélyeket.
Fotó: davemhuntphotography / Shutterstock

belfastzoo.co.uk

 A tavaly augusztusban szüle-
tett óriáspanda-ikreket 
a Berlin Zoo dolgozói 152 nap után 
mutatatták be büszkén a nagykö-
zönségnek. Pit-tet és Paule 186, 
illetve 136 gramm súllyal született, 
és ők az első Németországban 
született pandák. Az ikrek termé-
szete igen különböző: Pit ugyan 
48 perccel előbb jött világra, de 
nem fontos neki, hogy idősebb test-
vérként vezető szerepet töltsön be. 
Legszívesebben lustálkodik. Igaz, 
ha öccse ebben megzavarja, köny-
nyen haragos lesz. Paule ellenben 
igen élénk, és igazi felfedező alkat. 
Az állatkert honlapján külön blogja 
van a bocsoknak, ahol sok informá-
ciót, képeket és videókat találhat-
nak az érdeklődők.
Fotó: Hung Chung Chih / Shutterstock

www.zoo-berlin.de

 A prágai állatkert a legkevésbé sem számí-
tott arra, hogy az ausztrál állatvilág megsegíté-
sére indított gyűjtőakciójuk jelentős sikerrel zárul. 
Az előzetesen egynéhány tízezer koronára becsült 
adomány összege január végén meghaladta a 
10 millió koronát (kb. 130 millió forintot)! Ezrek dön-
töttek úgy, hogy támogatják a tűzvészben megsé-
rült állatokat. Miroslav Bobek, az állatkert igazgatója 
köszönetnyilvánításában csodálatosnak nevezte a 
cseh emberek összefogását, és biztosította a közvé-
leményt, hogy munkatársaival mindent el fognak 
követni, hogy a legátláthatóbb és a legoptimálisabb 
módon használják fel az összegyűlt pénzt. Elsőként 
a Victoria Zoo, az Adelaide Zoo és koalamenhelyek 
részesülnek az adományból.

www.zoopraha.cz
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 Nyugati-afrikai csimpánz (Pan troglodytes verus) bébi született az edinburghi 
állatkertben. E ritka alfaj kritikusan veszélyeztetett. A most világra jött kislány mindössze a 
második csimpánz, aki Skóciában született – mindketten egy holland kutatólaboratóriumból 
mentett nőstény utódai. A 2014-ben világra jött kicsi születésénél az anyának, Heleennek még 
nagy szüksége volt a gondozók segítségére, de második kicsinyével most sokkal jobban bol-
dogult. Mivel azonban az újszülött csimpánzok az emberhez hasonlóan nagyon sérülékenyek, 
az első néhány hétben a szakemberek szoros megfigyelés alatt tartják az anyát és gyermekét.
Fotó: JordiStock / Shutterstock

 Éjjel-nappal gondját viselik egy kis árva koalának (Phascolarctos cinereus) a 
San Diego Zooban. Édesanyja daganatos megbetegedésben akkor pusztult el, amikor a 
kicsi még alkalmatlan volt az erszényen kívüli életre. A szakemberek egy inkubátor belse-
jében kialakított, mesterséges erszényben helyezték el az apróságot, és naponta hatszor 
speciális tejpótló készítménnyel táplálták. Az újszülött koala születésekor babszem mé-
retű, és öt-hat hónapos korában kezdi felfedezni az erszényen kívüli világot, először csak 
kikukucskálva belőle – Omeo ennyi idősen veszítette el anyját.
Fotó: slowmotiongli / Shutterstock

sandiegozoo.org

 Ázsiai elefántbébi (Elephas 
maximus) született március 
27-én a prágai állatkertben. Külön 
öröm, hogy a két előző fiú borjú 
után egy kislány érkezett. Tamara, 
az édesanya a szülés után azon-
nal óvón négy lába közé vette az 
átlagos tömegű (92 kg-os) kicsit, 
aki húsz perc elteltével már a saját 
lábán álldogált, és inni is megpró-
bált. A kertben 1933 óta élnek ele-
fántok, de az első prágai borjú csak 
2016-ban jött világra. Jelenleg az 
újszülöttel együtt összesen nyolc 
állatból áll a csorda, de remélhető-
leg nem sokáig: egy másik nőstény, 
Janita is hamarosan anyai örömök 
elé néz! Habár az állatkert zárva 
tart, YouTube-csatornáján rövid 
videókon követhetjük nyomon a 
kiselefánt fejlődését – az első botla-
dozó lépésektől kezdve.
Fotó: Lukiyanova Natalia frenta / Shutterstock

www.zoopraha.cz

www.edinburghzoo.org.uk

 10 év után először örülhetnek 
Alaotra-tavi bambuszmaki (Ha-
palemur alaotrensis) születé-
sének a jersey-i állatkertben. Ez a 
kritikusan veszélyeztetett makifaj 
az egyetlen főemlős, amely kizá-
rólag a Madagaszkár legnagyobb 
tava körüli nádasokban, mocsaras 
élőhelyeken él. A vadon élő állatok 
száma a mocsár felégetése és az 
orvvadászat miatt alig egy évtized 
alatt a felére csökkent. Az állatkert 
1996 óta vesz részt az Alaotra-régió 
vizes élőhelyeinek helyreállításá-
ban. Más szervezetekkel és a helyi 
közösségekkel együttműködve 
tavaly 27 hektár mocsarat sikerült 
beültetni – így összekapcsolták a 
bambuszmaki két kulcsfontosságú 
élőhelyét, és az ott élő izolált popu-
lációk újraegyesülhettek.
Fotó: belizar / Shutterstock

www.durrell.org
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Milliók kedvenc fi lmje – és a mai válságos idők-
ben különösen aktuális – a Luc Besson által 
rendezett Az ötödik elem („Le cinquième élé-

ment”), amelyben Milla Jovovich, mint az emberi 
testbe zárt Feljebbvaló Lény, a négy alapelemmel 
(víz, tűz, föld és levegő) együtt megmenti bolygón-
kat a feléje száguldó aszteroida képében az egész 
Univerzumot elpusztítani akaró Végső Gonosztól.

A fi lmben csak keretszereplőként megjelenő 
úgynevezett mondoshawanok azok a földönkívüli 
papok, akik az öt elemet a Végső Gonosz elől a Föld-
re menekítik.

Mikor a párizsi Természettudományi Múzeum-
ban a mikroszkóp alatt a Nepálban 1985-ben gyűj-
tött minta ezerlábúit válogatva a 
különleges ormányos ezerlábú 
(Siphonocryptida) egy példánya 
elém került, rögtön tudtam, hogy 
valami nagyon fontos leletre buk-
kantam. Nem tartott sokáig el-
dönteni, hogy az új fajnak – miu-
tán az ikerszelvényesek rendkívül 
ritka csoportjának ötödik tagja 
lett – a mondoshawanokra em-
lékeztető külseje miatt az „ötödik 
elem” tudományos nevet adjuk: 
Hirudicryptus quintumelemen-
tum. 

ORMÁNYOSOK, „EZER” LÁBBAL
Az ikerszelvényesek (Diplopoda) osztályába össze-
sen tizenhat rend tartozik, melyekbe a ma ismert 
mintegy 12 ezer fajt soroljuk. Közülük az egyik leg-
furcsább a Siphonocryptida rend, amelyet három 
másikkal együtt az „ormányos ezerlábúak” néven 

emlegethetünk. E nevet onnan kapták, hogy hosz-
szúkás, ormányszerűen kihegyesedő fejük van, 

s az ezerlábúakra általában jellemző össze-
tett rágókészülék (gnathochilarium) az ő 

esetükben a korhadó növényi részek 
szerves anyagainak szívására módo-
sult. Ez a fejforma a legjobban a Sip-
honophorida rend fajainál látszik, 
melyek orr-része szinte tűszerűen 
meghosszabbodott. Az idetartozó 

AZOK A CSODÁLATOS SOKLÁBÚAK – I. 

Nyakpajzs
Szemek

Ormányszerű 
fej

Csápok

Siphonophora 
zealandica: 

az ormányos 
ezerlábúak egyik 

családjának 
új-zélandi 

képviselője

A különleges 
földönkívüli 
„mondoshawan” 
Luc Besson Az 
ötödik elem (1997) 
című fi lmjéből

Hazánkban is 
gyakori „szívó 

ezerlábú” 
(Polyzonium 

germanicum) 
(lent)
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hozzávetőleg száz faj főként a déli féltekén él, s év-
milliók óta szinte semmit nem változott. Köztük 
van a „legtöbb lábú ezerlábú” rekorder is, az alig 3 
centiméteres Illacme plenipes nevű faj, amelynél a 
szőnyegrojtszerűen sorakozó apró „végtagok” szá-
ma eléri a 750-et. (Tehát valódi „1000 lábú” ezerlábú 
tulajdonképp nem létezik.) Hazánkban az ormányo-
sok egy másik rendbe tartozó faja gyakori: a „szívó 
ezerlábúnak” becézett Polyzonium germanicum. Ez 
természetes erdeinkben az avarlevelek rétegei közt 
bújik meg, s miután megzavarják, az ember számá-
ra kellemes szagú, de a ragadozókat riasztó mentol-
szagú váladékot bocsát ki védekezőmirigyeiből.

REJTÉLYES REJTŐZKÖDŐK
A Siphonocryptida rend megismerésének történe-
te rendkívül érdekes, és nem nélkülözi a magyar 
kutatók hozzájárulását. Egészen 1967-ig egyetlen 
faja volt ismert, az is csak két példányban: a Sipho-
nocryptus compactust Reginald Innes Pocock 
(1863–1947) angol természettudós írta le Max Wil-
helm Carl Weber (1852–1937) amszterdami zooló-
gusprofesszor 1888-as délkelet-ázsiai expedíciójá-
nak anyagából. Hogy a Szumátra szigetén gyűjtött 
és a londoni Természettudományi Múzeumban 
őrzött állatka különleges helyet foglal el az ikerszel-
vényesek között, már Pocock is felismerte, ezért 
adta neki a „rejtélyes [vagy rejtőzködő] ormányos” 
(Sipho nocryptus) genusznevet. De hogy önálló ren-
det érdemes felállítani neki és későbbi fajtársainak, 
azt csak Rowland Shelley (1942–2018), a nemrég el-
hunyt neves amerikai soklábúkutató indokolta meg 
2003-as rendszerezésében. Ekkor már három ide-
sorolható faj volt ismert, amelyek elterjedési mintá-
zata bizony szöget ütött a kutatók fejébe…

A második ormányos ezerlábút csaknem száz év-
vel az első után Loksa Imre, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem talajállatokkal foglalkozó professzo-
ra írta le 1967-ben megjelent cikkében, amelyben 
Herbert Franz (1908–2002) bécsi egyetemi tanár 
kanári-szigeteki gyűjtésének ezerlá-
búit dolgozta fel. Később kiderült, 
hogy az általa Siphonocryptus 
canariensisnek elnevezett és tu-

dományos részletességgel illuszt-
rált faj meglehetősen gyakori Te-
nerife és La Gomera babérlombú 
erdeiben. A két ismert rokon faj 
egymástól távol eső előfordulása 
(Szumátra és a Kanári-szigetek) 
azonban szinte megmagyaráz-
hatatlannak bizonyult.

A harmadik ormányos ezerlá-
bút szintén régóta őrzött gyűjte-
ményi anyagok átvizsgálásával 
Henrik Engho�  koppenhágai 
múzeumigazgató találta meg 
és írta le moszkvai kollégájával, 
Szergej Golováccsal 1995-ben. 
A New York-i és a genfi  múze-
umokban egy-egy példányban 
képviselt, 1983-ban, illetve 1993-

ban a Maláj-félszigeten gyűjtött és Siphonocryptus 
latiornak elnevezett faj csak néhány morfológiai 
bélyegben különbözött a rokon szumátraitól, s az 
elterjedési anomália megoldásához továbbra sem 

vitt közelebb. Az addig ismert egyedeket újfent ala-
posan megvizsgálva, Engho� ék arra a következte-
tésre jutottak, hogy a kanári-szigeteki fajt karcsúbb 
testalkata miatt másik genuszba kell sorolni. E célra 
a Hirudicryptus („rejtélyes pióca alakú”) nevet java-
solták.

AZ  ELSŐ FÉNYKÉP
A furcsa állatrendszertani his-
tória újabb fordulatot vett, mikor 
2007. szeptember 27-én Tajvan 
szigetének délkeleti részén a he-
gyekben, 1800 méter magasan, 
egy erdei úton sétálva lehajoltam, 
hogy egy vastagabb faágat köze-
lebbről megvizsgáljak. Ahogy a 
kérget lehántva ezerlábúakat ke-
restem, a szemem megakadt egy 
furcsa csoportosuláson. Két, ad-
dig még általam sose látott alakú, 
lapos, barnás színű, cakkos szélű 
ezerlábú pihent egymásba teke-
redve a fán. Azt rögtön tudtam, 
hogy valami különlegeset talál-
tam, de csak a tajcsungi Tung-
haj Egyetem laboratóriumában, 
a mikroszkóp mellett döbbentem 
rá, hogy a Siphonocryptida rend 
egy új faját gyűjtöttem be. A fény-
kép, amelyet még a terepen az élő 
állatkákról készítettem, a világon 

Loksa Imre 
(1923–1992)

2018-ban fogott 
Hirudicryptus 
canariensis 
és élőhelye, a 
babérlombú erdő 

(„laurisilva”) 
Tenerife 
szigetén

Az első, máig 
egyetlen „élő 

fénykép” a 
„rejtélyes 

ormányos 
ezerlábú” rend 

negyedik fajáról, 
a Hirudicryptus 

taiwanensisről
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az első és mindmáig az egyetlen felvétel lett, melyet 
eleven „rejtélyes ormányos” ezerlábúról csináltak. 
Az új fajt testalakja és más bélyegei alapján a ka-
nári-szigeteki Hirudicryptus genuszba soroltuk, s 
fajneve természetesen taiwanensis lett. Mondanom 
sem kell, hogy az érthetetlen elterjedési mintázat 
ezzel tovább bonyolódott, hisz Szumátra, Malajzia 
és a Kanári-szigetek mellé immár Tajvan is felsora-
kozott. A távolságok még mindig áthidalhatatlanok 

voltak, bár az élőhelyek alapján 
kezdtük sejteni, hogy a rend faja-
inak ennyire szétszórt előfordu-
lásai a természeti viszonyaikban 
változatlan ősi erdőfoltokhoz kö-
tődhetnek.

A történetnek azonban koránt 
sincs vége. Négy fajt ismertünk 
már a különleges rendből – igaz, 
összesen is alig több, mint egy 
tucat példányban. Ugyanakkor 
kettő közülük magyar kutatók 
felfedezéséhez fűződött! Érthető 
volt, ha innentől kezdve minden 
vendégkutatói múzeumlátoga-
tásomkor kiélezett fi gyelemmel 
fordultam a mikroszkópi minták 
felé, hátha elém kerül egy újabb 
példánya e szenzációs csoport-
nak. És nem is kellett sokáig 
várnom: ahogy már említettem, 
a párizsi Természettudományi 
Múzeumban mérhetetlen öröm 
töltött el, mikor az 1985-ös nepáli 
mintában felfedeztem az „ötödik 
elemet”, a Hirudicryptus quintu-

melementumot! Franciaországban tartózkodtam, 
Párizsban, ahol Luc Besson tíz évvel korábban el-
készítette tudományos-fantasztikus fi lmjét, melyet 
még mindig nagy sikerrel játszottak a mozikban. S 
ott voltak benne az ősrégi, fura kinézetű, széles vál-
lú, hosszúkás fejű mondoshawanok, akik megfon-
tolt lépéseikkel az Univerzum megmentésén mun-
kálkodnak… A mi jószágaink, a Siphonocryptidák 
éppilyen ősinek bizonyultak. Furcsa, recés nyakpaj-

Tajvani erdő-
részlet, ahol a 
különleges fajra 
rábukkantunk

A tajvani ormá-
nyos ezerlábú 
feje és elektron-
mikroszkópos 
képe
Fotók: Dr. Korsós 
Zoltán
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az első és mindmáig az egyetlen felvétel lett, melyet 
eleven „rejtélyes ormányos” ezerlábúról csináltak. 
Az új fajt testalakja és más bélyegei alapján a ka-
nári-szigeteki Hirudicryptus genuszba soroltuk, s 
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sem kell, hogy az érthetetlen elterjedési mintázat 
ezzel tovább bonyolódott, hisz Szumátra, Malajzia 
és a Kanári-szigetek mellé immár Tajvan is felsora-
kozott. A távolságok még mindig áthidalhatatlanok 

voltak, bár az élőhelyek alapján 
kezdtük sejteni, hogy a rend faja-
inak ennyire szétszórt előfordu-
lásai a természeti viszonyaikban 
változatlan ősi erdőfoltokhoz kö-
tődhetnek.

A történetnek azonban koránt 
sincs vége. Négy fajt ismertünk 
már a különleges rendből – igaz, 
összesen is alig több, mint egy 
tucat példányban. Ugyanakkor 
kettő közülük magyar kutatók 
felfedezéséhez fűződött! Érthető 
volt, ha innentől kezdve minden 
vendégkutatói múzeumlátoga-
tásomkor kiélezett fi gyelemmel 
fordultam a mikroszkópi minták 
felé, hátha elém kerül egy újabb 
példánya e szenzációs csoport-
nak. És nem is kellett sokáig 
várnom: ahogy már említettem, 
a párizsi Természettudományi 
Múzeumban mérhetetlen öröm 
töltött el, mikor az 1985-ös nepáli 
mintában felfedeztem az „ötödik 
elemet”, a Hirudicryptus quintu-

melementumot! Franciaországban tartózkodtam, 
Párizsban, ahol Luc Besson tíz évvel korábban el-
készítette tudományos-fantasztikus fi lmjét, melyet 
még mindig nagy sikerrel játszottak a mozikban. S 
ott voltak benne az ősrégi, fura kinézetű, széles vál-
lú, hosszúkás fejű mondoshawanok, akik megfon-
tolt lépéseikkel az Univerzum megmentésén mun-
kálkodnak… A mi jószágaink, a Siphonocryptidák 
éppilyen ősinek bizonyultak. Furcsa, recés nyakpaj-
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zsukkal, a sisakszerű védelem alá 
behúzott hosszúkás, ormányos 
fejükkel, apró, gömbölyű sze-
mükkel számomra kézenfekvő 
volt a hasonlóság. Társszerzői-
met, a párizsi Természettudomá-
nyi Múzeum rangidős kurátorait 
nem kellett sokáig győzködnöm, 
hogy az „ötödik elem” alkalmas 
név lesz az új fajra. És még ennél 
is jobban örültünk, hogy a titok-
zatos elterjedési mintázat talán 
egy lépéssel közelebb került a 

magyarázathoz. Hiszen Nepál – 
ott is a Katmandutól északkelet-
re, 2400 méteren fekvő érintetlen 
magashegyi tölgyerdő – nyilván 
megint egy maradványszerű élő-
hely. Olyan, amely az évmilliók 
alatt változatlanul megőrizte a kis 
talajlakó ízeltlábú túlélését segítő 
természeti körülményeket. S ez a 

pont a térképen épp a Kanári-szi-
geteket Kelet-Ázsiával összekötő 
vonal mentén fekszik. Mi lenne, 
ha e sávban további reliktum jel-
legű őserdőket keresnénk, hátha 
azoknak a mélyéről is előkerülne 
egy-egy új „rejtélyes ormányos 
ezerlábú”?

ÚJABB FAJOK
Jól mutatja a biodiverzitás-ku-
tatás és azon belül is a soklábú-
ak – mint ősi élőlénycsoport – 
vizsgálatának jelentőségét, hogy 
nem kellett sokáig várni, amíg 
előkerült a hatodik Siphonocryp-
tida-faj is: megint Malajziából, 
Pahang államból (Kuala Lumpur 
mellől). A többitől számottevően 
eltérő egyetlen példányt a brnói 
múzeum gyűjteményében találta 
(ismét) Henrik Engho� . Ő az állat-

ka alkoholban megőrzött, jellegzetes, színes mintája 
miatt Siphonocryptus zigzagnak nevezte el a fajt; 
mindez 2010-ben történt. Öt évvel később előbuk-

kant a rend hetedik faja is, ráadásul egy még érde-
kesebb lelőhelyről, a kaukázusi Abházia egy ősöreg 
erdejéből. Ez, a Hirudicryptus abchasicus a karcsú, 
„pióca”-testűek genuszába tartozónak bizonyult, s 
megint friss terepi gyűjtés eredménye volt, noha „élő 
fénykép” nem készült róla. Előfordulása alátámasztja 
a hipotézist, hogy az ikerszelvényesek második leg-
ritkább, jelenleg mindössze hét fajt tartalmazó rend-
jének (Siphonocryptida) mai tagjai valamely évmil-
liókkal ezelőtti összefüggő elterjedés szigetszerűen 
fennmaradt élőhelytöredékeinek lakói.

Elmondhatjuk továbbá, hogy a fenti különleges 
állatföldrajzi történet feltárásában hazai kutatók-
nak is fontos szerep jutott, hisz a jelenleg ismert hét 
fajból hármat magyar zoológus fedezett föl. Sőt az 
egyetlen „élő fényképfelvétel” elkészítése épp e so-
rok írójának jutott osztályrészül. 

DR. KORSÓS ZOLTÁN

A szerző által leírt két Hirudicryptus-faj 
(fent: H. quintumelementum, lent H. taiwanensis)

Az utolsóként 
a Kaukázusban 

felfedezett 
„rejtélyes 

ormányos 
ezerlábú” 

(Hirudicryptus 
abchasicus) 

alkoholban őrzött 
példánya

A malajziai 
„cikcakkos” 
ezerlábú 
(Siphonocryptus 
zigzag) 
típuspéldánya
Fotó: H. Engho� 

A kaukázusi 
ormányos 

ezerlábú érde-
kes, „átlátszó” 

elektron-
mikroszkópos 

képe
Fotó: Doni Állami 
Műszaki Egyetem
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2020 februárjában kínai kutatók 99 szá-
zalékos egyezést találtak egy tob-
zoskákat fertőző koronavírus egyik 

szakasza és a COVID-19 vírus egyik szakasza kö-
zött. Néhány hetes vizsgálódás után kiderült ugyan, 
hogy a két kórokozó teljes örökítőanyag-tartalmá-
nak csekély egyezése kizárja, hogy a világjárvány a 
tobzoskáktól eredjen, de addigra feltehetően a szo-
kásosnál is több állatot pusztítottak el. Ez komoly 
csapást jelenthet az amúgy is riasztóan megcsap-
pant ázsiai állományoknak. Változatos – vélt vagy 
valós – értékeiért évente tobzoskák tízezreit pusz-
títják el illegálisan, hogy húsuk csemegeként jut-
hasson a dúsgazdag ázsiaiak asztalára; pikkelyeik 
pedig a hagyományos kínai orvoslás alapanyagát 
adják. Az ilyen készítményekkel ugyanis nemcsak a 
rákot, a maláriát és a siketséget, hanem a gyermek-
kori hisztériát is gyógyítani vélik, éppúgy, mint az 

ízületi fájdalmakat vagy a tejelválasztási nehézsége-
ket. A tobzoskák pikkelyéből készült szerekkel ezen-
felül a démonokat is ki lehet űzni az emberből, de ha 
kell, termékenységfokozóként is beválnak – a kínai 
néphit szerint.

TOBZOSKÁK

EGY CSALÁD, NYOLC FAJ
A ma élő tobzoskák egyetlen család tagjai (Mani-
dae), melynek négy faja (a Manis nembe tartozók) 
Ázsiában, a Phataginus és a Smutsia nemzetségek 
két-két faja pedig Afrikában, a Szaharától délre él. 
Az ázsiaiak egyedeire jellemző, hogy a pikkelyek 
közül jól láthatóan merednek elő a ritkás szőrszá-
lak. A tobzoskákat egészen a közelmúltig a vendé-
gízületesekkel (Xenarthra), azaz a lajhárokkal, ta-
tukkal és hangyászokkal rokonították. A genetikai 
vizsgálatok azonban rámutattak, hogy valójában a 
húsevőkkel (Carnivora) közös őstől származnak, 
legközelebbi rokonaik pedig már kihaltak.

A tobzoskák ázsiai fajai lözül kettő (Manis pen-
tadactyla, M. javanica) súlyosan veszélyeztetett, 
kettő (M. culionensis, M. crassicaudata) veszé-
lyeztetett, a négy afrikai faj pedig (Phataginus tri-
cuspis, Phataginus tricuspis, Smutsia gigantea és a 
Smutsia temminckii) sérülékeny fajként szerepel az 
IUCN Vörös Listáján (2020 januári állapot).
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A tobzoska a nemzetközi kereskedelemtől leg-
inkább sújtott emlős, annak ellenére, hogy a ve-
szélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nem-

zetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) 
2018-ban tiltólistára tette. E „népszerűség” az ázsiai 
populációk olyan mértékű megfogyatkozását idézte 
elő, hogy napjainkban már Afrikából kell importálni 
az állatokat, ahol szintén szerepelnek a helyiek által 
fogyasztott ínyencségek listáján. 

FAKULTATÍV „KÉTLÁBÚ”
A tobzoskák specialista táplálkozású emlősök: jel-
lemzően csak egy-két rovarfaj egyedeit fogyaszt-
ják, mégsem kell sokat keresgélniük két falat között. 
Népes telepeket alkotó hangyákra vagy termeszekre 
szakosodtak. A mérsékelt égövön élők téli szállása-
ikat az említett rovarkolóniák tőszomszédságában 

készítik el. A tobzoska erős karmával töri fel a han-
gyaboly vagy a termeszvár falát, majd hosszú nyel-
ve segítségével habzsolja be a rovarokat. Egy na-
gyobb termetű példány naponta 15-20 dekagramm 
rovart fogyaszt. Bár foga nincs, a vastag szarubélé-
sű, izmos gyomrában található szarufogmezők és a 

ÉRDEMES TUDNI
• Becslések szerint 2010 és 2013 között egymillió tobzoska került be 

a nemzetközi kereskedelembe.
• A legkisebbek alig másfél kilósak, míg a legnagyobbak akár 33 kilo-

grammot is nyomhatnak.
• A tobzoskáknak nincs foguk, de nyelvük hossza meghaladhatja 

a testhosszukat.
• Délkelet-Ázsiában 2019 januárjában egy 9 tonnás pikkelyszállít-

mányt, februárban 33 tonna húst foglaltak le a hatóságok.
• 1820-ban III. György angol király aranyozott tobzoskapikkelyekből 

álló páncélinget kapott ajándékba. 
• Amíg 1990-ben 14 dollárt adtak kilónként egy élő példányért, ma 

már 600 dollárt is fi zethetnek érte.
• Egy felmérésben a megkérdezett kínaiak 20 százaléka tudta, hogy 

a tobzoska súlyosan veszélyeztetett, védett állat, ugyanakkor 70 szá-
zalékuk hitt a belőle származó készítmények hatásosságában.

A TOBZOSKÁK ADÁSVÉTELE TESZI 
KI AZ ILLEGÁLIS ÁLLATKERESKEDELEM 

20 SZÁZALÉKÁT.

A hangyák, ter-
meszek fogyasz-
tására szakoso-
dott tobzoskák 
egész testét „vé-
dőruházat” fedi, 
az orruk hegyétől 
a farkuk végé-
ig. A táplálék-
specializmus 
fontos eszközei 
az akár 40 cm-es 
hosszt is elérő, 
ragacsos nyelv 
és a hatalmas 
karmok
Fotó: 2630ben / 
Shutterstock

A fákra épített 
hangyabolyok 

sincsenek 
biztonságban. 

Mind az ázsiai, 
mind az 

afrikai fajok 
között vannak 
elsősorban fán 
élő tobzoskák, 

amelyeket 
nemcsak erős 

fogófarkuk, 
de a talpukon 

lévő párnák 
is segítenek a 

mászásban-
kapaszkodásban.
Fotó: Artem Avetisyan 

/ Shutterstock
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környezetből felvett apró kövek jóvoltából könnyen 
szétmorzsolja az élve lenyelt zsákmányt.

A tobzoskák szaporodásáról viszonylag keveset 
tudunk. Az egyedek territoriálisak, ürüléket, mi-
rigyváladékot és vizeletet szétkenve jelölik meg 
területük határait. E jelzések rengeteg informáci-

ót szolgáltatnak a fajtársaknak; feltehetőleg ennek 
révén történik a párok egymásra találása is. A há-
rom-öt hónapos vemhességet követően a nőstény 
leggyakrabban egyetlen puha, világos pikkelyek-
kel borított utódot hoz világra. Kicsinyéről egyedül 
gondoskodik (az üreglakó fajok utódai hetekig elő 
sem bújnak föld alatti menedékükből). Jellegzetes 
az anyaállat farkán lovagló tobzoskabébi, aki a ve-

EGY TOBZOSKA NAPONTA AKÁR 
KÉTSZÁZEZER HANGYÁT VAGY TERMESZT 

IS FELFALHAT.

KÜLÖNLEGES ANATÓMIA
A tobzoskák izmos, messzire kiölthető nyelve akár 
a 40 centimétert is meghaladhatja, míg átmérő-
je alig félcentis. Nem is a megszokott módon, a 
nyelvcsonton tapad, hanem egész mélyen, az állat 
szegycsontján, a legalsó bordák magasságában. 
Nyugalmi helyzetben a hosszú nyelv egy, a mellü-
regben található különleges zacskóban helyezke-
dik el.

A tobzoska leginkább szembeötlő tulajdonsága 
az emlősök körében egyedülálló pikkelypáncél, 
amely az állat védelmét szolgálja. (A fenyőtobozhoz 
hasonló testről kapta magyar nevét is.) A pikkely a 
mi körmünkhöz hasonlóan a bőr kemény szaru-
függeléke, anyaga a keratin nevű fehérje. Éppúgy, 
mint az emberi haj, ez is folyamatosan növekszik 
– de a használatban kopik is. Mivel a pikkelyek 
hegyes csúcsban végződnek, ha az összegömbö-
lyödésre már nem jut idő, az állat ide-oda tekereg-
ve hasogatja fel velük ellenfele bőrét. Sőt a farkát 
maga köré csapva végbéltájéki mirigyének bűzös 
váladékával is igyekezhet a támadó kedvét elvenni 
a tobzoskavacsorától.

A bizarr megjele-
nésű állatot házi 

kedvencként is 
tartják – talán 

épp a külön-
legessége és 

kihívásossága 
miatt. Akit éjsza-

kai életmódja, 
hatalmas karma, 

hangyadiétája 
és betegségekre 

való fogékonysá-
ga sem riaszt el, 

pár ezer dollárért 
szerezhet egyet 

otthonra.
Fotó: Ken Gri�  ths / 

Shutterstock

28



A TOBZOSKA A VILÁG EGYETLEN 
PIKKELYES EMLŐSE.

szély első jelére a mama hasa alá 
húzódik, hogy védelmet leljen 
a gömb belsejében. A kicsi már 
egy hónapos kora körül próbál-
gatni kezdi a rovardiétát, ám még 
hónapokig kap anyatejet is, és az 
anyját csak kétévesen, az ivaré-
rettség elérésekor hagyja el.

A tobzoska fakultatív „kétlábú”: 
a talajon élő fajok egyedeit gya-
korta láthatjuk a hátsó lábaikon 
lépdelni. Ásáshoz alkalmazko-
dott, tömzsi, erős karmú mellső 
mancsuk kizárólag a talp élével 
érinti a talajt, az egyensúly meg-
tartására pedig a hosszú farok 
szolgál. Más fajok fán élnek, ahol 
négy lábuk mellett izmos fogófar-
kuk is segíti a mozgásukat. Élő-
helyüket tekintve a csoport nagy 
változatosságot mutat: a szavan-
náktól a trópusi esőerdőkig sok-
féle élettérben előfordulnak.

Karmos mellső lábaikat nem 
csupán táplálékszerzésre, ha-
nem búvóhelyük elkészítésére is 
használják. Földbe ásott üregeik 
kiszélesedő hálókamrákból és a 
hozzájuk vezető alagutakból áll-
nak; nagyobb fajok hálószobái-
ban akár egy felnőtt ember is fö-
legyenesedhet. 

A tobzoska farkának a felsoroltakon kívül van 
még egy fontos szerepe: párzási időszakban vele 
püfölik riválisaikat a vetélkedő hímek.

KÖNNYEN MEGBETEGSZENEK
E félénk, éjszakai állatok kiváló szaglásuknak kö-
szönhetően derítik fel táplálékukat. A rovarcsípések-
kel szemben vastag szemhéjak, zárható orrlyukak 
és fülek védelmezik őket. Speciális táplálkozásuk az 
egyik oka annak, hogy állatkerti tartásuk és sikeres 
szaporításuk rendkívül nehéz. Tovább nehezíti a 
dolgot, hogy genetikai okokból fogékonyak külön-
böző betegségekre, így egyebek közt könnyen kap-
nak tüdőgyulladást vagy gyomorfekélyt.

A vadon élő fajok védelmével foglalkozó szerve-
zetek nem jósolnak rózsás jövőt a tobzoskáknak. A 
növekvő fi zetőképes kereslet nyomásának látha-
tóan nem tud gátat szabni a jogalkotás, legalábbis 

addig, míg a törvények ellenőrzése és betartatása 
ennyire foghíjas. Az ázsiai piacok a helyi fajok po-
pulációit már kis híján kimerítették, s a négy afri-
kaiból három faj állományát szintén nagy ütemben 
szívják el. A tobzoskák a természetben is lassú sza-
porodásúak, ráadásul élőhelyeik rohamosan fogy-
nak. Rejtőzködő életmódjuk okán keveset tudunk 
róluk, speciális tartási igényeik miatt pedig fogság-
ban szinte lehetetlen szaporítani őket. Minden olyan 
országban, ahol tobzoskák élnek, létezik a védettsé-
güket kimondó jogszabály. A kereskedelmüket tiltó 

egyezményt Kína is aláírta. Ott a faj 1990 óta védett, 
s 2007 óta csak különleges engedéllyel rendelkező 
kórházak és klinikák forgalmazhatnak „tobzoska-
alapú” készítményeket. Mindazonáltal az éttermek-
től az utcai árusokig pironkodás nélkül ajánlanak 
bárkinek tobzoskából készült árut. (Hasonló a hely-
zet Vietnámban vagy Malajziában is.) Az állat húsá-
nak élvezete státuszszimbólum, a pikkelyéből előál-
lított kapszula pedig annak ellenére a hagyományos 
orvoslás eszköze, hogy több száz éves írások óvnak 
a tobzoskától. Úgy tűnik, ritkasága csupán az árát 
srófolja egyre feljebb, s az sem ment át még a köz-
tudatba, hogy védett állatról van szó. Kétséges, hogy 
a jelenleginél világosabb nemzeti jogszabályok, ha-
tékonyabb hatósági ellenőrzés, szemléletformálás 
és felvilágosítás nélkül mikor fogyasztják majd el az 
utolsó tobzoskát – a szó szoros értelmében.

ZÖLEI ANIKÓ

A páncél nem 
minden veszély 
ellen hatásos… 
Természetes 
ellenségek, 
élőhelyfogyatko-
zás, a beszűkülő 
populációkat 
sújtó betegségek 
és nehézségek 
mellett éppen a 
pikkely az, ami 
a tobzoskákat 
megállíthatat-
lanul sodorja a 
kipusztulás felé.
Fotó: Holly 
Auchincloss / 
Shutterstock
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Csak a 19. század második felében fi gyelt fel az 
emberiség a rovarok és a pusztító járványok 
kapcsolatára, megfejtve több ragályos kór 

addig ismeretlen terjedésmódját. Az ősnemzés ta-
nának megdöntése után a parazita férgek életmód-
jának tanulmányozásával párhuzamosan a beteg-
séget terjesztő rovarok is egyre nagyobb fi gyelmet 
kaptak. A növekvő számú megfi gyelés és a rendsze-
res munka végeredményben egy új tudományterü-
let megszületéséhez vezetett.

Mivel azonban a rovarok humán egészségügyi 
jelentősége a mérsékelt éghajlatú országokban jóval 
kisebb, mint a trópusokon, érthető módon az orvosi 
entomológia azokban az államokban jutott nagyobb 
szerephez, amelyeknek gyarmataik voltak. A fejlett 
mezőgazdaságú országokban, így hazánkban is az 
alkalmazott rovartan két másik ága (az állatorvosi 
és a mezőgazdasági) indult számottevő fejlődésnek. 
Ám az utóbbi időszakban bekövetkező klimatikus 
változások – a turizmus és a kereskedelem átalakulá-
sával együtt – olyan új feltételeket teremtenek, amik-

nek eredményeként az orvosi entomológia jelen-
tősége is fölértékelődik. Gondoljunk csak az elmúlt 
néhány évben nálunk is felbukkanó egzotikus jöve-
vényfajokra, például az ázsiai tigrisszúnyogra (Aedes 
albopictus), az ázsiai bozótszúnyogra (Aedes japo-
nicus) és a koreai bozótszúnyogra (Aedes koreicus), 
melyek igazoltan számos fertőző betegség terjesztői.

KÓROKOZÓKKAL SZENNYEZŐDVE
A városokban sétálva gyakran találkozhatunk sze-
méten, ürüléken stb. mászkáló legyekkel. Eme iz-
gő-mozgó, időről időre fölreppenő rovarok folyton 
táplálék után kutatnak, s közben megmásznak és 
megkóstolnak minden útjukba kerülő anyagot. Egy 
részük különös vonzalmat táplál az ember és az ál-
latok emésztésének végtermékei iránt, így szorgal-
masan fürkészik e nekünk utálatos anyagokat, egy-
részt éhségük csillapítására, másrészt szaporodási 
ösztönüktől hajtva. Ezek ugyanis megfelelő táplá-
lékot nyújtanak kikelő lárváik fejlődéséhez. A ter-
mékeny nőstény – a peterakás intimitásának biz-
tosítása érdekében – védett helyet keres magának, 
mélyen elbújva a szennyező masszában. Sajnos 
nem törődik azzal a számára lényegtelen következ-
ménnyel, hogy így különféle mikroorganizmusok 
tapadhatnak a testére.

A legyek táplálkozás közben is gyakorta fertő-
ződnek kórokozókkal. Utóbbiak a tápcsatornájuk-
ban megmaradva, esetleg a szervezetükben szapo-
rodva kiváló forrásai lehetnek egy újabb ragálynak. 
Nem teszi vonzóbbá a legyeket, mégis fontos tény, 

A KLÍMAVÁLTOZÁS MIATT EGZOTIKUS 
BETEGSÉGEKET TERJESZTŐ ROVAROK 

JUTNAK EL HAZÁNKBA.

A társas darazsak a fészekben fejlődő lárvák táplálására 
gyakran keresnek magas fehérjetartalmú táplálékot, 

melyek azonban kórokozókat is tartalmazhatnak. Ezek 
terjesztésében az élelmiszereinket megdézsmáló darazsak 

is szerepet játszhatnak.
Fotó: Ujvári Zsolt
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hogy aránylag sűrűn ürítenek táplálkozás közben 
is. E modortalan viselkedésükkel összhangban 
rendszeresen bepiszkítják ételeinket – ha esznek 
belőle, ha nem. Ezt a rossz szokásukat csak tetézi, 
hogy a táplálékforrásuk könnyebb hasznosításához 
kiöklendezik emésztőenzimekben gazdag béltartal-
muk egy részét. Így potenciálisan fertőző hánya-
dékukkal szintén szennyezhetik a környezetüket. 
A szóban forgó produktumot azonban nemcsak mi 
fogyaszthatjuk el gyanútlanul, hanem más rovarok 
is, akár szándékosan. Ilyen módon a fertőzés nem 
csupán emberre, hanem másik légyre (vagy egyéb 
rovarra) is átterjedhet.

Az ember közvetlen környezetében élő csótány-
fajok – leggyakrabban a német (Blattella germanica) 
és a konyhai csótány (Blatta orientalis) – a legyek-
hez hasonlóan képesek különféle kórokozók me-
chanikus terjesztésére, ami életmódjuk egyenes 
következménye. Tudniillik táplálékuk felkutatása 
közben nem riadnak vissza a legszennyezettebb 
helyektől sem, és sok mindent elfogyasztanak, amit 
más válogatósabb rovar messziről elkerül.

A legyeken és csótányokon kívül számos olyan 
rovar (hangyák, darazsak stb.) keresheti fel élelmi-
szereinket, melyek korábban elhullott tetemeken, 
állati és emberi ürüléken vagy egyéb bomló, fertőző 
anyagon is megfordultak. Ilyesformán ezek is vi-
szonylag könnyen terjeszthetnek különféle kóroko-
zókat.

VÉRSZÍVÓ ROVAROK
Míg az emlősök több nagy csoportja – például a ro-
varevők, a denevérek vagy épp a cetek – mentes a 
tetvektől, addig az emberen három különböző tetű-
faj is károsíthat. A lapostetű (Phthirus pubis) főként 
intim együttlétek alkalmával cseréli ki gazdáját, s 

terjed egyik emberről a másikra. Ha egyszer felka-
paszkodott ránk, minden erejével igyekszik e szá-
mára előnyös kapcsolatot fenntartani: nem hagy el 
bennünket egyetlen pillanatra sem. A fejtetű (Pedi-
culus humanus capitis) szintén híres a ragaszkodá-
sáról, bár az ember szégyenérzetének kialakulásával 
egy időben megjelentek közöttük hűtlenebb egye-
dek is. Ők végül a ruhatetvek (Pediculus humanus 
humanus) őseivé váltak.

Az ember vérszívóinak sora nem merül ki a tet-
vekkel. A jól ismert szúnyogok, bolhák és kullan-
csok mellett manapság egyre több helyen tűnik fel 
a hálószobák rémeként egy régi-új ismerős, az ágyi 
poloska (Cimex lectularius). Ez a II. világháború után 
rendkívül elszaporodott: a budapesti lakások 60-80 
százalékában megtalálható volt. Ám a közegészség-
ügyi hatóságok szervezett fellépésének, valamint a 
DDT-nek és a cián-hidrogéngáznak köszönhető-
en egyedszáma és elterjedése jelentősen csökkent. 
Azóta viszont a DDT-t betiltották, a gázosítás pedig 
ilyen célra már nincs engedélyezve. A Tisztifőorvosi 
Hivatal szerint az ágyi poloskák előfordulási aránya 
1997-től ismét emelkedni kezdett, s e tendencia az-
óta is tart. Kórokozó-terjesztői szerepük az életmód-
jukból fakadóan szinte elhanyagolható, kártételük 
azonban korántsem mellékes. Az egyik legköz-
vetlenebb kárt belénk juttatott nyálukkal okozzák, 
amelynek bőrizgató hatása piros foltok formájában 
jelentkezik. Márpedig az ennek nyomán támadó fo-
kozott viszketegség zavarja a pihenésünket, s rontja 
általános egészségi állapotunkat. Ráadásul miután 
a bőrünket véresre vakartuk, a hámsérülések men-
tén másodlagos fertőzések alakulhatnak ki, melyek 
sokszor csak kitartó bőrgyógyászati kezelésekkel 
szüntethetők meg.

Mindezek alapján jól látható, hogy a humán 
egészségügyi szempontból kifogásolt rovarok kár-
tétele többirányú lehet. Közvetlen módon akár sú-
lyos allergiás reakciókat, mechanikus terjesztőkként 
pedig jellemzően a béltraktust érintő megbetegedé-
seket, míg vektorszervezetekként járványokat okoz-
hatnak. Tehát érdekünkben áll minél tüzetesebben 
megismernünk őket.

PAULOVKIN ANDRÁS

A hazánkban 
őshonos erdei- és 
avarcsótányok 
ritka, átmeneti 
vendégei 
otthonainknak, 
és kórokozókat 
sem terjesztenek. 
A tartós 
társbérletre 
berendezkedő 
rokonaikról, így 
például a képen 
szereplő német 
csótányról ez 
már korántsem 
mondható el.
Fotó: Paulovkin 
András

Az ágyi poloskák 
kerülik a feltű-
nést: vérszívás 

után idejük nagy 
részét rejtekhe-
lyükön töltik. Itt 
ürítenek, vedle-
nek, kifejletten 
párosodnak, és 
a megterméke-

nyült nőstények 
itt helyezik el 

petéiket jelleg-
zetes nyomot 

hagyva a bútorok 
felületein.

Fotó: Paulovkin 
András
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E
lső alkalommal végzett egy teljes éven keresztül tartó, akusztikai adatok gyűjté-
sén alapuló kutatást két amerikai egyetem (Columbia University, University of 
Washington), valamint a Wlildlife Conservation Society és a Southall Environ-
mental Associates természetvédelmi szervezet. A kutatás a Bering-tengeri Szent 

Lőrinc-szigetnél élő öt endemikus faj – grönlandi bálna (Balaena mysticetus), beluga 
(Delphinapterus leucas), rozmár (Odobenus rosmarus), szakállas fóka (Erignathus bar-
batus), szalagos fóka (Histriophoca fasciata) – vizsgálatára terjedt ki. Az éghajlatváltozás 
kiemelkedően érinti a sarkvidéki élővilágot. A kutatók arra keresték a választ, hogy az év-
szakok, a tenger felszíni hőmérséklete és a tengeri jégtakaró változása miképp befolyásol-
ja az emlősök jelenlétét, eloszlását és mozgását. A szakemberek a helyi vadászok és halá-
szok segítségével három helyre telepítettek hangfelvevő-berendezéseket. Kettőt súlyokkal 
a tengerfenékhez rögzítettek a Szent Lőrinc-sziget északi partján, két település, Savoonga 
és Gambell közelében, a harmadik felvevőkészüléket pedig a Bering-szorosban, a tengeri 
emlősök vándorlási útvonalán az orosz távol-kelet és Alaszka közé helyezték el.

33 000 HANG
A sarkvidéki területek kiszámíthatatlan időjárási körülményei, a változó fény- és jég-
viszonyok nagy kihívás elé állítják a tudósokat. A tanulmány szerzői szerint az akusztikai 
megfi gyelés a leghatékonyabb módszer a vizsgált fajok szezonális jelenlétének vizsgála-
tára. Az óceán zajának mind a természetes, mind az emberi forrásokból, például a ha-
józásból származó változásainak mérése értékes adatokkal szolgál arról, miként hatnak 
mindezek a tengeri emlősállatok viselkedésére. 

A berendezések több mint 33 000, bálnáktól, rozmároktól és fókáktól származó külön-
böző hangot rögzítettek a vizsgált időszak alatt. Összességében a kutatás alátámasztotta 
a már eddig is ismert tudományos tényeket, pontosabb ismeretekkel kiegészítve, fi no-
mítva azokat. A legtöbb fajnál az adatok egységes szezonális eloszlási és mozgási mintá-
kat mutattak, az elemzések szerint az évszak volt a statisztikailag legfontosabb tényező.

OLVADÓ JÖVŐ
A sarkvidéki térség stratégiai fontosságú helyszíneinek folyamatos megfi gyelése segít 
azonosítani az emberiség által generált veszélyeztető tényezőket.

„Kétségtelen, hogy az Északi-sarkvidék olyan gyors és jelentős változásokon megy 
keresztül, amely aggodalomra ad okot.” – jelentette ki dr. Howard Rosenbaum, a WCS 
Ocean Giants programjának igazgatója.

A sarkvidéki tengeri emlősállományokkal kapcsolatos kutatások alapvető fontosságú-
ak, elsősorban az éghajlatváltozás és annak várható következményei miatt. A jégtakaró 
eltűnése és a tengeri hajóforgalom várható növekedése következtében olyan intézkedé-
sekre van szükség, amelyek segítségével megmenthető az arktikus területek egyedülálló 
élővilága.

B. I.
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avasszal az erdőket, mezőket, parkokat járva 
nemegyszer találkozhatunk olyan kölykökkel 
és fi ókákkal, amelyek árvának, elhagyottnak 
tűnnek. Ugyan ma már egyre többen tudják, 

hogy nem szabad háborgatni őket, mégis sokan 
megfogják, hazaviszik az árvának vélt állatokat, és 
ezzel örökre megpecsételik a sorsukat!

HALÁLOS ÉRINTÉS
Például összetalálkozhatunk egy 
fűben lapuló őzgidával, akit az 
anyja szándékosan fektetett el. A 
szoptatás során megnövekedett 
tápanyagszükséglet fedezéséhez 
a suta gyakrabban táplálkozik, 
ezért a gidáját magára kell hagy-
nia. Az őzsuta valószínűleg vala-
honnan fi gyeli gidáját, de addig 
nem tér vissza, amíg mi el nem 
megyünk. A legrosszabb, amit 
tehetünk, hogy megérintjük az 
utódot, hiszen ha az anyja idegen 
szagot érez rajta, eltaszíthatja a 
gidáját. A hazavitt kis állatot ott-
hon aztán nehéz életben tartani, 
ha mégis sikerül, akkor a fi atal 
példány visszavadítása szinte le-
hetetlen, így örök fogságra ítéli őt 
a „megmentője”.

Ha újszülött mezei nyulakkal 
találkozunk, akkor jó, ha tudjuk, 
hogy az anyjuk naponta csak 
egyszer, a hajnali órákban szop-
tatja őket, a nap hátralévő részét 
egyedül töltik az apróságok. Őket 
sem szabad megérinteni vagy 
hazavinni.

A vaddisznókoca viszont szin-
te sohasem hagyja egyedül ma-
lacait. Előfordul, hogy valamelyik 
csíkos hátú apróság lemarad, de 
amint észreveszi a koca, a keresé-
sére indul. Ilyenkor nem jó a sze-
me elé kerülni, hiszen a kicsinyeit 
védő kocánál nincs veszélyesebb 
vadállat az országban! A koca 
hosszú órákig is keresheti a kis-

malacát, ám ha úgy látjuk, sikertelenül, akkor kérjük 
szakember segítségét.

A borzok és a rókák kotorékokban hozzák világ-
ra utódaikat. Ha mégis egyedül lévő rókakölyökre 
vagy borzkölyökre bukkanunk, akkor 3-4 óra múlva 
ellenőrizzük, hogy anyjuk biztonságos helyre vit-
te-e őt.

FÉLREÉRTETT FIÓKÁK
A madárfi óka-szezon viszont nagyjából áprilistól 
augusztusig tart. A fi ókák érdekében nagyon fon-
tos, hogy fel tudjuk mérni: vajon tényleg bajban 
vannak-e? Ha a földön lapul egy fi óka, attól még 
nem biztos, hogy meg kell őt menteni. Azt érdemes 
megfi gyelni, hogy tud-e a kismadár valamennyire 
repülni, mert ha teljesen röpképtelen, akkor vélhe-

FONTOS TUDNI
A természetvédelmi mentőhelyek nem tudnak 
fogadni vadászható fajokat; tehát őzet, szarvast, 
dámvadat, vaddisznót, rókát, aranysakált, mezei és 
üregi nyulat, nyestet, borzot és másokat, még ak-
kor sem, ha sérült, vagy valóban árva az állat. Ilyen 
esetben a helyi vadásztársaságot kell értesíteni. 

T

SEGÍTSÜNK A SARLÓSFECSKÉNEK!
A sarlósfecske önszántából soha nem száll le a föld-
re. Előfordul azonban, hogy egy rossz repülési ma-
nővert követően a földre kerül, ahonnan nem tud 
felszállni. Neki azzal segíthetünk, ha felemeljük 
(vagy egy magasabban fekvő pontra helyezzük), 
hogy el tudjon repülni. Hideg, esős időjárás esetén 
viszont, amikor a rovarok nem repülnek, komo-
lyabb segítségre szorulhatnak a fi atal sarlósfecs-
kék. Kellő mennyiségű táplálék hiányában legyen-
gülhetnek, földre kerülhetnek, ezért néhány napos 
segítségre szorulnak. 

Az őzgidák 
többsége május-
június hónapban 
1-1,7 kg súllyal 
jön világra.  
Az őzsuta 
jellemzően két 
gidát nevel, 
de gyakran 
előfordul, hogy 
csak egyet, olykor 
pedig hármat. 
A gidákat anyjuk 
több hónapig 
szoptatja, akár 
naponta ötször is.
Fotó: Bagosi Zoltán

tően kiesett, és a segítségünkre szorul. A legtöbb 
esetben azonban a fi ókák önszántukból hagyják el 
a fészket, és nincs szükség közbeavatkozásra akkor 
sem, ha esetlennek tűnnek. Például a feketerigók-
ra (és általában a többi rigófélére is) jellemző, hogy 
kirepülés előtt szétugrálnak a fészek körül. A legna-
gyobb segítség, ha békén hagyjuk őket. Ha netán 
mégis megfogtuk a fi ókát, akkor a megtalálás he-
lyén mielőbb engedjük szabadon. Egészségesnek 
tűnő, olyan madarat, amely már képes némileg re-
pülni, semmiképpen sem szabad hazavinni! 

MIKOR MENTSÜNK?
– Amennyiben láthatóan sérült a madár; példá-
ul üvegnek repült, vagy ragadozó kapta el. Ekkor a 
legközelebbi állatmentő helyre (mint amilyen a Ma-
gyar Madármentők Alapítvány) kell szállítani. Érde-
mes telefonon tájékoztatást kérni a nemzeti parkok 
igazgatóságától, a legközelebbi állatkerttől vagy 
egyéb természetvédelmi mentőhelytől a befogási 
és a szállítási tudnivalókról. A fi ókák állapotának 
meghatározásánál az alábbi árulkodó jelekre kell 
fi gyelni: a csukott szem, a gubbasztás, a felborzolt 
tollazat, a letargia nem jó jel. A furcsán álló végtagok 
komoly sérülésre utalhatnak. Remegés, furcsa moz-
gás esetén agyrázkódás vagy öröklött idegrendszeri 
megbetegedés is lehet a kiváltó ok. Fiókáknál ugyan 
nem jellemző a mérgezés, de ilyen tüneteknél az 
sem kizárható. A beteg fi óka szeme – hasonlóképp 
egy beteg gyermekéhez – csillog, vagy éppenséggel 
fénytelen is lehet. Ha néhány órán belül nem kezd 
el tátogni, táplálékot kérni, akkor beteg vagy sérült 
az állat.

– Ha közvetlen veszélynek van kitéve: például 
macskák ólálkodnak körülötte, vagy túl közel van 
az úttesthez. Ebben az esetben fogjuk meg a fi ókát, 
és óvatosan tegyük a közelben egy biztonságos bo-
korba, ahol a hangjelzések alapján megtalálhatják a 
szülei. Attól nem kell tartani, hogy az érintés miatt 
elhagyják a szülei, mert a madarak többsége nem 
érez szagokat.

– A frissen kikelt (0–3 napos) fi ókának nincs tolla, 
még nem nyílt ki a szeme, alig tud mozogni. Tehát, 
amennyiben a talált madár így néz ki, és nem látszik 
rajta sérülés, akkor vissza kell helyezni a fészekbe, 
feltéve, hogy az ép. Messziről érdemes megfi gyelni, 
hogy a szülei két órán belül visszatérnek-e a fészek-

A Magyar 
Madármentők 

Alapítvány 
évente több 

mint ezer védett 
és fokozottan 

védett madarat 
ment meg. 

A képen látható 
erdei fülesbagoly 

fi ókák, miután 
már önállóan 
táplálkoznak, 

visszakerülnek a 
természetbe.

Fotók: Bagosi Zoltán

A  vaddisznók 
többnyire márci-
us-május hóna-
pokban hozzák 
világra utódaikat, 
egy alomban 
akár 12 kismalac 
is lehet. A csíkos 
apróságok gyor-
san fejlődnek, 
néhány nap múl-
va már anyjukkal 
közösen járják 
az edőt-mezőt. 
Figyelem: a 
malacos koca a 
sétáltatott kutyá-
ra és az emberre 
egyaránt veszélyt 
jelenthet!
Fotók: Bagosi Zoltán

A kiadvány az Agrárminisztérium Zöld forrás 
pályázati támogatásával jelenik meg.
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tően kiesett, és a segítségünkre szorul. A legtöbb 
esetben azonban a fi ókák önszántukból hagyják el 
a fészket, és nincs szükség közbeavatkozásra akkor 
sem, ha esetlennek tűnnek. Például a feketerigók-
ra (és általában a többi rigófélére is) jellemző, hogy 
kirepülés előtt szétugrálnak a fészek körül. A legna-
gyobb segítség, ha békén hagyjuk őket. Ha netán 
mégis megfogtuk a fi ókát, akkor a megtalálás he-
lyén mielőbb engedjük szabadon. Egészségesnek 
tűnő, olyan madarat, amely már képes némileg re-
pülni, semmiképpen sem szabad hazavinni! 

MIKOR MENTSÜNK?
– Amennyiben láthatóan sérült a madár; példá-
ul üvegnek repült, vagy ragadozó kapta el. Ekkor a 
legközelebbi állatmentő helyre (mint amilyen a Ma-
gyar Madármentők Alapítvány) kell szállítani. Érde-
mes telefonon tájékoztatást kérni a nemzeti parkok 
igazgatóságától, a legközelebbi állatkerttől vagy 
egyéb természetvédelmi mentőhelytől a befogási 
és a szállítási tudnivalókról. A fi ókák állapotának 
meghatározásánál az alábbi árulkodó jelekre kell 
fi gyelni: a csukott szem, a gubbasztás, a felborzolt 
tollazat, a letargia nem jó jel. A furcsán álló végtagok 
komoly sérülésre utalhatnak. Remegés, furcsa moz-
gás esetén agyrázkódás vagy öröklött idegrendszeri 
megbetegedés is lehet a kiváltó ok. Fiókáknál ugyan 
nem jellemző a mérgezés, de ilyen tüneteknél az 
sem kizárható. A beteg fi óka szeme – hasonlóképp 
egy beteg gyermekéhez – csillog, vagy éppenséggel 
fénytelen is lehet. Ha néhány órán belül nem kezd 
el tátogni, táplálékot kérni, akkor beteg vagy sérült 
az állat.

– Ha közvetlen veszélynek van kitéve: például 
macskák ólálkodnak körülötte, vagy túl közel van 
az úttesthez. Ebben az esetben fogjuk meg a fi ókát, 
és óvatosan tegyük a közelben egy biztonságos bo-
korba, ahol a hangjelzések alapján megtalálhatják a 
szülei. Attól nem kell tartani, hogy az érintés miatt 
elhagyják a szülei, mert a madarak többsége nem 
érez szagokat.

– A frissen kikelt (0–3 napos) fi ókának nincs tolla, 
még nem nyílt ki a szeme, alig tud mozogni. Tehát, 
amennyiben a talált madár így néz ki, és nem látszik 
rajta sérülés, akkor vissza kell helyezni a fészekbe, 
feltéve, hogy az ép. Messziről érdemes megfi gyelni, 
hogy a szülei két órán belül visszatérnek-e a fészek-

A Magyar 
Madármentők 

Alapítvány 
évente több 

mint ezer védett 
és fokozottan 

védett madarat 
ment meg. 

A képen látható 
erdei fülesbagoly 

fi ókák, miután 
már önállóan 
táplálkoznak, 

visszakerülnek a 
természetbe.

Fotók: Bagosi Zoltán

A  vaddisznók 
többnyire márci-
us-május hóna-
pokban hozzák 
világra utódaikat, 
egy alomban 
akár 12 kismalac 
is lehet. A csíkos 
apróságok gyor-
san fejlődnek, 
néhány nap múl-
va már anyjukkal 
közösen járják 
az edőt-mezőt. 
Figyelem: a 
malacos koca a 
sétáltatott kutyá-
ra és az emberre 
egyaránt veszélyt 
jelenthet!
Fotók: Bagosi Zoltán
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Ficus sp.

Dudar; középső-eocén; 
(Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Magyarország ősmaradványai 33.

A Z  eddig még nem ismert fajok felfedezése és 
leírása az őslénytani kutatómunka egyik leg-
izgalmasabb területe. A felismerés pillanata 

az adott csoporttal már régóta foglalkozó szakemberek 
számára legtöbbször a terepi gyűjtés közben vagy a mik-
roszkópba pillantva következik be. Vannak azonban kivéte-
lek is, amikor egy publikációban megjelent kép indítja el a 
folyamatot. Ez történik napjainkban a képen látható csiga-
példány esetében is. A közelmúltban jelent meg a Magyar 
Természettudományi Múzeum Természettár Könyvsoroza-
tának legújabb kötete, az Eocén élővilág a Kárpát-meden-
cében címmel. A gazdagon illusztrált könyvben nagyrészt 
a Múzeum gyűjteményében lévő példányok köszönnek 
vissza a képekről. Számos példányt választottunk a pár 
évvel ezelőtt a Múzeumba került Deinas-gyűjteményből 
is, amely sok gyönyörű példányt tartalmaz a Dunántúli-
középhegység eocén lelőhelyeiről, többek között az ős-
maradványgyűjtők körében méltán népszerű Dudarról is. 

Bekerült az illusztrációs anyagba a képen 
szereplő példány is, annak ellenére, 

hogy a pontos fajbesorolást nem 
tudtuk megadni, és Ficus sp. 

néven említettük. Ha-
marosan kiderült, hogy 
nem véletlenül nem 
tudtuk a példányt beso-
rolni. Vicián Zoltán ma-
gángyűjtő – és francia 

paleontológuskollégája 
– az illusztráció alapján 

jelezte, hogy szeretné a 
példányt új fajként leírni, és 

ehhez az illusztrált példányt 
választja holotípusnak. A holo-

típus az a példány, ami alapján egy 
új faj jellemző bélyegeit leírják, és a 

későbbiekben a kutatók ezzel össze-
hasonlítva tudják eldönteni, hogy a sa-
ját vizsgálati anyaguk is ehhez a fajhoz 
tartozik-e. A dudari lelőhely gazdagsá-
gát jól jelzi, hogy a készülő publikáció-
ban egy másik új Ficus fajt is leírnak 
innen a közelmúltban végzett új 

gyűjtések eredményeképpen. 
Méretarány: 1 cm

DR. DULAI ALFRÉD

hez. Ha igen, akkor az állat nem szorul további segítségre. Abban az 
esetben, ha nem látható fészek a közelben, akkor a fi ókát egy fonott 
kosárkába helyezhetjük, amit egy fára kötözzünk fel. Szintén érdemes 
megfi gyelni, hogy a szülők megérkeznek-e a kicsi madárhoz. A fen-
tiek érvényesek a tokos fi ókára is (3–13 napos), amelynek nyitva van 
a szeme, már van néhány tolla, de többnyire csak a tokok látszanak a 
testén.

– Egy kirepült (13-14 napos vagy idősebb), teljes testén tollakkal 
fedett madár már jól szalad, ugrál, szárnyával erőteljesen verdes, sőt 
– kissé ügyetlenül, de – repülni is tud már. Ha stabilan meg tud ka-
paszkodni egy ágon, és láthatóan nem bágyadt, nem beteg, nem ázott 
és nem legyengült, akkor ne „mentsük meg”. A kis és közepes testű 
madárfajokra általánosan jellemző, hogy a teljes röpképesség elérése 
előtt a fi ókák elhagyják a fészküket, de a szüleik még etetik őket. Ez a 
madarak túlélését segítő viselkedési mechanizmus azért szükséges, 

nehogy egy ragadozó a teljes fészekaljat elpusztítsa. A fészket elhagy-
va a fi ókák egymástól is eltávolodnak, a szülők segítségével ugyan, de 
magányosan próbálnak túlélni. A korai fészekelhagyó madarak ekkor 
még nem önellátóak, 5-10 napig fejlődniük kell a röpképesség elérésé-
ig. Ezalatt a környék sűrű aljnövényzetében bujkálva hívják magukhoz 
a szüleiket, akik táplálják őket. A többnyire tollas fi ókák így gyakran a 
földön ücsörögnek, és hangosan csipognak. Hacsak nincs rossz he-
lyen a madár, vagy nem sérült, magára lehet hagyni.

Kivételt jelenthet ezalól, ha az évszakhoz képest hidegebb az időjá-
rás, vagy már több napja esik az eső. Ez utóbbi esetben papírzsebken-
dővel, vászondarabbal óvatosan itassuk fel a vizet a madár tollazatáról. 
Meg is fújhatjuk lassan, meleg levegővel, és ha nagyon bágyadt, akkor 
akár haza is vihetjük egy-két órára megszárítani, felmelegíteni, meg-
etetni. Ám azután mielőbb vissza kell helyezni oda, ahonnan elhoztuk!

Városok belterületén megeshet, hogy tyúkfélék, ludak, récék fi ókái-
val találkozunk, amelyek szintén fészekhagyók. Néhány órával a kike-
lést követően – a szülők vezetésével – a vízimadarak a közeli tavakhoz, 
folyókhoz indulnak. Ezek a fi ókák önellátók, önállóan táplálkoznak, vi-
szont fontos a szülők, testvérek közelsége a ragadozók elleni védelem 
miatt. Esetükben annyit tehetünk, hogy terelgetéssel segítünk nekik 
eljutni a vízhez.

FUCHS ADRIENN
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 NEMZETKÖZI MADÁRTANI SIKER • A British Trust for Ornithology és az általa 
kiadott havilap, a Britsh Birds együtt immár több évtizede megválasztja az év legjobb 
madártani témájú könyvét. Nemrégiben 54 kiadvány közül a kék vércse ökológiájáról 
és megőrzéséről – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) gon-
dozásában készült – magyar, szlovák és angol nyelven is kiadott Kék könyv (The Blue 
Vesper) lett az első helyezett, amihez ezúton is gratulálunk!

 VIDRAÖRÖM • Az év emlősének választott vidra állatkertekben ritkán 
látható. Ahol mégis tartják, napközben ott is többnyire alszik. A SEFAG Zrt. 
Lábodi Erdészete közelében lévő Peteshalmi Vidraparkban azonban szinte 
mindig találkozhatunk izgő-mozgó, úszkáló vidrákkal.
Fotó: Kovács Zsolt

 MADÁRETETÉS EGÉSZ 
ÉVBEN? • Magyarország 

természeti környezetének, 
biológiai sokféleségének 

jelenlegi állapota nem igényli 
az egész éves etetést, így 
tehát áprilistól októberig 

másként lehet és kell segíteni 
a madarakat. Április első fe-
lére (enyhe tavaszokon akár 

néhány héttel korábban) a 
megújuló rovarélet mellett 

már a növényzet: a fák és a 
bokrok friss rügyei, levelei és 

hajtásai, a friss fűtakaró és 
a gyepszint virágzó lágy-

szárúi is kellő természetes 
táplálékbázist kínálnak a 

madaraknak. Ilyenkor kell ab-
bahagynunk az etetést, amit 

majd csak az őszi hidegek 
megérkezte után érdemes 

újra elkezdenünk.
Fotó: Kichigin / Shutterstock

 FEKETE GÓLYÁK NYOMÁBAN • A fekete gólya 
sokkal rejtettebb életet él mint közismert rokona, a 
fehér gólya. A hazai nemzeti parkok területén lévő 
erdők mélyén fészkelő gólyák védelme érdekében a 
Természetvédelmi Őrszolgálat a kora tava-
szi, lombtalan időszakban gondot fordít 
az ilyenkor könnyebben megtalálható 
gallyfészkek felderítésére. A fészkek 
elhelyezkedését GPS segítségével 
rögzítik, majd a költés zavartalansá-
ga érdekében egyeztetés indul az 
erdőgazdálkodókkal, szükséges 
esetben pedig hatósági korláto-
zás kerül elrendelésre. 
A fészkelést a telelőhelyekről 
való visszaérkezéstől 
egészen a fiókák késő 
nyáron való kirepülé-
séig nyomon követik 
az őrszolgálat tag-
jai, így vigyázva a 
fokozottan védett 
fekete gólyákra.
Fotó: Eric Isselee / 
Shutterstock

 ELEVEN DRÁGAKÖVEK • 
A skarlátbogár egyike a hazai 
erdők védett rovarfajainak. 
Lárvastádiumban kizáróla-
gosan kötődik a leváló kérgű 
vastag anyaghoz, így a fa le-
bomlását biztosító tápanyag-
körforgásban fontos szerepe 
van. A holtfát nem – vagy 
nem kellő mennyiségben és 
minőségben – tartalmazó er-
dőkből hiányzik. Az elhalt fák 
nyirkos, de még nem leváló 
kérge alatt élő lárva gombás 
korhadékkal és az elhalt kam-
biummal táplálkozik. Fejlődési 
ideje egy vagy két év. A kifej-
lett bogár feltűnő, skarlátvö-
rös színéről kapta a nevét, és 
többnyire élő vagy elpusztult 
ízeltlábúakkal táplálkozik. 
Az idei évben a nemzeti 
parkok szakemberei a hazai 
erdőkben számos vizsgálatot 
folytatnak a faj kimutatására, 
mivel a skarlátbogár egyike az 
európai szinten jegyzett (úgy-
nevezett közösségi jelentő-
ségű) állatfajoknak, amelyek 
előfordulásával az élőhely 
védelme megerősíthető.
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 FECSKEVÉDELEM • Miközben az elmúlt két évtizedben megfeleződött a hazai fecskeállomány (azaz mára minden második ma-
dár eltűnt az ereszek alól), a madárcsoport szerepe a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá válik az emberek, illetve társ- és haszon-
állataink egészségvédelme szempontjából is. A fecskék nélkülözhetetlenek a biológiai védekezésben, kiemelt szerepük van egyes 
rovarcsoportok „kordában tartásában”. Ennek ellenére sok helyütt leverik fészkeiket, és ezzel elűzik a madarakat. A közvélekedéssel 
ellentétben a fecskék tartós, a fecskepárok által akár évtizedeken át használt fészkei az esztendő egészében védettek, tehát a fecs-
kefészkek leverése egész évben tilos! Az épületeken végzett munkák, felújítások által érintett fészkek a költési időszak szünetében, 
november 1. és március 31. között, a megyei kormányhivatalok írásbeli engedélyező határozatának birtokában, az abban megfo-

galmazott feltételek betartása mellett eltávolíthatók. 
Költési időszakban, tehát április 1. és október 31. között 
a fecskefészkek eltávolítása nemcsak tilos, de nem is 
engedélyezhető! Fészekleverés esetén leggyorsabban 
és leghatékonyabban néhány soros e-mailben – le-
hetőleg bizonyító fotókkal együtt – tájékoztassuk a 
hatóságot, és értesítsük a területileg illetékes nemzeti 
parki igazgatóság szakembereit! 
További részletek: www.termeszetvedelem.hu 
Fotó: Andrew Linscott / Shutterstock

 DARUREMÉNY • A hazai alföldi területeken 
az idei évben is sok daru telelt át, köszönhe-
tően az enyhe télnek. Az őszi vonulás során 

hazánkban állomásozó, százezres nagyság-
rendben jelen lévő példányok közül több ezer 

maradt itt, és kovácsolt magának előnyt a 
vonulási útvonal ilyetén lerövidítésével. Az itt 

forgolódó darusokaság reményt ad arra, hogy 
előbb-utóbb Magyarország több vizes élőhe-
lyén is újra megtelepszik ez a gázlómadár, és 

újra költeni fog egykori élőhelyein, a Tiszántúl 
mocsaraiban.

Fotó: Piotr Krzeslak / Shutterstock

 JOBB MA EGY TÚZOK • Mondják a jól ismert mondást kifordítva a 
hazai terepi madarászok. Az év elején végzett felmérések szerint Európa 

legnagyobb röpképes madarának állománya ugyanis tovább gyarapodott: 
számuk meghaladja az 1600 példányt. A teljes Kárpát-medencei állomány 

mintegy 2200 példányt tesz ki, ezáltal elmondható, hogy hazánkban él a 
faj legjelentősebb közép-európai fészkelő populációja.

Fotó: Erni / Shutterstock

 SÜNÖK VESZÉLYBEN • A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) arra hívja fel a lakosság figyel-
mét, hogy a tavaszi kertápolások során legyen tekintettel az 
avar- és rőzsekupacokban megbújó sünökre. Ezek az éjszaka 
aktív, védett állatok sokszor választják nappali pihenőhelyül az 
ilyen elhagyatottnak tűnő helyeket, és ezek rendezése, tavaszi 
felszámolása esetén komoly sérüléseket szenvedhetnek el.
Az egyszerű, kis odafigyelést jelentő tippek gyűjteménye itt 
olvasható: www.mme.hu
Fotó: Lubos Houska / Shutterstock
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Kulturális rovat

Melyik az a ragadozófaj, amelynek állatkertben világra jött utódját a világon elsőként Budapes-
ten sikerült felnevelni? A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tar-
tozó betűcsoportokból állítható össze. A megfejtéshez 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. június 20.

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 volt a budapesti állatkert igazgatója 
Kittenberger Kálmán?

 PU: 1927–1934 között     TI: 1946–48 között    
 ÖR: Soha nem volt állatkerti igazgató

2. Melyik a Föld legnagyobb papagája, 
melyet a budapesti állatkertben is tenyésztenek?

 FA: Nagy sárgabóbitás kakadu    VÖ: Nagy jácintara    RK: Kea

3. Mekkora az átlagos testtömege a maine coon kandúrnak?

 SM: 8-9 kg    IS: 4-5 kg    LÁ: 11-14 kg

4. Melyik pingvinfaj látható jelenleg a budapesti állatkertben?

 PÁ: Királypingvin    ED: Pápaszemes pingvin    UC: Magellán-pingvin

5. Mióta élnek megszakítás nélkül vízilovak 
a budapesti állatkertben?

 VE: 1893    ÁN: 1927    AS: 1963

Ritka az olyan család, amely két jeles írót is adott a világnak. 
A Durrell család ilyen; Lawrence olyan könyvekkel gazdagí-
totta a világirodalmat, mint az Alexandriai négyes, a Szicíliai 
körhinta vagy épp a Sötét útvesztő (legalábbis ezeket ol-
vashatjuk magyarul), illetve Gerald, akinek 32 könyvét for-
dították le magyarra. Gerald könyvei – a Családom és egyéb 
állatfajták és a Madarak, vadak, rokonok és mások – arról 
tanúskodnak, hogy a két testvér egy különleges családban 
nőtt fel, s ez nagyban hozzájárult későbbi sikereikhez. Ám 
e könyvek ugyan igazi irodalmi csemegék, de természete-
sen nem követik hűen a valóságot. Michael Haag A Durrell 
család története című könyvében viszont arra vállalkozott, 
hogy bemutassa az igazi Durrell családot, amelynek törté-
nete épp olyan izgalmas, mint a regényekben leírtak – csak 
éppen másképpen. A könyv részleteket közöl Gerald Durrell 
kéziratban maradt önéletrajzából is, a dokumentumok je-
lentős részét pedig felesége, Lee Durrell bocsátotta a szerző 
rendelkezésére. 

Megrendelhető: www.panem.hu

Michael Haag: 
A Durrell család története

Minden természetkedvelő számára hasznos könyvet je-
lentetett meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület. A szerzők a budapesti tanösvények alaposabb 
megismertetését tűzték ki célul. A főváros természetvédel-
mi jelentősége országos viszonylatban is számottevő. Erdő-
ségei a budai oldalon, patakjai, kisebb-nagyobb vizes élőhe-
lyei számos érdekes állat- és növényfajnak adnak otthont. 
Az ő megismerésük pedig a természetvédelmi tanösvények 
bejárásával a legegyszerűbb. Hiszen a Jane Goodall tanös-
vényen nagy-nagy szerencsével például haragossiklóval is 
találkozhatunk, a Naplás-tó tanösvényről pedig mocsári tek-
nősök figyelhetők meg – ám ez csak két kiragadott példa, 
hiszen valamennyi tanösvény ezernyi csodát rejt. Érdemes 
kalauzként használni e könyvet.

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő, ingyenes kiadvány

Bajor-Dr. Lampert Rita – Bajor Zoltán:  
Természetismereti tanösvények Budapesten

MME, 2019 TARAMIX Kiadó Kft. Ára: 4999 Ft
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ÉLMÉNYBOL 
TUDÁST
Természetesen
a Mátra
Múzeumban

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

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

2018-ban egy uniós pályázat révén lehetőség nyílt arra, hogy 
a gyöngyösi Mátra Múzeumban, amely az ország egyik legna -
gyobb természettudományos gyűjteményével rendelkezik, a 
régi, megfakult őslénytani és ásványtani kiállítási termek felújítá -
sa mellett egy interaktív oktatótér is kialakuljon, amelyben a ter -
mészettudományos ismeretek tapasztalati úton való tanításával 
szeretnék pedagógusok és múzeumpedagógusok felkelteni az 
érdeklődést  e tudományterületek iránt, élvezetessé és játékos -
sá tenni a tanulás folyamatát.
A 21. században egy múzeumnak nemcsak az a feladata, hogy 
gyűjtse és bemutassa a tárgykörébe tartozó értékeket, hanem 
fontos tevékenységet folytat a köznevelés és a közoktatás 
területén is. A Mátra Múzeumban kitüntetett cél, hogy a gye -
rekek megismerjék a környezetüket, tudatosan éljék a minden -
napjaikat, és értsék azokat a folyamatokat, amelyek körülveszik 
őket. Fontos, hogy értékeljék és őrizzék a természeti értékeket. 
„Ezt pedig csak akkor érhetjük el, ha rávesszük a gyerekeket a 
körülöttük lévő világ megismerésére és tiszteletére. Ebben lesz 
segítségünkre az élményközpont és a hozzákapcsolódó peda -
gógiai program” – mondja a múzeum igazgatója.
 A programban 21 gyöngyösi és Gyöngyös környéki iskola működik közre, amelyekből közel 5500 diák 
vesz részt a következő két évben a kihelyezett tanórákon a múzeumban. A program a természettudományos tár-
gyak köré épül, úgymint a fizika, a kémia, a biológia vagy a földrajz. Olyan témákat dolgoznak fel, mint az állatok 
testfelépítése és a mozgás kapcsolata, vagy a mindennapi ételek útja a termőhelytől az asztalig, de szó lesz a 
vízminőségről, a fenntarthatóságról és a környezetvédelemről is.
A program arra ösztönözi a gyerekeket, hogy váljanak egy kicsit kutatóvá, mélyedjenek el az őket érdeklő témá -
ban, fedezzék fel, hogy milyen lehetőségek vannak a tudományban. Nemcsak a száraz képletekről és egyenletek -
ről szólnak ezek a területek, hanem rengeteg csoda várja azt, aki egy kicsit mélyebbre ás az ismeretekben. 
A nagyközönség számára az élményközpont egyelőre, a pedagógiai program befejezéséig hétvégeken és az isko -
lai szünetekben látogatható. A szülőket az élményközpontot már jól ismerő gyerekek vezethetik végig a kiállításon, 
tesztelhetik egymás képességeit, és akár új dolgokat is megismerhetnek az okos eszközök és a demonstrációs 
tárgyak segítségével.
„Bízunk benne, hogy a közösség kedvelt és gyakran látogatott programja lesz majd az élményközpont. Fontosnak 
tartjuk, hogy a város és a környék lakói továbbra is támogassák a múzeum munkáját, és büszkék legyenek arra,  
hogy ezzel a fejlesztéssel is több lehet a városunk”

– hangsúlyozza a múzeum igazgatója, Báryné dr. Gál Edit.

Európai Szociális
Alap



nyest gyakran húzódik meg kőbarlangokban 
és sziklaüregekben, így nem meglepő, hogy 
maradványai a barlangok őskori leletei között 

is előfordulnak. Kőbaltás elődünk valószínűleg va-
dászott rá, ám az sem elképzelhetetlen, hogy e me-
nyétféle ragadozó számára is előnyös volt az ősem-
ber jelenléte, hisz rájárhatott annak ételmaradékára.

„PRÉMPÉNZ”
A nyest (Martes foina) prémje – a nyuszté és a 
hermeliné mellett – a történelmi időkben nagy ér-
téket képviselt, olyannyira, hogy volt fi zetőeszköz és 
adónem is. Ennek bizonyítéka a horvát nemzeti va-
luta, a kuna, amely nyestet jelent. Az állat gereznája 
még az 1950-es években is keresett volt. Ma már ke-
vesen tudják, hogy a neves természetbúvár-vadász, 
Kittenberger Kálmán a múlt század derekán egy 
nyest- és nyuszttelepet igazgatott Nagymaroson. 
Állatairól rendszeresen naplót vezetett. Kár, hogy 
érdekes megfi gyelései a mai napig nem jelentek 
meg nyomtatásban (vagy legalább az interneten).

A nyest hazánk szinte teljes területén jelen van, 
beleértve a falvakat és városokat is. Persze ez nem 
csoda, hisz korántsem válogatós. Egyszerre genera-
lista (mindig a legnagyobb mennyiségű, legköny-
nyebben megkaparintható táplálékot fogyasztja) és 
opportunista (a neki megfelelő élelemforrások kö-

zül a legkisebb energiabefektetéssel megszerezhe-
tőt választja). De városi megtelepedésében legalább 
ekkora szerepet játszott az is, hogy a romos épüle-
tek, nem jól zárt padlások, templomtornyok remek 
búvóhelyet biztosítanak számára. A nyest egyéb-
ként több rejtekhelyet is használ: hol itt, hol ott tér 
nyugovóra. 

Megtelepedésében az is döntő szerepet játszott, 
hogy portyái során nincs szüksége úgynevezett 
zöldfolyosókra. Tehát nem kellenek fák és parkok a 
terjeszkedéséhez, vígan fl angál az aszfalton, éjszaka 

ÉRDEMES ELOLVASNI
A nyestet – ha már karnyújtásnyira él tőlünk – 
nem árt jobban megismerni. Több érdekes tanul-
mány és könyvfejezet is született róla, mi most ötöt 
ajánlunk olvasóink fi gyelmébe.
Lanszki József: Magyarországon élő ragadozó em-

lősök táplálkozás-ökológiája. Natura Somogyi-
ensis 4., Kaposvár, 2002.

Lanszki József: Ragadozó emlősök táplálkozási kap-
csolatai. Natura Somogyiensis 21., Kaposvár, 2012.

Heltai Miklós, Szőcs Emese, Balogh Viktor és Sza-
bó László: Adatok a nyest (Martes foina Erxleben, 
1777) táplálkozásához és területhasználatához 
ember által zavart környezetben. Állattani Közle-
mények, 2005, 90(2). kötet, 75–84. o.

Csányi Sándor és Heltai Miklós (szerk.): Vadbioló-
giai olvasókönyv. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 
2010.

Heltai Miklós (szerk.): Emlős ragadozók Magyaror-
szágon. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2010.

A nyest 
elterjedési 
területe a Brit-
szigetek és 
Skandinávia 
kivételével szinte 
egész Európát 
magába foglalja, 
és otthon van 
Ázsia jelentős 
részén is. Hazánk 
sík-, domb- és 
hegyvidéki 
területein 
egyaránt jelen 
van.
Fotó: Peter Krejzl / 
Shutterstock
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még a nagyvárosok belső területein is találkozha-
tunk vele. 

Szintén segítette az elterjedését, hogy a városok-
ban gyakorlatilag nincs ellensége. A kutyától ugyan 
tart, ám a macskától nem fél. Mivel éjszaka mozog, 
emberekkel is csak hébe-hóba találkozik. Esetleg a 
becsapdázott padlásokon rajcsúrozó egyedek van-
nak némi veszélynek kitéve. Mindazonáltal rit-
kán jár pórul, mert a nyest igen óvatos, a csapdát 
többnyire messze elkerüli. Egyszerűbb elijeszteni 
és utána megakadályozni, hogy visszatérjen. Elri-
asztására a következőket szokták ajánlani: házőrző 
eb kutyaszagú pokróca, gázolajos rongy, paprika-
koncentrátum vagy fertőtlenítő takarítószer illata. 
Ritkán elegendő egyféle módszert alkalmazni. Ma 
már vannak korszerűbb technikák is, kifejezetten 
nyestriasztó szprék, ultrahangos kütyük, ám a ta-
pasztalatok szerint ezekhez hamar hozzászokik.

De miért kellemetlen a nyest jelenléte? Nos, a pad-
láson úgy viháncol, mintha ezer kísértet zörögne a 
fejünk fölött. Emellett otthagyja az ürülékét, bűzlő 
ételmaradékát. Vidéken kárt tehet a galambokban 
és a baromfi ban. (Városokban a parlagi galambok 
ritkításával inkább hasznot hajthat, pontosabban 
hajthatna, de mikor a nyest vadászni indul, a ga-
lambok már javarészt biztonságos helyre húzódtak.) 
Továbbá betegségeket terjeszthet. Emellett megron-

gálhatja a gépkocsikat is.

MACSKA KAPJA – NYEST ESZI?
A nyest, ha teheti, sok gyümöl-
csöt fogyaszt. Édesszájú; megfi -
gyelték, hogy nemcsak a cukros 
gyümölcsöket, hanem például a 
csokoládét is szereti. Persze ne fe-
ledjük, hogy egy ragadozóról van 
szó, amely széles spektrumban 
fogyaszt állatokat. A patkány és 
egér irtásával ugyan hasznot hajt, 
ám megfog minden olyan ma-
darat is, melyet el tud kapni. Kü-
lönösen érzékeny veszteségeket 
okoz a templomtornyokban költő 
gyöngybaglyok állományában.

A nyest terjedését alighanem 
az is elősegíti, hogy jó szándékú, 
de felelőtlen emberek etetik a par-
kok macskáit. Ráadásul a kertben 
élő kutyák-cicák kirakott koszt-
ja is kiváló táplálék számára. Azt 
nem tudni, hogy a házi kedven-
ceknek szánt eledelből mennyit 
fogyasztanak el a nyestek, mivel a 

kutya- és macskatápot teljes egészében megemész-
tik. Így annak maradványai – legalábbis ránézésre 
– nem fedezhetők fel az ürülékükben. 

A nyest ma már hozzátartozik a települések élő-
világához. Túlzott elszaporodásától nem kell tar-
tanunk, hisz territoriális fajról van szó. A gödöllői 
Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intéze-
tének kutatói szerint egy településen élő nyest át-
lagosan mintegy 28 hektárnyi területet használ. 
A territórium mérete a tápláléktól, a búvóhelyektől, 
az évszaktól és az egyed nemétől is függ.

KOVÁCS ZSOLT

AZ AUTÓSOK RÉME
A nyestek az autók elektromos kábeleinek szétrágásával óriási károkat okozhatnak. No de miért rágják meg a 
számukra ehetetlen gumit és műanyagot? Német kutatók szerint a következők is szerepet játszhatnak ebben:
1. Ismerkedő harapások. Ez esetben tájékozódó, érdeklődő céllal rágcsál meg valamit az állat. Mi, emberek 

kíváncsiságból veszünk a kezünkbe egy tárgyat, tapintással tudunk meg róla többet, a nyestek pedig rágcsá-
lással teszik ugyanezt. 

2. Játék. A fi atal egyedek állkapcsuk, fogazatuk és izomzatuk erősítése érdekében „gyakorlatoznak”.
3. Területvédelem. Elsősorban a hímekre jellemző: sok esetben bármit összerágnak, ha idegen hím szagát 

érzik rajta. Az autós károkozások zöme erre vezethető vissza. Elég, ha a kocsi nem ugyanabban az utcában 
parkol, ahol szokott, a másik utca pedig egy másik nyest területén van. Megfi gyelők tudnak olyan autóról, 
amelyet hat héten belül nyolcszor rágtak meg (Szőcs és Heltai [2010] nyomán).

2016-ban a nyestek Németországban 205 ezer autós káresetet okoztak (66 millió euró értékben). Magyarorszá-
gon sokan esküsznek rá: ha a gépkocsi négy sarkához egy-egy vízzel teli pillepalackot tesznek, az autót békén 
hagyja a nyest. Gyakran találkozhatunk e „megoldással”, miközben hajnalban kis praclinyomokat törölgetnek 
a tulajdonosok a motorháztetőről…

A nyest a teljesen 
nyílt területek 
kivételével szinte 
minden élő-
helyet meghó-
dított. Népies 
elnevezése, a 
„kőnyest” arra 
utal, hogy szíve-
sen húzza meg 
magát szikla-
repedésekben és 
barlangokban. 
Fotó: iva / Shutterstock
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 GYERMEKÁLDÁS A TAPÍROKNÁL | Állatkertünk egyik 
legújabb sztárja Hada, a tapírkislány: a róla készült és az in-
terneten közzétett kisfilmet e sorok írásáig 190 ezren néz-
ték meg. A jövevény február 20-án reggelre született a 21 
esztendős Suki és a 23 éves Géza nászából. Bár a gondozók 
a biztonság kedvéért cumisüvegből is kínálták az újszülöt-
tet, a kicsi végül hamar megtalálta anyja emlőit, és azóta is 
önállóan táplálkozik. A kistapírok általában 6-8 hónapos ko-
rukig, állatkertekben esetleg még ennél is tovább vesznek 
magukhoz anyatejet, de már elég hamar megpróbálkoznak 
a szilárd táplálékkal is. Ugyanezt figyeltük meg Hadánál is: 
e sorok írásakor az anyatej mellett a felnőtt tapíroknak való 
takarmányokat is szívesen fogyasztja, sőt már az is látható, 
hogy anyjához hasonlóan neki is a banán a kedvence.

A jövevény világra jövetelét eredetileg március elején 
akartuk bejelenteni, de a koronavírus-járványhoz kapcso-
lódó, egyre szigorúbb intézkedések miatt erre végül április 
második hetében került sor. Persze a járvány miatt ekkor 
csak kisfilmen, illetve a webkamerák által közvetített élőké-
pen keresztül láthatta a közönség. A névadásban a nyilvá-
nosság segítségét kértük: a honalunkon meghirdetett sza-
vazáson három név közül lehetett választani. Néhány nap 
alatt több mint tízezer voks érkezett, és végül a spanyolul 
tündért jelentő Hada név lett a befutó.

A tapírok négy – illetve egyes vélemények szerint öt – 
faja közül az Állatkertben jelenleg a dél-amerikai, más né-
ven síkföldi tapírokkal (Tapirus terrestris) találkozhatnak a 
látogatók. Tartásukkal – hosszabb-rövidebb szünetekkel 
– 1890 óta foglalkozunk, az első budapesti kistapír pedig 
1987. szeptember 11-én látta meg a napvilágot. Jelenlegi te-
nyészállataink közül Suki 2009 óta, Géza pedig 2001 óta él 
Budapesten. 

Fotó: Bagosi Zoltán

 GONDOZÓI NEVELIK A SZURIKÁTAKÖLYKÖT | A Fővárosi Állat- és Növénykertben a szurikáták évtizedek óta rendszeresen 
szaporodnak. A kölykök azonban egy-egy időszakban szinte mindig ugyanattól az anyától születnek. A szurikátáknál ugyanis az a szo-
kás, hogy a kicsik általában a csoportot uraló domináns pár kölykei; a rangsorban hátrébb helyet foglaló nőstényeknek csak nagyon 
ritkán vannak utódaik, valószínűleg azért is, mert a rangsorbeli hátrányból adódó stressz eleve csökkenti a fogamzóképességet, illetve 
növeli a vetélés kockázatát is. Ha pedig valamelyik nem domináns nősténynek mégis kölyke születne, a domináns pár bizony kárt tehet 
az anyában és a kölyökben is.

Zulu, a kis hím szurikáta története is így kezdődött: mivel nem a domináns nősténytől született, eleve komoly hátránnyal indult, 
ezért az állatorvosok az első néhány nap tapasztalatai alapján úgy döntöttek, a jövevénynek jobbak az esélyei, ha gondozói folytatják 
a nevelését. A feladatot az Állatok akcióban című etológiai bemutató állataival is foglalkozó munkatársaink vállalták, egymás váltva, 
ami nemcsak a feladatok elosztását segítette, hanem megfelel a szurikátáknál szokásos gyakorlatnak is, hiszen ott biológiai anyjukon 
kívül több csapattag is részt vesz a nevelésükben.

A mesterséges nevelés február 10-én kezdődött, ekkor Zulu még alig múlt másfél hetes. Kezdetben a macskatejpótló tápszer volt 
az egyedüli tápláléka, de hathetes korára már egész jól megbarátkozott a lisztkukaccal, a gyászbogárlárvával és más hasonló, a fel-
nőtt szurikáták által kedvelt ínyencséggel is.

Fotók: Fülöp Zita

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

A Magyar Madármentők Alapítvány munkáját az alábbi bankszámlaszámon támogathatja: 
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 GYERMEKÁLDÁS A TAPÍROKNÁL | Állatkertünk egyik 
legújabb sztárja Hada, a tapírkislány: a róla készült és az in-
terneten közzétett kisfilmet e sorok írásáig 190 ezren néz-
ték meg. A jövevény február 20-án reggelre született a 21 
esztendős Suki és a 23 éves Géza nászából. Bár a gondozók 
a biztonság kedvéért cumisüvegből is kínálták az újszülöt-
tet, a kicsi végül hamar megtalálta anyja emlőit, és azóta is 
önállóan táplálkozik. A kistapírok általában 6-8 hónapos ko-
rukig, állatkertekben esetleg még ennél is tovább vesznek 
magukhoz anyatejet, de már elég hamar megpróbálkoznak 
a szilárd táplálékkal is. Ugyanezt figyeltük meg Hadánál is: 
e sorok írásakor az anyatej mellett a felnőtt tapíroknak való 
takarmányokat is szívesen fogyasztja, sőt már az is látható, 
hogy anyjához hasonlóan neki is a banán a kedvence.

A jövevény világra jövetelét eredetileg március elején 
akartuk bejelenteni, de a koronavírus-járványhoz kapcso-
lódó, egyre szigorúbb intézkedések miatt erre végül április 
második hetében került sor. Persze a járvány miatt ekkor 
csak kisfilmen, illetve a webkamerák által közvetített élőké-
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látogatók. Tartásukkal – hosszabb-rövidebb szünetekkel 
– 1890 óta foglalkozunk, az első budapesti kistapír pedig 
1987. szeptember 11-én látta meg a napvilágot. Jelenlegi te-
nyészállataink közül Suki 2009 óta, Géza pedig 2001 óta él 
Budapesten. 

Fotó: Bagosi Zoltán

 GONDOZÓI NEVELIK A SZURIKÁTAKÖLYKÖT | A Fővárosi Állat- és Növénykertben a szurikáták évtizedek óta rendszeresen 
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kás, hogy a kicsik általában a csoportot uraló domináns pár kölykei; a rangsorban hátrébb helyet foglaló nőstényeknek csak nagyon 
ritkán vannak utódaik, valószínűleg azért is, mert a rangsorbeli hátrányból adódó stressz eleve csökkenti a fogamzóképességet, illetve 
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a nevelését. A feladatot az Állatok akcióban című etológiai bemutató állataival is foglalkozó munkatársaink vállalták, egymás váltva, 
ami nemcsak a feladatok elosztását segítette, hanem megfelel a szurikátáknál szokásos gyakorlatnak is, hiszen ott biológiai anyjukon 
kívül több csapattag is részt vesz a nevelésükben.

A mesterséges nevelés február 10-én kezdődött, ekkor Zulu még alig múlt másfél hetes. Kezdetben a macskatejpótló tápszer volt 
az egyedüli tápláléka, de hathetes korára már egész jól megbarátkozott a lisztkukaccal, a gyászbogárlárvával és más hasonló, a fel-
nőtt szurikáták által kedvelt ínyencséggel is.
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A Magyar Madármentők Alapítvány munkáját az alábbi bankszámlaszámon támogathatja: 
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000084-37680000

 AZ ÁLLATKERT KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDE-
JÉN | Az Állatkert egyik elsődleges jellemzője, hogy 
normális körülmények között az év minden napján 
nyitva áll a látogatók előtt. Az elmúlt 26 évben egyetlen 
nap sem volt, hogy a kert ne fogadott volna látogatókat, 
több napon, illetve heteken át tartó zárva tartás pedig 
utoljára 1956 őszén, illetve előtte 1944 és 1945 fordu-
lóján, Budapest második világháborús ostromának 
az idején fordult elő. Az új koronavírus (SARS-CoV-2) 
okozta világjárvány miatt viszont március 15-e óta a fő-
polgármester által előző nap bejelentett döntés alapján 
az intézmény további intézkedésig ideiglenesen zárva 
tartott a nagyközönség előtt.

Maga az Állatkert persze továbbra is működött a 
zárt kapuk mögött, hiszen egy élő gyűjteménnyel fog-
lalkozó intézmény esetében nem lehet csak úgy lekap-
csolni a főkapcsolót, és hazamenni. Munkatársaink is 
a legmagasabb színvonalon gondoskodtak állatainkról 
és növényeinkről, méghozzá úgy, hogy védenceink 
semmit ne érzékeljenek a világban jelentkező rendkívüli 
viszonyokból.

Már a március 15-ét megelőző napokban, hetekben 
is voltak bizonyos korlátozások, amelyeket a látogatók 
is érzékelhettek. Munkatársaink körében is speciális 
munkarendet vezettünk be. A mintegy 240 állatkerti 
dolgozó közül sokan otthonról, távmunkában látták 
el feladataikat. Persze az állatgondozóknál és néhány 
más munkakörben ez nem lehetséges: ezeknél a mun-
katársainknál turnusonkénti munkarendet vezettünk 
be. Hat napig az egyik, aztán hat napig a másik, végül 
hat napig a harmadik turnusba beosztott munkatársak 
teljesítettek szolgálatot.

A Magyar Madármentők Alapítvány munkáját az alábbi bankszámlaszámon támogathatja: 
UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000084-37680000

Azok, akik nem ugyanabba a turnusba tartoztak, ele-
ve nem találkoztak egymással, és az egy turnusba be-
osztottak is megfelelő távolságot tartottak egymástól. 
Az ilyen és ehhez hasonló intézkedések nyomán állataink 
folyamatos ellátását úgy tudtuk biztosítani, hogy közben 
a koronavírus terjedését korlátozó, munkatársainkat 
védő szabályoknak is sikerült érvényt szereznünk.

A zárt kapuk miatt szolgáltatásaink egy részét az 
interneten keresztül igyekeztünk közvetíteni. Így a szo-
kásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet 
tettünk közzé a közösségi médiában, hogy így vigyük el 
az állatkerti élményeket egészen az érdeklődő, de a jár-
vány miatt nagyrészt otthon maradó közönségünkhöz. 
És ugyancsak az interneten keresztül igyekeztünk pó-
tolni a tanulmányi célú állatkerti látogatásokat, zoope-
dagógiai foglalkozásokat is, hasonlóan ahhoz, ahogy az 
iskolai oktatásban is digitális munkarenddel igyekeztek 
pótolni a tantermi órákat.

Fotók: Hanga Letícia
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zoknak, akik szeretik a különösen nagy 
testű, már-már vadállatszerű házi ked-
venceket, bátran ajánlható a maine coon 
macska. Ma már nemcsak hazánkban és 
a mérsékelt égöv más országaiban, ha-

nem a trópusokon is egyre többen vállalkoznak e 
góliátok tartására.  

A maine coon (ejtsd „méin kún”) az Egyesült Álla-
mokban olyan jelentőségű, mint nálunk a puli vagy 
a pumi. Az USA nemzeti macskafajtájának eredeté-
ről, kialakulásáról számtalan teória született – igaz, 
java részük már-már meseszerű. Például elterjedt, 
hogy a cirmos színű egyedeknek azért vastag és 
gyűrűzött a farkuk, mert mosómedvékkel is keresz-
tezték őket. Egy azonban biztos: a fajta Maine ál-
lamban alakult ki az ott élő parlagi változatok, vala-
mint a 19.-20. század fordulóján Angliából importált 
hosszú szőrűek, leginkább perzsák keresztezéséből. 
A maine-i parlagi macskák őseit feltehetőleg még 
a vikingek hurcolták be az Újvilágba, azaz lénye-
gében ősi norvég erdei macskáknak számítanak. 

A fehér telepesek vándorlásaik során vitték maguk-
kal kedvenc bársonytalpúikat, melyek gyakran az 
óhazából származtak. Ilyesformán nem meglepő, 
hogy Maine államban is idővel egy széles geneti-
kai alapú, különösen ellenálló populáció jött létre. 
A zord maine-i telek alaposan megtizedelték és ti-
zedelik ma is a parlagi macskákat, s e természetes 
szelekció eredményeként alakulhatott ki egy nagy 
testű, sajátos kültakarójú fajta.

KEMÉNY KÖRÜLMÉNYEK – ELLENÁLLÓ SZERVEZET
Ezzel is magyarázható, hogy a szóban forgó macs-
kák bundája selymes és „vízálló”. Szőrzetük a ha-
son és a hátsó lábakon hosszabb, míg a nyakon és 
a háton jóval rövidebb. Így testük nemcsak a ned-
vességtől, hanem attól is védve van, hogy a szúrós, 
sűrű aljnövényzet megsérthesse a bőrüket. Meg kell 
említeni nagy, kerek, pamacsos talpukat is, amely 
révén könnyen elkerülik, hogy belesüppedjenek a 
magas hóba. A világ más pontjain (például Szibé-
riában, ahol hasonlók a körülmények) a természe-
tes szelekció hatására sem alakultak ki az ottani 
macskáknál ennyire szembetűnően az említett tu-
lajdonságok. A maine coon hosszú, gyapjas farká-
nak formája sem véletlen: alvás közben maga köré 
tudja csavarni, így tartja melegen a testét. Hatal-
mas, bojtos fülét szintén dús szőrzet borítja – nem-
igen veszélyeztetik a kemény fagyok, emellett a szőr 
a hallást is elősegíti. Szögletes orra, erős állkapcsa 
pedig a zsákmány megragadásában játszik fontos 
szerepet. Az évszázadok során a Maine államban 

NAGY TESTŰ, DE KÉSŐN ÉRŐ FAJTA
Földünk legnagyobb méretű házimacska-fajtája a maine coon. A kan-
dúrok tömege általában 8-9 kiló, de nem ritka a 10-12 kilogrammos 
példány sem. A világ eddigi legnagyobb testű házi macskája is maine 
coon volt, a Nevadában élő Stewie nevű kandúr orrától a farka végéig 
mért hossza 123 centimétert tett ki. A maine coon viszont más macska-
fajtákhoz képest meglehetősen későn érő fajta, általában csak 3-5 éves 
korára fejlődik ki teljesen. 

A MAINE COON

A HÁZI MACSKÁK

ÓRIÁSA

A
A maine 
coon mára 
meghódította 
az egész világot, 
így nemcsak a 
mérsékelt övön, 
hanem még a 
trópusokon is 
nagy számban 
tartják. Igaz, 
ez utóbbi 
területeken 
sűrűbben 
jelentkeznek 
egészségügyi 
problémák, 
annak ellenére, 
hogy a 
megfelelően 
tartott és jó 
vérvonalú maine 
coonok ellenálló 
macskáknak 
számítanak.
Fotó: Denis Nata / 
Shutterstock
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élő macskák testtömege növekedett, nyilván azért, 
mert a zord telek hosszan tartó kemény lehűléseit e 
nagyobb testű állatok tudták jobban átvészelni. Így 
aligha meglepő, hogy ott az „utcai” macskák között 
ma is előfordulnak 8-10 kilogrammos kandúrok. 
(Hazánkban egy átlagos házi macska 3-5 kilós.)

A maine coonokra a XIX. század utolsó évtizede-
iben fi gyeltek fel az amerikai macskabarátok, s szí-
vesen vitték magukkal őket az USA egyéb területe-
ire is. Lakásban való tartásukat az is elősegíti, hogy 
más fajtáktól eltérően hangjuk sokak számára kelle-
mesebbnek tűnik: olykor csicsergő, trillázó, melyet 
például simogatás közben is hallathatnak.  

1895-ben szerepelt először maine coon egy New 
York-i kiállításon, de csak tizenhárom évvel később 
törzskönyvezték az első almokat. Idővel a kialakuló 
fajta népszerűsége leáldozott, s csupán a XX. század 
közepén fedezték fel újra a macskabarátok széles 
tömegei. Európába a nyolcvanas évek elején im-
portáltak jelentős mennyiségben tenyészállatokat, 
ám hazánkban a maine coon csak a rendszerváltás 
után vált igazán ismertté. Szerencsére a hozzánk ér-
kező példányok jó minőségűek voltak, így a magyar 
macskabarátok egy betegségekkel szemben ellenál-
ló, stabil idegrendszerű fajtát ismerhettek meg. 

A LEGNAGYOBB HÁZI MACSKA
A maine coonok módfelett kedves társállatok, kis-
gyerekek mellett éppoly jól tarthatók, mint ösz-
szeszoktatásuk után kutyákkal. Aránylag kevés 
gondozást igényelnek, viszont nagy testűek lévén 
feltétlenül szükségük van tágas férőhelyre és test-
méretüknek megfelelő alvókosárra. Ha tehetik, szí-
vesen kijárnak a szabadba, de a lakásban is jól érzik 
magukat. 

Az Európában élő egyedek általában jóval ki-
sebbek az amerikai példányoknál. Ez nyilván arra 
vezethető vissza, hogy a tengerentúli tenyésztők 
rendszeresen maine-i parlagi macskákkal frissítik 
állományukat. Mindezt egyes tenyésztőszervezetek 
kifejezetten kívánatosnak is 
tartják. 

Érdekesség, hogy a Maine állambeli parlagi 
macskák közt gyakori a polidaktilia, azaz a sokuj-
júság. E jelenség éppúgy előfordul a mellső, mint a 
hátsó végtagokon. Akadtak olyan tenyésztők, akik 
úgy vélték, hogy a sokujjúság és a nagy testméret 
között összefüggés lehet, no meg a polidaktiliás 
egyedeket könnyebb is volt eladni, ezért szívesen 
vették tenyésztésbe őket. Ugyanakkor a legtöbb 
macskatenyésztő szervezet az ilyen példányokat 
negatívan bírálta el a megmérettetések során. A 
hátrányos megkülönböztetésbe a tenyésztők egy 
része nem nyugodott bele, ami azt eredményezte, 
hogy megindult a sokujjú maine coonok tenyész-
tési programja, s ma már Magyarországon is előfor-
dulnak polidaktiliás változatok. 

KÉT NÉPES TÁBOR
A macskás társadalom a maine coonok tenyésztése 
során más tekintetben is két nagy táborra szakadt. 
Vannak, akik az úgynevezett régi, mások az új tí-
pusút szeretnék tartani, nemesíteni. A kiállításo-
kon a bírók feladata azonban nem az adott évek 

divatjának fi gyelembevétele, hanem kizárólag a 
fajtastandard szerinti szigorú elbírálás. Legkí-
vánatosabb a régi és az új típus ötvözete. Ami 
a régiben kiemelten fontos, az a robusztus, 
vastag csontozat és a tekintélyes méret, hogy 
a maine coon maradjon a legnagyobb há-
zimacska-fajta. Persze e téren sem szabad 
túlzásba esni, hisz a hatalmas méretek már 
egészségi problémákhoz is vezethetnek. 
A félhosszú szőrnek a jövőben is dúsnak 
kell maradnia. Fontos továbbá, hogy a 
maine coon sose legyen fi ligrán, mindig 
erőteljes benyomást kell keltenie; emellett 
„haragos” legyen a nézése, ami mögött a 
valóságban szeretetre méltó, stabil ideg-
rendszerű egyéniség lakozik. Az új típusú 
maine coon tulajdonságai közül különö-

sen megnyerőnek tartják a szöglete-
sebb pofát, az erősebb állkap-

csot, a magasabban 
tűzött és némileg 

nagyobb fület.

DR. TÓTH 
ZSIGMOND

Ahhoz hogy egy-
egy igazi méretes 

macskára szert 
tehessünk, nem 
elegendőek a jó 

tartási körülmé-
nyek és a kima-
gasló genetikai 
háttér, hanem a 
fajtaspecifi kus 

takarmányozás is 
elengedhetetlen. 

Fotó: Vikentiy Elizarov 
/ Shutterstock

A maine coono-
kat nemcsak 
gyönyörű 
megjelenésük és 
emberközpontú 
magatartásuk 
teszi vonzó társ-
állattá, hanem az 
is, hogy hangjuk 
jellemzően nem 
zavaró, sőt in-
kább kellemesnek 
mondható. 
Fotó: Csaba Vanyi / 
Shutterstock
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Rovatvezető: Fehér Tamás

növény- és állatfajok tudományos elne-
vezésére a kettős nevezéktan szabályait 
alkalmazzák. Ez lehetővé teszi az anya-
nyelvektől független nevek általános, 
nemzetközi használatát. A fajnév első 

tagja a rendszertani nemet vagy nemzetséget, míg 
második tagja az adott fajt jelöli. Az anyanyelvi el-
nevezések általában valamely jellemző tulajdonsá-
got tükröznek. Így például magyar nyelven az örvös 

medve, a lápi póc, a zöld gyík, a tyúktaréj, a tavaszi 
hérics stb. jelzi a szóban forgó faj egyik meghatározó 
jegyét. Mostani írásunk is egy ilyen jellegzetességet 
villant fel, mégpedig egy érdekes „szülői magatar-
tást”: a halak szájban való ikra- és ivadékgondozását.

AZ IKRÁK VÉDELMÉBEN
A bölcsőszájú halak (Cichlidae) szaporodásának sa-
játossága elsősorban az ikrák, majd a lárvák védel-
mén alapul. Megkülönböztetünk hím, nőstény és 
vegyes nemű ivadékgondozást. Fajtól függően vagy 
csak a hím, vagy csak a nőstény, de számos esetben 
mindkét szülő részt vesz az ikrák és kikelt ivadékok 
oltalmazásában. Nem minden bölcsőszájú hal költi 
ki szájában a petéket; vannak például gödörben köl-
tő fajok. Ezek az ikrarakás előtt a talajban egy üre-
get mélyítenek, s oda helyezik az ikrákat. Mások egy 
nagyobb kőre, faágra, szélesebb levélre petéznek. A 
szájban költők nőstényei a szájukban védelmezik 
az ikrákat, sőt a kikelt lárvákat is ott tartják. E fajok 
szájüregében egy „zsák” van, amely telt állapotban 
szinte teljesen kitölti azt. Olyannyira, hogy a nős-
tény ilyenkor nem is képes táplálkozni!

Önmagában már a párzás is különös. Tudniillik a 
nőstény egy kisebb mélyedésbe vagy egy kőre rakja 
az ikrákat, melyeket azonnal a szájába vesz – majd 
röviddel utána felszippantja a hím spermáját is. Te-
hát a megtermékenyülés a szájüregben történik. 
Fajtól függően az ikraszám 20–130 között változhat. 
Később a hím már nem vesz részt az ivadékgondo-
zásban; más hölgytársaságot keres. A megterméke-
nyített halpeték 8-14 nap múlva kelnek ki. Ezalatt a 
nőstények több alkalommal is megforgatják az ikrá-
kat, így biztosítva a megfelelő oxigénellátást. A for-
gató anyahalakat a gyakorlott akvaristák könnyen 
észreveszik: ilyenkor a nőstény állkapcsával szin-
te rágómozdulatokat végez. Az ivadékok általában 

húsz nap után úsznak ki először anyjuk szájából. 
Azt gondolhatnánk, hogy a mama végre táplálkoz-
hat, de nem: a leselkedő ragadozók elől a kicsinyek-
nek azonnal vissza kell térniük a biztonságot adó 
szájüregbe. A nőstény jellegzetes fejrázással hívja 
fel utódai fi gyelmét a veszélyre. 

Az anya szájának védelmét az ivadékok még egy-
két hétig élvezik, majd szinte a szülők miniatűr má-
saként – 1-1,5 centisen – megkezdik önálló életüket. 
Természetesen több fajnál mindkét nem részt vehet 
a szájköltésben. Ilyen a tanganyikai pillangósügér, a 
pettyezett bohócsügér vagy a törpe szivárványsü-
gér is.

AZ AKVÁRIUMBAN
A díszhalbarátok körében a szájköltő halak közül 

elsősorban a Tanganyika- és a Malawi-tóban élő 
fajok kapnak kiemelt fi gyelmet. Korábban a frissen 
felfedezett fajokért óriási összeget fi zettek az akva-
risták. Sok kudarc és sikertelen szaporítási kísér-
let után ma már – köszönhetően az akvarisztikai 
csúcstechnikának – könnyű a tenyésztésük. Szá-
mos fajt tenyésztelepeken szaporítanak. Az újon-

A

BÖLCSŐ
A SZÁJBAN

A szülők 
nagyra tátott, 
barlangszerű 
szája biztos 
menedéket 
nyújt a kikelt, 
majd kiúszott 
kicsiknek. 
Az ivadékok 
beúszása után a 
száj záródik, és 
csak akkor nyílik 
újra, amikor 
elmúlt a veszély.
Fotó: Here / 
Shutterstock
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nan fölfedezettekért persze még mindig nagy a tü-
lekedés.

Érdemes kisebb fajokkal kezdeni, mivel a robusz-
tusabb szájköltők megfelelő gondozásához 1-2 ezer 
literes akváriumok szükségesek. A zsúfolt, túlné-
pesített medencékben a halak csak szenvednek, 
valódi értékeiket nem tudják megmutatni. Az akvá-

rium berendezésének kialakítása főleg az adott faj 
életmódjától függ. Így a csigasügérnek más össze-
állítású berendezés kell, mint a nagyobb sokfoltos 
sügérnek. Jó, ha az akvárium hátfala a part menti 
görgetegköves vagy sziklás zóna látványát idézi. Ma 
már nem muszáj többmázsányi hazacipelt követ el-
helyezni a medencében, mert céljainknak az élethű 
műanyag hátfalak is tökéletesen megfelelnek.

Az akvárium aljára 3-4 centiméter vastagságban 
terítsünk mosott folyami sódert. Vízinövényeket 
csak módjával ültessünk, mert a halak vagy lecsip-
kedik, vagy a szakadatlan „pakolászás” közben kiás-
sák őket. Istenigazából nincs is szükség növényzet-
re, mivel az említett két afrikai tóban alig található 
növény. Egy nagy teljesítményű külső szűrőről vi-
szont gondoskodnunk kell. Teljesítménye a víz tér-

fogatának legalább kétszerese legyen, óránkénti 
átfolyással számolva. A LED-világítással pedig ér-
dekes fény-árnyék hatás érhető el.

TENYÉSZTÉS, SZAPORÍTÁS
Fajonként négy-hat fi atal halat vásároljunk, mert így 
biztosan lesz hím és nőstény is közöttük. Ha nagy 
méretű akváriumunk van, több példány is megfér 
egymás mellett, amennyiben egyidősek és együtt 
nőnek fel. Az összeszokott halak közé a legritkább 
esetben társíthatunk idegen egyedet! A „régiek” ke-
gyetlenül verni fogják, és végül a nagy stressz miatt 
el is pusztul. Hasonló helyzet adódhat, mikor a for-
gató nősténytől elvesszük az ikrákat, majd vissza-
helyezzük őt a társas akváriumba.

A párzás, illetve a párok összeállása is rendkí-
vül látványos. A hím egy előre megtisztított helyre 
csalja a nőstényt, s az oldalára fordulva mutogatja 
magát. Ha ez az „arának” tetszik, lerakja az ikrákat, 
szájába veszi őket, közben a hím leszórja a spermá-
ját, melyet a nőstény szintén felszív. Mint említet-
tük, vannak fajok, ahol a párok együtt maradnak, 
közösen nevelik a kicsinyeket, míg másoknál a hím 
a nász után magára hagyja a nőstényt. Minél na-
gyobb a medence, annál biztosabb, hogy az anyahal 
gondozhatja az ikrákat, s esetleg nevelheti az ivadé-
kokat is. Általában a nőstényektől elveszik a petéket, 
azaz köptetik őket. A forgató nőstényt átrakják egy 
kisebb akváriumba, s száját kíméletesen fölfeszítve 
az ikrák kiköpésére késztetik. Az így kinyert halpe-
téket egy fi nom porlasztású szivacsszűrővel lassan 
áramoltatva forgatják. Elúszásuk után az ivadékok 
már etethetők apró méretű takarmánnyal. Bár ez a 

módszer eredményes, az ily módon felnevelt ha-
lacskák sajnos nem tanulják meg a védelmet nyújtó 
szájüreg használatát. Rosszabb esetben, mikor ivar-
érettek lesznek, párzanak ugyan, ám nem biztos, 
hogy tudnak forgatni is. Kétségtelenül sok utódot 
nyerhetünk így – de milyen áron?

A szorgos tenyésztők különböző szín- és for-
maváltozatokat is kialakítottak már mutáció révén 
vagy tudatos szelekcióval. Hazánkban e csodálatos 
halak sikeres tenyésztésében – több évtizedes múlt-
ra visszatekintve – kimagasló eredményt Lukács 
László és Sinkó Gábor ért el.       

A szabadon 
ívó halaknál az 
ikraszám több 
száz is lehet. Az 
ikrák és a kikelt 
ivadék számát 
a bölcsőszájú 
fajoknál a 
szájüreg 
nagysága 
határozza meg.
Fotó: kemmud sudsa-
kom / Shutterstock

A bölcsőszájú 
halfajok 
színvilága és 
formagazdagsága 
méltán keltette 
fel az akvaristák 
érdeklődését. 
Különleges 
szaporodásuk és 
nem egyszerű 
tenyésztésük 
pedig kihívás 
a hobbisták 
számára.
Fotó: Andre Jakubik / 
Shutterstock
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seregélyek többsége szép, tarka tollú ma-
dár. Könnyen megszelídülnek. Hangjuk, 
énekük jelentéktelen, de például az euró-
pai seregély kitűnő hangutánzó, emberi 
szavakra is megtanítható. Lakásban tart-

va a méretüknek megfelelő tágas kalitot igényelnek. 
Anyagcseréjük gyors, és szeretnek fürdeni, így férő-
helyüket gyakran kell takarítani. Nagy testű seregé-
lyeket, például királyseregélyt vagy beót ne tartsunk 
lakásban! 

Bármelyik seregélyfaj szaporítására csak akkor 
vállalkozzunk, ha megfelelő párral, röpdével és napi 
több maréknyi élő eleséggel rendelkezünk.

A MI SEREGÉLYÜNK 
A seregély (Sturnus vulgaris) hazánkban igen elter-
jedt, s mindenki találkozhat vele, főleg gyümölcs- 
és szőlőérés idején. Ezeken a helyeken hatalmas 
csapatok gyűlhetnek össze, és ott bizony kő kövön, 
akarom mondani, gyümölcs gyümölcsön nem ma-
rad. Vidéki telephelyünkön néhány éve ültettem 
egy cseresznyefát, de bevallom, „barátaink” jóvoltá-
ból még egyetlen érett szemet sem kóstoltam róla. 
A seregélyek állományát hazánkban is több millióra 

becsülik, nem veszélyeztetett faj. Európa-szerte el-
terjedt, Észak-Afrikában és Ázsia nyugati felén szin-
tén előfordul, betelepítették egyebek mellett Ameri-
kába, Ausztráliába és Dél-Afrikába is. 

A „kisember kutyája” kifejezést – mellyel a köny-
nyen szelídülő, igazi társként tartható madárra utalt 
a szerző – Konrad Lorenz Sala-
mon király gyűrűje című könyvé-
ben olvastam először. Igaz, jóval 
előtte már Alfred Brehm is így írt a 
seregélyről Az állatok világa című 
művében: „Fogságban ritkábban 
találkozunk vele, mint ahogyan 

ajánlatos tulajdonságait tekintve megérdemelné. 
Kevés madarunk van, amely annyira igénytelen vol-
na fogságban, mint a seregély. Ezen túl fölötte tanu-
lékony, víg, játékra és incselkedésre mindig kapható. 
Igen gyorsan megtanulja a nótákat, sőt szavakat is. 
Gazdájához igen ragaszkodik, majdnem egy em-
beröltőn át bírja a fogságot, úgyhogy alig van még 
olyan madár, amely annyi előnyös tulajdonságot 
egyesítene magában, mint a seregély.”

Talán kedvcsinálóként ez elég is lehetne, csupán 
a fogság szót kell elfelejtenünk. A kézzel nevelt vagy 
tenyésztett fi óka nem rab, ő az ember barátja. A szo-
bában röpködhet, sőt – ragadozómentes környezet-
ben – a szabad repülésre is megtaníthatjuk. 

Féltucatnyi seregélyemet közös röpdében helyez-
tem el. A madarak közt hamar kialakult a hierarchia, 
a betett odúk elfoglalása is ennek sorrendjében tör-
tént. A tenyésztésre szánt párt célszerű külön volier-
ben elhelyezni. A nemek egy kis gyakorlattal elkülö-
níthetők: tavasszal a hímek alsó csőrkávája sötétebb, 
a tojóké világos. A hím szeme egyöntetű barna, a to-
jóén egy sárgás, fehéres szemgyűrű látható.

Madaraimnak két-három, nagyobb nimfapa-
pagájnak gyártott odút helyezek be, elérhető, elle-
nőrizhető magasságban. A talajon szétszórok fél-
zsáknyi, különböző méretű szénát és kerti ásásból 

A „KISEMBER 
KUTYÁJA”

SEREGÉLY
A LAKÁSBAN
ÉS A KERTBEN
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TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
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A seregély elterjedési területe
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A seregély kedves 
és barátságos 

lakótárssá válhat. 
Sok szabad röp-

tetést igényel, ám 
könnyen meg-
tanítható arra, 

hogy visszatérjen 
kalitkájába. Nem 

véletlen, hogy 
Konrad Lorenz 

etológus is házi 
kedvencnek 

ajánlotta. 
Fotó: David Havel / 

Shutterstock

A fi atalok etetés-
kor mindig nagy 
lármát csapnak. 
Eleinte ugyan 
még halkak, 
de a kirepülés 
előtti napokon 
már hangosan 
kérik az elesé-
get. Ugyanígy 
lármáznak a már 
kirepült, szüleiket 
követő fi atalok. 
Fotó: Petr Simon / 
Shutterstock

összeszedett vékony gyökeret. Ebből kedvük sze-
rint válogathatnak. A tojásokon csak a tojó kotlik, a 
hím néha bemegy, s valószínűleg csupán ellenőrzi, 
megeteti párját. A kelési idő két hét, a tojások szá-
ma nálam mindig négy darab lett, amelyeket kettő-
re gyérítettem. Ennek előnye, hogy kevesebb fi atalt 
kell etetni. Hátránya, hogy bizonytalan a kikelt fi ó-
kák neme. A szülők gondosan és 
megállás nélkül etetik utódaikat. 
Az ürüléket minden alkalommal 
kihordják. Ha kevés az élő eleség, 
a gyengébb fi ókákat kidobálják 
a fészekből! Reggel, délben, este 
(két fi óka esetében is) elenged-
hetetlen legalább egy-egy marék 
lisztkukac és némi rovartáplálék. 
A gyűrűzés a szülőmadarakat 
nem zavarja, így a kikelt fi atalokat 
sem szükséges szüleiktől elvá-
lasztani. Télen, ha zárt, fagymen-
tes helyet biztosítunk számukra, 
külön fűtést nem igényelnek. 

 
EGY SEREGÉLY KÉT NÉVEN
A seregélyek között nekem a leg-
kedvesebbek egyike a violának 
is nevezett ametiszt fényseregély 
(Cinnyricinclus leucogaster). Ő 
az egyik legkisebb méretű sere-
gélyfaj (16-18 centiméter), ami 
bizony nem hátrány a tartásánál. 
A viszonylag egyszerű színezetű 
madár a napfényben ragyog iga-
zán: viola- vagy ametisztszín fé-
mes csillogása magával ragadja a 
szemlélőt. Hasa egyöntetűen szép 
fehér. A tojó különbözik a hímtől, 
tollazata szerényebb; feje, háta 
barna, hasa pöttyözötten fehér. 

A seregélyek közül szobai tar-
tásra az ametiszt fényseregélyt 
ajánlom leginkább. Belső kis röp-
dében a pár is együtt tartható, s 
a legcsekélyebb szemetelésük-
től sem kell félnünk. Táplálásuk 

egyszerű. Némi házilag készített 
lágyeleség, napi húsz-huszonöt 
lisztkukac, kevés puha, érett gyü-
mölcs egy-egy madárnak elegen-
dő. A nekik szánt lágyeleség a kö-
vetkező összetevőkből áll: tojásos 
kanári- vagy más vödrös táp, re-
szelt sárgarépával, valamint darált 
kutya- és macskatáp. Erre teszem 
a lisztkukacot olyan tégelybe, 
amelyből nem tud kimászni. Té-
len naponta egyszer etetek. Időn-
ként, nem rendszeresen, a lágye-
leségbe keverek még kevés reszelt 
sajtot, túrót, főtt darált marhaszí-
vet, vagy azt a konyhai maradé-
kot, ami épp kéznél van.

A kalit tepsije olyan legyen, hogy a macskaalom 
(esetleg kerti föld) ne szóródjon ki. Megfelelő meny-
nyiségű és minőségű rovartáplálék mellett, tágas 
térben, sőt szobában télen is tenyészthető. A fő és 
biztonságosabb tenyészidőszak azonban mégis-
csak a nyár, helye pedig egy külső röpde. Odúban 
fészkel, s költése, nevelése hasonló a többi seregé-
lyéhez. A fi óka gyűrűzhető, de ha a szülőket túlsá-
gosan zavarjuk, előfordulhat, hogy a tollasodó utó-
dokat magukra hagyják. Erre legyünk fi gyelmesek, 
mert kézi neveléssel életet menthetünk!  

LAKÓ ANTAL

LCNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

Az ametiszt fényseregély 
elterjedési területe

MIVEL ETESSÜK A SEREGÉLYEKET?
Étrendjüket könnyen változatossá tehetjük, mivel szinte mindent elfo-
gyasztanak. Alapvetően gyümölcs- és rovarevők. A házilag elkészített 
lágyeleségbe belekeverhetjük a konyhánkban megmaradt főtt rizst és 
burgonyát, reszelt sajtot, túrót, főtt és nyers leveszöldséget, keményto-
jást, darált főtt vagy sült húst, halat. Emellett kiváló eledel a konzervált 
(vagy granulált) kutya- és macskatáp. Az élő eleség alapja a lisztkukac, 
a gyászbogár lárvája, valamint az összes „tücsök és bogár”. S mindezt 
egészítsük ki változatos gyümölcskoszttal.

Az ametiszt 
fényseregély a 
természetben 

még nem 
veszélyeztetett, 

gyakori faj, 
ám beszerzése 

mégsem 
egyszerű. 

Leginkább 
külföldi börzéken 

találkozhatunk 
tenyésztett 
egyedeivel. 

Tartása nem okoz 
gondot, könnyen 

megszelídül, és 
ha megfelelő 
pár találunk, 

viszonylag 
könnyen 

tenyészthető.
Fotó: Ondrej Prosicky / 

Shutterstock

A seregély 
tollazata télen és 
kora tavasszal 
csillogó fekete 
alapon szürkével 
pettyezett. A 
nyár folyamán a 
szürke tollhegyek 
lekopnak, és a 
madár tollazata 
lassan feketévé 
válik. A frissen 
kirepült fi atalok 
szürkésbarnák. 
Fotó: David Havel / 
Shutterstock
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összeszedett vékony gyökeret. Ebből kedvük sze-
rint válogathatnak. A tojásokon csak a tojó kotlik, a 
hím néha bemegy, s valószínűleg csupán ellenőrzi, 
megeteti párját. A kelési idő két hét, a tojások szá-
ma nálam mindig négy darab lett, amelyeket kettő-
re gyérítettem. Ennek előnye, hogy kevesebb fi atalt 
kell etetni. Hátránya, hogy bizonytalan a kikelt fi ó-
kák neme. A szülők gondosan és 
megállás nélkül etetik utódaikat. 
Az ürüléket minden alkalommal 
kihordják. Ha kevés az élő eleség, 
a gyengébb fi ókákat kidobálják 
a fészekből! Reggel, délben, este 
(két fi óka esetében is) elenged-
hetetlen legalább egy-egy marék 
lisztkukac és némi rovartáplálék. 
A gyűrűzés a szülőmadarakat 
nem zavarja, így a kikelt fi atalokat 
sem szükséges szüleiktől elvá-
lasztani. Télen, ha zárt, fagymen-
tes helyet biztosítunk számukra, 
külön fűtést nem igényelnek. 

 
EGY SEREGÉLY KÉT NÉVEN
A seregélyek között nekem a leg-
kedvesebbek egyike a violának 
is nevezett ametiszt fényseregély 
(Cinnyricinclus leucogaster). Ő 
az egyik legkisebb méretű sere-
gélyfaj (16-18 centiméter), ami 
bizony nem hátrány a tartásánál. 
A viszonylag egyszerű színezetű 
madár a napfényben ragyog iga-
zán: viola- vagy ametisztszín fé-
mes csillogása magával ragadja a 
szemlélőt. Hasa egyöntetűen szép 
fehér. A tojó különbözik a hímtől, 
tollazata szerényebb; feje, háta 
barna, hasa pöttyözötten fehér. 

A seregélyek közül szobai tar-
tásra az ametiszt fényseregélyt 
ajánlom leginkább. Belső kis röp-
dében a pár is együtt tartható, s 
a legcsekélyebb szemetelésük-
től sem kell félnünk. Táplálásuk 

egyszerű. Némi házilag készített 
lágyeleség, napi húsz-huszonöt 
lisztkukac, kevés puha, érett gyü-
mölcs egy-egy madárnak elegen-
dő. A nekik szánt lágyeleség a kö-
vetkező összetevőkből áll: tojásos 
kanári- vagy más vödrös táp, re-
szelt sárgarépával, valamint darált 
kutya- és macskatáp. Erre teszem 
a lisztkukacot olyan tégelybe, 
amelyből nem tud kimászni. Té-
len naponta egyszer etetek. Időn-
ként, nem rendszeresen, a lágye-
leségbe keverek még kevés reszelt 
sajtot, túrót, főtt darált marhaszí-
vet, vagy azt a konyhai maradé-
kot, ami épp kéznél van.

A kalit tepsije olyan legyen, hogy a macskaalom 
(esetleg kerti föld) ne szóródjon ki. Megfelelő meny-
nyiségű és minőségű rovartáplálék mellett, tágas 
térben, sőt szobában télen is tenyészthető. A fő és 
biztonságosabb tenyészidőszak azonban mégis-
csak a nyár, helye pedig egy külső röpde. Odúban 
fészkel, s költése, nevelése hasonló a többi seregé-
lyéhez. A fi óka gyűrűzhető, de ha a szülőket túlsá-
gosan zavarjuk, előfordulhat, hogy a tollasodó utó-
dokat magukra hagyják. Erre legyünk fi gyelmesek, 
mert kézi neveléssel életet menthetünk!  
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TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

Az ametiszt fényseregély 
elterjedési területe

MIVEL ETESSÜK A SEREGÉLYEKET?
Étrendjüket könnyen változatossá tehetjük, mivel szinte mindent elfo-
gyasztanak. Alapvetően gyümölcs- és rovarevők. A házilag elkészített 
lágyeleségbe belekeverhetjük a konyhánkban megmaradt főtt rizst és 
burgonyát, reszelt sajtot, túrót, főtt és nyers leveszöldséget, keményto-
jást, darált főtt vagy sült húst, halat. Emellett kiváló eledel a konzervált 
(vagy granulált) kutya- és macskatáp. Az élő eleség alapja a lisztkukac, 
a gyászbogár lárvája, valamint az összes „tücsök és bogár”. S mindezt 
egészítsük ki változatos gyümölcskoszttal.

Az ametiszt 
fényseregély a 
természetben 

még nem 
veszélyeztetett, 

gyakori faj, 
ám beszerzése 

mégsem 
egyszerű. 

Leginkább 
külföldi börzéken 

találkozhatunk 
tenyésztett 
egyedeivel. 

Tartása nem okoz 
gondot, könnyen 

megszelídül, és 
ha megfelelő 
pár találunk, 

viszonylag 
könnyen 

tenyészthető.
Fotó: Ondrej Prosicky / 

Shutterstock

A seregély 
tollazata télen és 
kora tavasszal 
csillogó fekete 
alapon szürkével 
pettyezett. A 
nyár folyamán a 
szürke tollhegyek 
lekopnak, és a 
madár tollazata 
lassan feketévé 
válik. A frissen 
kirepült fi atalok 
szürkésbarnák. 
Fotó: David Havel / 
Shutterstock
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