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A nagyvárosok kellemetlen jellemzője a
hőszigethatás, ami abból
fakad, hogy kevés a természetes párolgó felszín, a
mesterséges építmények pedig nagyobb arányban nyelik
el a napsugarakat, mint
amennyire visszaverik őket.
A városi gyíkok már egy ideje
együtt élnek ezzel a jelenséggel, és a trópusokon akár
40 fokot is simán kibírnak a
szabadban. Egy friss kutatás
szerint az urbánus tarajos
anoliszok (Anolis cristatellus)
hőtűrése azért jobb erdőlakó fajtársaikénál, mert a
meleg környezetben „bekapcsolódott” az arginil-tRNS-szintetáz enzimet kódoló
RARS-génjük kifejeződése.
www.nature.com
Fotó: Edalys L. Gonzalez / Shutterstock

A globális éghajlatváltozás hatásai
az arktikus területeken a legnyilvánvalóbbak. Az idők során melegebbek lettek itt
a telek, rendre korábban indul meg a tavaszi hóolvadás, és az északi jégtakaró sem
zsugorodott még olyan kicsire, mint tavaly
télen. Mindez az élővilágra is kihatással van.
A legészakibb előfordulású rénszarvasok
(Rangifer tarandus) borjadzási időszaka
előbb kezdődik, ahogy az enyhébb teleket
követően a fiatal szirti sasok (Aquila chrysaetos) is az öregeket hetekkel megelőzve érkeznek meg a szaporodóhelyekre.
Márpedig az időbeli eltolódás jelentősen
átrendezheti a ragadozó-zsákmány kapcsolatokat, fokozhatja a predációs kockázatot,
vagy csökkentheti a táplálkozási sikert. Az
Arctic Animal Movement Archive-ban 28
év óta gyűlnek az adatok a sarkvidéken és
a szubarktikus régiókban élő szárazföldi és
tengeri gerincesek vándorlásáról. A több
mint száz egyetem tudományos kutatóinak, számos természetvédő szervezet és
kormányzati intézmény munkatársainak, sőt
az állatok szezonális mozgását mindenkinél
jobban ismerő őslakosoknak a bevonásával
szerzett információkat a Max Planck Intézet
Movebank online platformján tárolják, az
archívum működtetését a NASA finanszírozza. A feldolgozást végző szakemberek
azt remélik, hogy a 96 érintett faj vándorlási
mintázatának ismeretében könnyebben ki
tudnak majd jelölni védelem alá helyezendő
területeket, és ahol erre esetleg szükség van,
akár az autóutak tervezett nyomvonalát is
meg tudják változtatni.
www.sciencemag.org

Egy, magát kártyalapok hátoldalán hirdető madagaszkári vállalkozás arra buzdítja a sziget északkeleti részén élőket,
hogy kezdjenek el „baconízű” bordásfejű-kabócákat (Zanna tenebrosa) – malgas nevükön sakondrykat – tenyészteni. A program
ötletgazdája, Cortni Borgerson, a Montclair Állami Egyetem antropológusa azt szeretné elérni, ha a lakosság rövidesen teljesen áttérne e rovarok fogyasztására, és békén hagyná a kihalófélben lévő félmajmokat. Választása nem véletlenül esett erre a szipókásra,
ugyanis már korábban is népszerű csemegének számított, csak épp nem volt egész évben elérhető, miközben a lemurokat bármikor
könnyen le lehet(ett) vadászni. Rávette a helyi erőket, hogy kezdjenek el limababot (Phaseolus lunatus) termeszteni, ami a kabócák
kedvenc tápnövénye. A siker nem is maradt el: követői egyetlen idényben
több mint 90 000 sakondryt szüreteltek le 2 hektáros ültetvényükről, így
fejenként 35 000 gramm fehérjével gazdagították az étrendjüket, anélkül,
hogy ehhez makikat tűztek volna nyársra. Az ország fővárosában, Antananarivóban is működik egy hasonló, de zárttéri tücsöktenyésztésre szakosodott telep. A Valala Farms elsődlegesen rovarlisztet állít
elő, ám a melléktermékként keletkező ürüléket is igyekszik
minél okosabban hasznosítani. Madagaszkár eredeti erdőtakarójából mára alig 10 százaléknyi maradt, azonban a talaj súlyos tápanyagszegénysége miatt nehéz pótolni a veszteségeket. Erre jelenthet megoldást
az értékes tücsöktrágya, amelyet jelenleg többféle haszonnövényen is
tesztelnek. A rovartenyésztés más ágazatoknál olcsóbb és környezetbarátabb alternatíva, hiszen kisebb a tér-, víz- és takarmányigénye, és fajlagosan kevesebb üvegházgáz-kibocsátással is jár.
news.mongabay.com
Fotó: Bernard Dupont / Wikipédia (CC BY-SA 2.0)

A körülbelül 220 ausztráliai kígyófajból
145 mérges sikló, amelyek egyharmada ráadásul az emberre nézve is kifejezetten veszélyes. Jó
hír, hogy egy fejlesztés alatt lévő online adatbázis
segítségével a morfotípusuk – színük, mintázatuk, testhosszuk – és az előfordulásuk alapján
még a laikusok is nagy eséllyel meg tudják majd
határozni őket. Az egyedüli gond az lehet, hogy
némely fajok fiatal és felnőtt példányainak külleme jelentősen különbözik.
vertebrate-zoology.arphahub.com

Fotó: Marek Rybar / Shutterstock

A legkisebb és a legnagyobb recens varánuszfaj maximális testhossza és tömege között nagyságrendbeli különbség van: a Varanus brevicauda körülbelül 20 centisre és másfél dekásra, a V. komodoensis háromméteresre és egymázsásra nő. Noha a nemzetség tagjainak testfelépítése gyakorlatilag
azonos, életmódjuk számottevően eltérhet. Egy új tanulmány szerint e gyíkok ökológiai diverzifikációja
kizárólag az erőforrások egymás közötti felosztásából, és nem a ragadozó emlősökkel való vetélkedésből fakadó karakter-eltolódás eredménye.
academic.oup.com

Egy malajziai civil szervezet, a Rhino and Forest Fund (RFF) a
helyi erdészeti szakhatóság jóváhagyásával faunafolyosót létesít Sabah
államban két védett terület, a Tabin és a Kulamba vadrezervátum között.
A 800 méter széles sáv várhatóan számos veszélyeztetett faj életét megkönnyíti majd, köztük borneói törpeelefántokét (Elephas maximus borneensis), szőrösorrú vidrákét (Lutra sumatrana), vidracibetekét (Cynogale
bennettii), és az itt csúcsegyedszámban előforduló borneói bantengekét
(Bos javanicus lowi). Érdekessége, hogy a tulajdonosaiktól visszavásárolt,
amúgy szabályosan működő olajpálma-ültetvényeket erdősítenek újra.
Az RFF munkatársai egyelőre 30 féle, a környéken őshonos fafaj magoncainak telepítésével próbálkoznak. Ezek elsősorban a dipterokarpusz-félék
közül kerülnek ki, mivel 80 százalékban ezek a koronaalkotók a rekonstruálni kívánt síkvidéki erdőtípusban. Ma Sabah területének 20 százalékán
– azaz több mint másfélmillió hektáron – termesztenek olajpálmát, miközben a hivatalos vállalások szerint 2025-ig 30 százalékot természetvédelmi
oltalom alá kellene helyezni belőle.
news.mongabay.com

Az indonéz kormány tavaly végül sutba dobta azt a
tervét, hogy kitelepíti a Komodón élő lakosságot, és a természet
védelme érdekében inkább a turizmus leszabályozása mellett
döntött. A közeli Rincán viszont már javában folynak a „Jurassic
Park projekt” előkészítő munkálatai, amelyek egy új látogatóközpont és egy kikötő létesítését célozzák. A sziget ma még körülbelül ezer komodói varánusz otthona.
www.jakartapost.com
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

A Grazi Egyetem és a Bécsi Természettudományi Múzem munkatársai végeztek az osztrák
herpetofauna genetikai vonalkódolásával. A referencia-könyvtárban elérhető rövid, de gyors karakterizálásra alkalmas DNS-szakaszokat alapul véve a
kecskebéka- (Pelophylax esculenta-komplex), illetve
a tarajosgőte-fajcsoport (Triturus cristatus-komplex)
tagjainak kivételével valamennyi őshonos kétéltű- és
hüllőfajt könnyen be lehet azonosítani. A vizsgálatok az
olasz tavibéka (Pelophylax bergeri) és a csíkos vízisikló
(Natrix helvetica) nyugat-ausztriai előfordulását is
visszaigazolták.

Fotó: feathercollector / Shutterstock

journals.plos.org
Fotó: Stephan Morris / Shutterstock
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Fotó: Janelle Lugge / Shutterstock

A közelmúltban Malajziában jártam,
és meglátogattam azokat az
ismerőseimet is, akikkel már bő két
évtizede tartom a kapcsolatot. Nagy
meglepetésemre szolgált, hogy
mekkora változás történt az elmúlt
tizenöt évben, legutóbbi látogatásom
óta, s vendéglátóim mindennapjait
milyen nagymértékben befolyásolja
az a környezetpusztítás, melyet innen
Európából szinte tétlenül szemlélünk,
sőt passzív támogatói is vagyunk. ➤

Olajpálmák árnyékában
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alljuk be, amikor a boltokban margarint, kekszet, csokoládét vagy épp kozmetikai cikkeket
vásárolunk, nemigen gondolkozunk el azon,
hogy ezek pálmaolajat tartalmaznak-e. Ahhoz ugyanis, hogy az olajpálma-ültetvényeket ki
tudják alakítani, trópusi esőerdőket kellett, illetve
kell kivágni, ami az állatvilág vészes zsugorodását
is eredményezi. A pálmaolaj ipari méretű termelése
Malajziából indult, s úgy tűnik, itt vezet először környezeti katasztrófához is.

DÍSZFÁBÓL HASZONNÖVÉNY
A folyamat megértéséhez a XIX. század második feléig kell visszamennünk az időben. 1877-et írunk,
amikor a britek Brazíliából csempészett kaucsukfamagokból kelt magoncokat szállítanak a szingapúri
botanikus kertbe, s azokból sikeresen fákat nevelnek, majd elültetik őket gyarmatukon, a Maláj-félszigeten. Ezt megelőzően szinte csak a tengerparti
síkvidéki területeken volt mezőgazdasági termelés,
leszámítva néhány magasabban fekvő teaültetvényt.
A kaucsukfa megjelenésével egy időben érkeztek a
területre Nyugat-Afrikából olajpálma-csemeték is,
melyeket kezdetben nem gazdasági célból, csupán
a birtokok ékesítésére ültettek. Szemet gyönyörködtető fasorok cseperedtek belőlük. Idővel azonban,

Fotó: bluefi sh ds /
Shutterstock

Borneó. Így nem meglepő, hogy az ültetvényes gazdálkodás is itt kezdett robbanásszerűen elterjedni a
XX. század közepétől.
A XIX. században, amikor csupán a kaucsukfa-ültetvények létesítése céljából irtották az őserdőket,
nem volt olyan nagymértékű a pusztítás, hogy az
számottevően befolyásolta volna a csapadékeloszlást, illetve az éghajlatot. Mikor azonban az 1960-as
években megnőtt az értékes trópusi fák iránti ke-

Ma még
nehezen tudjuk
felmérni, hosszú
távon milyen
nagy veszélyt
jelentenek a
robbanásszerűen
megjelenő
olajpálmaültetvények
Földünk
éghajlatára és
élővilágára.

AZ OLAJPÁLMA-ÜLTETVÉNYEK MA MÁR
BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÉGHAJLATOT ÉS A
CSAPADÉK ELOSZLÁSÁT IS.

Fotó: Muslianshah
Masrie / Shutterstock

reslet, s a papírgyártás alapanyagaként szolgáló fa is
felértékelődött, nagyobb tőkés társaságok kezdték el
a kitermelést. Ez már akkor kisebb helyi környezeti
katasztrófát eredményezett, mivel Nyugat-Malajziában az évi csapadékmennyiség 2200-3000 milliméteres is lehet, tehát a magyarországinak akár a
4-6-szorosa. Így aligha meglepő, hogy villámgyorsan erózió áldozata lett a termőréteg. Ezt látva a kormányzat még időben cselekedni tudott, támogatva

utóbbi években közel sem ilyen jelentős a születési arány. Vendéglátóm állatorvostan-hallgató fia is
– sokakkal együtt – csak egygyermekes családban
gondolkodik. Ráadásul Malajziában a népességrobbanással egyidejűleg a várható élettartam nőtt, azaz
a ma születendő fiúgyermekek 72 évig, míg a lányok
78 évig fognak élni az előrejelzések szerint.

ban zsugorodtak Malajziában, mint az azt megelőző
évtizedben. Hosszú éveken keresztül Nyugat-Malajziában volt megtalálható a Föld olajpálma-ültetvényeinek mintegy 80 százaléka. Noha egyes statisztikák szerint az ország fele még mindig erdő,
ezeket a valóságban inkább ültetvényeknek lehet
nevezni, hisz az eredeti erdők változatossága, öszszetétele eltűnt belőlük, s a fajok száma vészesen
megfogyatkozott.
Mindezért az emberiség nagy árat fizetett: lényegében elveszett egy olyan állat- és növényvilág,
melyet már aligha tudunk visszaállítani. A pusztításnak talán első vészjósló mérföldköve 1932 volt,
mert akkor lőtték le a Maláj-félszigeten az utolsó
jávai orrszarvút. S az élőhelypusztítás oly
gátlástalanul folytatódott, hogy 2019ben hivatalosan is bejelentették:
kihalt egész Malajzia területéről
a rinocérosz, mivel a korábban
gyakori szumátrai orrszarvú
utolsó példánya is elhullott,
annak ellenére, hogy komoly erőfeszítéseket tettek
a faj megmentése érdekében. Már az 1980-as
években
kidolgoztak
ugyanis egy nemzet-

MALAJZIA

ahogy a kőolajból előállított gumi
megjelent a piacon, mérséklődött
a kaucsuk iránti kereslet, ugyanakkor a növényi olajok iránti
igény növekedett. Így idővel a
kaucsukültetvények helyét egyre
inkább átvették az olajpálmák az
ország nyugati felében.
Napjainkban a Maláj Államszövetség lényegében két részből
áll: nyugati területe a Maláj-félszigeten található, a keleti országrész pedig ettől 5-600 kilométerre
terül el Borneó szigetén. A Maláj-félsziget már évszázadok óta
kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett, lényegesen
fejlettebb és népesebb volt, mint
6

Malajzia területe mintegy háromszorosa hazánkénak, az apróbb szigetek mellett két nagy területből áll: Nyugat-Malajziából,
mely a Maláj-félszigeten fekszik,
azaz az Indokínai-félsziget déli
nyúlványán, valamint Kelet-Malajziából, mely Borneó északi
területein található. Lakossága
mintegy 32 millió fő. Az ország
hajdani brit gyarmat, ezért lényegében angol jogrendszeren
nyugvó alkotmányos monarchia, melynek élén a király áll.

a tikfák ültetését, illetve a papíripar számára értékes
fafajok nevelését.
Közben az országban jelentős gazdasági átalakulás történt. Bár kimerülőben voltak a bányák, még
néhány évig szépen jövedelmeztek, s a viszonylagos jólét hatására az 1960-as 8,1 milliós népesség
1998-ra 22,3 millióra emelkedett. Ekkorra már Malajziában a pálmaolaj-termelés minden más mezőgazdasági termelésnél jobban jövedelmezett, így
nemcsak a kaucsuk-, hanem a kávé- és a kakaótermesztés, sőt a húsmarhatenyésztés is háttérbe szorult. Hosszú időre az ország olajpálma-nagyhatalom
lett: a világ termelésének kétharmadát mondhatta
magáénak. Eközben az ipari termelés is fellendült
– elsősorban az elektronika. Mindez hatalmas életszínvonal-emelkedést eredményezett, aminek velejárója lett a további népességrobbanás. Ilyesformán
2010-re már 28,7 millióan éltek Malajziában. Ám az

A ROSSZ PÉLDA RAGADÓS
E sikerek hatására Nyugat-Malajzia példaértékűnek tűnik a keleti országrészben élők szemében.
Ám nemcsak számukra vonzó a példa, hanem más
trópusi, kevésbé tehetős országok állampolgárai

A JÖVŐNKKEL FIZETÜNK AZÉRT, HOGY
SZINTE MINDEN HÁZTARTÁSBA KERÜLJÖN
VALAMILYEN PÁLMAOLAJ-ALAPÚ TERMÉK.
számára is. Ezzel magyarázható, hogy nem csupán
Malajzia borneói területein, de például Indonéziában, Thaiföldön és Nigériában is próbálják másolni
a nyugat-malajziai „receptet”, megfeledkezve arról,
hogy 2000 és 2010 között az erdők kétszer gyorsab-

A maláj medve,
bár a Föld
legkisebb
medvefaja,
mégis az egyik
legveszélyesebb
az emberre
nézve.
Malajziában is
előfordulnak
olykor végzetes
kimenetelű
balesetek.
Fotó: Anan
Kaewkhammul /
Shutterstock
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közi fajmentő programot, aminek keretében negyven egyedet fogtak be a vadonból. Sajnos
azonban húsz év alatt ezeknek az
állatoknak egyetlen borjuk sem
született. Sokak szerint e nagyarányú állatbefogás jelentette a
végső döfést a populáció számára. Ráadásul az orrszarvúmentési
programban részt vevő egyedek
jelentős része egy járványnak
esett áldozatul. A megmaradt
példányokat egy kivételével az
Egyesült Államokba szállították,
ahol különleges hormonkezelés
hatására három életképes utód
jött világra, mégsem tudták őket
hosszú távon életben tartani.
De nem csak a nagy testű növényevők estek áldozatul az esőerdők kiirtásának: más emlősök
és madarak állománya is veszedelmesen megcsappant. Ezeknek
nemritkán utolsó menedéke a
nehezen járható hegyvidéki területeken található, ahol gyakran

PUSZTULÓ ÁLLATVILÁG
Nehéz megbecsülni, mekkora kárt is okoz az olajpálma-ültetvények létesítése Délkelet-Ázsiában, hiszen ma már gyakorta olyan távoli, nehezen megközelíthető területeket
is bevonnak a termelésbe, melyeknek állatvilágát kevésbé tanulmányozták. Mindenesetre jelzés értékű, hogy a jobban ismert Maláj-félszigeten például a maláj tigris populációja
már a 2000-es évek elejére vészesen lecsökkent. Egyes adatok szerint már nem érte el a
kétszázötven példányt sem. Társadalmi nyomásra a kormányzat ígéretet tett arra, hogy az
elkövetkezendő évtizedben ezerre növeli az állomány egyedszámát. Bár történtek erőfeszítések, ma is csak kevesebb mint ötszáz tigris él a félszigeten. (A legnagyobb becsült adat
sem magasabb nyolcszáznál.)
Főként a nagyobb testű, széles körben ismert emlősök hanyatlásáról van tudomásunk,
így értesülhetünk az orangutánok számának drasztikus csökkenéséről is. A múlt század
közepén mintegy 230 ezer orangután élt Borneón és Szumátrán. Hanyatlásukat kezdetben
az iparosodás okozta, amely közel sem idézett elő akkora élőhelypusztítást, mint az utóbbi
évek erdőirtásai. 1950 és 2010 között a világállomány mintegy 60 százalékkal csökkent, míg
2010 és 2025 között további 25 százalékos zsugorodással kell számolni, ha a folyamatot nem
sikerül megállítani. A Szumátrán élő két fajból együtt mára nem több mint nyolcezer egyed
maradt a vadonban, míg a borneóiból még megközelítőleg ötvenezer példány él. Ez utóbbi
populációja is mindinkább széttöredezik, elszigetelődik egymástól, elsősorban az autóutak
miatt, így a beltenyészet jelei mutatkoznak.
Malajziában a fehérkezű gibbon állománya is a felénél kevesebbre zsugorodott az elmúlt években, s a faj védelme érdekében olyan különleges közösségi projekteket indítottak, amelyekbe bevonták a helyi kisvállalkozásokat is, fejlesztve a gibbonokon alapuló ökoturizmust. Noha a próbálkozások sikerrel járnak, a gibbonok száma mégis folyamatosan
csökken. Szintén zsugorodik a világ egyik legnagyobb cibetmacskaféléje, a binturong és
a sósvízi krokodil állománya is, amelyek a közelmúltban még gyakori fajnak számítottak.
Az említettek csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen az erdőirtások során sok olyan alacsonyabb rendű állat- és növényfaj tűnik el, melyeket a tudomány akár még le sem írt.

töredék populációkban, elszigetelten élnek.

KISZOLGÁLTATOTTÁ VÁLHATUNK

A maláj tigris
állományának
drasztikus csökkenése több helyi
természetvédelmi
szakember szerint is leginkább
az olajpálmaültetvények létesítésével hozható
összefüggésbe.
Fotó: Ricardo
Reitmeyer /
Shutterstock
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Ha Malajziában utazunk, az autópályák mellett gyakorta hosszú
órákon keresztül nem látni mást,
csak olajpálmát. Így nem meglepő, hogy a nyugati országrészben
ma már szinte nincs lehetőség
újabb irtásokat, ültetvényeket létrehozni. Az utóbbi években tehát
az indonéziai Szumátrán, valamint Borneón létesítettek hatalmas új olajpálma-ültetvényeket.
Ezzel magyarázható, hogy mára
Indonézia lett a világelső a pálmaolaj-termelésben. A fordulat
Malajzia mindennapjait is megkeseríti, nemcsak a versenyben
való lemaradás, hanem a légszennyezés miatt is. Tudniillik
a legegyszerűbb és legolcsóbb
módja annak, hogy az erdőkből
mezőgazdasági területek váljanak, az égetés. Először kivágják
az értékesebb fákat, majd lángra lobbantják a maradékot. Így
nagyfokú légszennyezést okoznak az indonéz illegális erdőégetők. Előfordult, hogy még sok
száz kilométerre, Malajziában is
be kellett zárni az iskolákat, s a
városokban szinte megállt az élet.
A Maláj Államszövetség területén
az égetéses módszert már sokkal
jobban büntetik, bár itt is nehéz a
tetten érés, és a kísértés nagy.
Ráadásul, ahogy megjelenik
az olajpálma, úgy nő a helyiek
életszínvonala. Utak épülnek, a
fakitermelő cégek és a mezőgaz-

A binturong nem
is olyan rég még
igen gyakori állatnak számított,
s gyakran vámot
szedett a nem
kellően őrzött
maláj baromfiudvarokban is.
Fotó: Jane Rix /
Shutterstock

dasági vállalkozások egyre erősödnek. Ám a talaj
vízmegtartó képessége az eredeti növénytakaró eltűnésével erősen csökken, így gyakrabban áradnak
meg a folyók, s mivel ezek viszonylag rövidek, hamar a tengerbe vezetik az értékes édesvizet. A változás velejárója, hogy ma már az aszály is gyakori.
Északkelet-Malajziában élő vendéglátóm, aki hajdan rizsföldet vásárolt, és termesztett is rizst hosszú
évtizedeken keresztül, ezt immár nem tudja gazdaságosan megtenni. Sőt, ami számára elképzelhetetlen volt még néhány évtizede: attól vannak álmatlan éjszakái, hogy az aszályos idők miatt kiszáradt

növényzet nehogy lángra kapjon, s állattenyésztő
telepe leégjen.
Lesújtó a kép, ha egy malajziai falusi piacra látogatunk, ahol a kisgazdaságokból származó gyümölcsöknek még mintegy tizenöt évvel ezelőtt
hihetetlen nagy faj- és fajtaválasztékával találkoz-

AZ EGYKOR NAGY SZÁMBAN ELŐFORDULÓ
SZUMÁTRAI ORRSZARVÚ KIPUSZTULT
MALAJZIA TERÜLETÉRŐL.

Ahogy az élőhelyek pusztulnak,
elsősorban a
nagyobb, jobban
kutatott fajok
állományának
zsugorodásával
szembesülhetünk, a kevésbé
ismertekről kevés
az információnk.
A gibbonok állományhanyatlása
azonban gyakran
foglalkoztatja a
maláj közvéleményt.

hattam. Kedvenc gyümölcseimből, például a rambutánból és a licsiből is kedvemre kóstolgathattam.
Az ananásznak és banánnak is sok-sok fajtája volt
megvásárolható. Mára azonban a tájfajták eltűntek,
ezeknek a trópusi növényeknek csak világfajtáival
találkozhattam, s a piacon a messzi Új-Zélandról
importált almát árulták leginkább. Az erdők eltűnésével járó éghajlatváltozáshoz ugyanis a helyi fajták
már nem tudnak alkalmazkodni, a biztos jövedelmet hozó olajpálma pedig sajnos sok helyen elveszi
a gyümölcsfáktól is az életteret.
Az esőerdőktől messze élő emberek számára
az olajpálmakrízis érdektelen távoli problémának
tetszhet. Holott egy ökológiai katasztrófa fenyeget,
hiszen az esőerdők irtása bolygónkon rémisztő
iramban folytatódik – egyes források szerint másodpercenként két hektár erdő tűnik el. Egy-egy
tarvágás helyén a kiirtott esőerdő ötven–száz év
alatt tud újranőni (megfelelő telepítés esetén), viszont az elvesztett biológiai sokszínűség újbóli kialakulásához ötszáz–ezer évre is szükség van. Nem
csupán a „Föld tüdejét” veszíthetjük el, hanem az
emberiség kiszolgáltatottá is válik, ha egyre inkább csak az olajpálmákra alapozzuk növényizsiradék-ellátásunkat. Ugyanis ha ezeket a fákat valami
betegség támadja meg, az embermilliárdok éhezéséhez vezethet.

Fotó: Oleg

DR. TÓTH ZSIGMOND
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BÖLÉNYEK A KÁRPÁTOKBAN
Az európai bölények legrejtélyesebb alfaja a kárpáti
bölény (Bison bonasus hungarorum) volt. Alig tudunk róla valamit, csupán néhány lelete áll rendelkezésünkre – noha hajdan kedvelt vadászzsákmány
volt. Az alfajt Kretzoi Miklós írta le, ám a nemzetközi
zoológia sokáig nem fogadta el. A kárpáti bölényről
egyetlen illusztráció maradt fenn, melyet Savoyai
Jenő vadaskertjében örökített meg Kleiner bécsi festő 1732-ben. A képen látható két bölény voltaképpen
ugyanaz a példány. A kép, illetve a maradványok és
leírások alapján az erdélyi bölény inkább a kaukázusi
bölényre emlékeztetett, és nem a törzsalakra. Ez nem
is csoda, hisz mindketten a hegységek lakói voltak.
Előbb Magyarország területéről pusztultak ki
a bölények, vélhetőleg a középkorban vagy a reneszánsz idején, majd a Felvidékről, és legkésőbb
Erdélyből. Azt, hogy mikor tűnt el az utolsó vadon
élő kárpáti bölény, ma már nehéz megállapítani. A
legvalószínűbb Újfalvi Sándor adata lehet, miszerint
1762-ben. Újfalvi ugyanis a XIX. század talán legjelentősebb vadásza és természetvizsgálója volt, aki
minden fontos adatot összegyűjtött. Ha az ő élete
során még éltek volna bölények Erdélyben, biztosan
tudott volna róluk.

MEGHÖKKENTŐ EREDMÉNY

„Az európai bölény eredete egészen a legutóbbi időkig igazi rejtély volt a kutatók számára. A faj első
csontmaradványait ugyanis csak a 11 ezer 700 éve
kezdődő holocén, azaz a földtörténeti jelenkor elejéről ismerjük. Mai tudásunk szerint azonban nyilvánvaló, hogy még néhány tízezer év sem elegendő
egy új patás faj kialakulásához. De akkor mégis hol
lehettek korábban az európai bölények?
A rejtélyt tovább mélyíti, hogy bizonyos, a legutóbbi eljegesedési maximum idején készült barlangi ábrázolásokon az európai bölényhez kísértetiesen
hasonlító állatokat jelenítettek meg az őskori művészek. Ugyanakkor más, azonos korú ábrázolásokon a mára kihalt sztyeppei bölény (Bison priscus)
alakja ismerhető fel. Bár mintegy tíz évvel ezelőtt
megjelent már egy tanulmány, mely előrevetítette a
probléma lehetséges megoldását, a rejtélyt minden
részletében tisztázó tudományos közlemény csupán
2016-ban látott napvilágot az egyik legrangosabb
tudományos folyóiratban. Az eredmény pedig meglehetősen sokkoló. Az európai bölény ugyanis egy
hibrid: két önálló állatfaj természetes úton való kereszteződése. (…) Az erdők által felszabdalt sztyeppezárványokban rekedt, megfogyatkozott számú bölények nem mindig találtak maguknak párt fajtársaik
között, így esetenként az őstulokkal párosodtak. (…)
[Ennek] eredménye pedig egy mintegy 10 százalékban őstulokgéneket hordozó bölényalak lett, amelyet ma európai bölényként ismerünk.”
(Részlet Dr. Németh Attila Az erdei óriások alkonya című cikkéből, Állatvilág, 2017/1., 8–11. o.)

AZ

európai bölény (Bison bonasus) a csodával határos módon menekült meg a
kipusztulástól. Létét kizárólag annak köszönheti, hogy az állatkertek összefogtak, s mindent megtettek azért, hogy a XX. század
elejére még megmaradt maroknyi példány segítségével esélyt adjanak a faj túlélésére. Holott nem
is olyan rég Európa hatalmas területein kóboroltak
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Dátum

bölények; nyugaton Franciaország középső, hegyvidéki régiójától egészen a Volgáig, illetve a Kaukázusig, sőt még keletebbre is előfordultak. Ám a féktelen vadászat és élőhelyük előbb fokozatos, majd
egyre gyorsuló elvesztése a faj kihalásához vezetett
– legalábbis a természetben.

A PUSKACSŐ ELŐTT
A maradék példányokat az első világháború és az
orosz forradalom idején katonák és orvvadászok
mészárolták le. Európa legutolsó vadon élő bölényét
1919-ben Lengyelországban, míg az orosz Kaukázusban élőt 1927-ben lőtték ki. Ezt követően állatkertekben és magántulajdonban már csupán hatvan
egyed maradt. A kaukázusi alfaj kipusztult, illetve

Az európai
bölény
kontinensünk
legnagyobb
emlőse. A bikák
marmagassága
két méter körüli,
míg testtömegük
850 kilogramm
is lehet. A
természetben alig
van ellensége.
Fotó: Gallinago_
media /
Shutterstock

A képen látható
bölények az 1923
és 1931 között
működő visegrádi bölényrezervátum lakói voltak.
Később, 1957-től
a Gyarmatpusztai
Vadaskertben is
tartottak európai
bölényeket, ám
1965-ban az ott
élő hét (?) példányt átadták a
magyar állatkerteknek.
Fotó: A FÁNK
archívumából

kezdetben utolsó állatkerti példányait keresztezték a
síkföldi bölénnyel, noha az így létrejött vérvonalakat később igyekeztek kizárni a tenyésztésből.
1923-ban alakult meg a Nemzetközi Bölényvédelmi Társaság; számba vették az állatkertekben
föllelhető összes egyedet (ötvenhat, más források

AZ EURÓPAI BÖLÉNY MA MÁR NEM LÉTEZNE
ÁLLATKERTEK NÉLKÜL.
szerint ötvennégy állatot), s elkezdték jól átgondolt,
tervszerű tenyésztésüket. Ennek ellenére 1926ra tovább csökkent az állomány, negyvenkilenc
egyedre. Populációjuk – leginkább a második világháború okozta pusztítás miatt – csak lassan gyarapodott, 1951-ben még mindig alig ötvenkilenc bika
és hetvenhat tehén élt a világon. Ettől kezdve azonban folyamatosan emelkedett az európai bölények
egyedszáma: 1968-ban átlépte az ezer példányt
(1019), 1978-ban pedig a kétezret (2111).

NÉMETORSZÁGTÓL KIRGIZISZTÁNIG
Az európai bölény megmentése leginkább Lengyelországnak köszönhető, ahol az első példányokat
1954-ben engedték szabadon a Białowieża-erdőben.
Ma pedig már számos európai államban megtalál-

A bölény
érzékszervei
közül a szaglása
a legjobb, „rossz”
széljárás esetén
500 méterről
megérzi az
embert.
Vészhelyzetben
felemelt orral
próbál szagot
fogni. Hatalmas
termetéhez
képest
hangtalanul
képes elillanni.
Fotó: Kovács Zsolt

Helyszín

Forrás

1740

Gyergyói-havasok

Lázár (1873)

1762

borgói Pláj-magaslat

Újfalvi (1864)

1772-77

Kelemen-havasok

Jickeli (1927)

1775

Udvarhelyszék

Lázár (1873)

1781

Csíkszék

Lázár (1873)

1788

?

Soós (1931)

1767-1787

Füle

Náhlik–Mara (2004)

1790

Székely–moldvai
határ

Szalay (1913)

1811

Ratosnya

Lelovich (1965)

1814

Bölön

Petényi (1844)

1824

Háromszék megye

Vezető az állattárban
(1937)

1852

?

Fauna Romanei

1854

Szent Anna-tó vidéke

Lelovich (1965)

Az utolsó kárpáti bölény elejtések és megfigyelések
időpontjai (Kovács /2010/ nyomán)

hatók vadon élő állományaik, így Németországban,
Svájcban, Fehéroroszországban és Litvániában, sőt
a korábbi elterjedési területükön kívüli Kirgizisztánban is. A lengyel–belorusz határon átnyúló ősi erdő,
a már említett Białowieża továbbra is a világ legnagyobb, ezer egyedből álló populációját tartja el. Az
Európa-szerte zajló programoknak köszönhetően
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vörös listáján sebezhetőként szerepel. Európában túl kevés helyen
„1931. XI. 17. A bölények visegrádi elhozatala volt a legnagyobb élményem. Feneketlen sárnyitottak arra, hogy engedélyezban, veszélyes utakon hoztam le a kocsira rakott hatalmas ládákat. Embereink mind hősök,
zék a bölények betelepítését – sok
akik itt dolgoztak. Egyikük a leszállítás alkalmával tüdőgyulladást kapott: negyednapra
esetben a velük kapcsolatos tévmeghalt (Klacsán István)” – írta Anghi Csaba Naplójegyzetek című füzetébe. E napon véhitek miatt. Szerencsére a dönget ért az a történet, amelynek keretében a Budapesti Állatkert igyekezett bölényeit szinte
téshozók mindinkább felismerik,
szabadon tartani a visegrádi bölényparkban. Az egyedek 1923-ban kerültek Visegrádra, de
hogy ezek az állatok változatos
a rezervátum sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek fő oka talán az leheélőhelyeken, más növényevők,
tett, hogy az állatoknak három gazdájuk volt: a bölények az Állatkert tulajdonát képezték, a
például lovak és szarvasmarhák
rezervátum a Vadászhivatalhoz tartozott, míg a gondozást az erdészetre terhelték. Mint kémellett is élhetnek, így ma már
sőbb kiderült, ez utóbbi nem jól látta el a feladatát. Mivel a rezervátum azon tehene, Vilma,
jóval több európai helyszínt teamely még a tenyésztés szempontjából szóba jöhetett volna, 1930-ban elhullott, a megmaradt bölényeket az új igazgató, Nadler Herbert utasítására visszaszállították az Állatkertbe.
kintenek alkalmasnak a bölények
újratelepítésére. További kihívást
jelent az alacsony genetikai váltoAz európai
zatosság,
amely
gyenge
ellenálló képességet okozbölények lengyel
hat a betegségekkel szemben.
kutatások alapján

BUDAPESTRŐL VISEGRÁDRA – ÉS VISSZA

330 féle lágyszárú
növényt
fogyasztanak.
Téli eledelük a fák
és cserjék kérge,
illetve hajtásai.

ÉLED A TERMÉSZET AUSZTRÁLIÁBAN

A VADON ÉLŐ EURÓPAI BÖLÉNYEK SZÁMA
6200 KÖRÜLI.

Fotó: Kovács Zsolt

MAGYARORSZÁGRÓL BULGÁRIÁBA

manapság mintegy 8500 bölényt tartanak nyilván,
közülük körülbelül 6200 példány él a természetben.
Számos szervezet, állatkert és tenyésztési központ,
tudós és magánember munkájának hála az európai
bölények megmenekültek a kihalástól. A faj azonban még mindig nagy veszélyben van, így az IUCN

Ma Magyarországon három állatkertben, valamint
a füzérkomlósi
magánrezervátumban, egy
Nagykanizsához
közeli vadasparkban és az Őrségi
Nemzeti Parkban
élnek európai
bölények.
Fotó: Ysbrand Cosijn /
Shutterstock

A Rewilding Europe nevű szervezet által koordinált
program keretében legutóbb októberben csatlakozhatott két tehén a bulgáriai Rodope-hegység természetvédelmi területén 2019 óta vadon élő társaihoz. A Nyíregyházi Állatparkban 2018 májusában
született (és eddig a Miskolci Állatkertben nevelkedő) üsző a pozsonyi állatkertből származó társával
kezdheti meg új életét Bulgáriában – szarvasok,
farkasok, keselyűk és sok más ritka és veszélyeztetett faj képviselőjének társaságában. Közben a szervezet jelenleg is zajló legnagyobb visszatelepítése
során száz bölényt engednek szabadon a romániai
Déli-Kárpátokban.
BETLEHEM ILDIKÓ

A

usztráliában – az északi szubtrópusi területek
kivételével – szeptembertől február végéig tart
a tavasz és a nyár. 2019–20 fordulóján ebben
az időszakban hatalmas tűzvész söpört végig
a kontinensnyi ország jelentős részén. Még azt sem
mondhatjuk, hogy váratlanul jött, mivel a queenslandi tűzoltó hatóság már 2019 augusztusában valószínűsítette a természeti katasztrófát. (Bővebben
lásd Dr. Hangay György: Tűzforró Ausztrália, Állatvilág, 2020/2.)

DÉLEN ÉS DÉLKELETEN
A legsúlyosabban érintett területek az ország déli
és délkeleti részei voltak, történetesen ott, ahol az
élővilág a leggazdagabban tenyészett. 2020 márciusára már 186 ezer négyzetkilométer, tehát két magyarországnyi erdő, bozótos (bush) és mezőgazdasági terület égett le, közel hatezer épület pusztult el,
és hetvennégy ember halt meg. Óriási veszteséget

2019–20 ERDŐTÜZEI KÉT
MAGYARORSZÁGNYI TERÜLETEN
PUSZTÍTOTTAK.
jelentett ez az egész országnak, számokkal kifejezve 103 milliárd ausztrál dollárt (1 ausztrál dollár kb.
220 forint). A lakosság mintegy 80 százalékát érintette, függetlenül attól, hogy az embereket közvetlen vagy közvetett károk érték. A NASA felmérése
szerint 2020 januárjáig 300 millió tonnánál is több
szén-dioxid került az atmoszférába. A tüzek okozta
füst egészen Chiléig és Argentínáig terjedt, s Délkelet-Ausztráliában olyan sűrű volt, hogy a légszeny12

Bármilyen
nehéz is pontos
statisztikai
felméréseket
készíteni,
feltételezhető,
hogy a „fekete
nyár” gerinces
áldozatainak
mintegy 60%-a
a hüllők közül
került ki. Ezek
legtöbbje az
erdők, bozótosok
lakói voltak,
s táplálékuk
javarészt
gerinctelen
állatokból,
növényekből állt.

nyezettség felért személyenként napi harminchét
cigaretta elszívásával! Az élővilág szinte felmérhetetlen károkat szenvedett: a szakemberek szerint
közel hárommilliárd szárazföldi gerinces (főleg hüllő) pusztult el, s néhány amúgy is veszélyeztetett faj
végérvényesen kihalt. A füsttel mérgezett levegő a
madarakat is nagy számban irtotta, elhullott példányokkal ott is lehetett találkozni, ahol nem is égett
erdőtűz.
Azt, hogy hány ízeltlábú és egyéb gerinctelen állat lett a tűz martaléka, még csak hozzávetőleg sem

Fotó: Hangay György

A nagyobb
erszényesek
legtöbbje, mint ez
a hegyi kenguru
(Macropus
robustus) is,
mozgékony
állat, és sok
helyütt még
idejében el tudott
menekülni a tűz
elől. Állományuk
mégis
megcsappant
a számukra
szükséges
növényzet
leégésével.
Fotó: Kovács Zsolt
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elfeketült erdő fölött. A talaj növényzete is hamar
újjászületik, a kopaszra égett tisztások, legelők az
első esők jóvoltából kizöldülnek, s táplálékot nyújtanak nemcsak a tenyésztett jószágnak, hanem a
kenguruk és wallabyk több fajának is. Sok emberi
közbeavatkozásra nincs is szükség. Csak békén kell
hagyni az állatokat, zavartalan környezetet biztosítva a számukra.
Meglepő, de gyakran tapasztalható, hogy a kisebb termetű állatok – emlősök és hüllők – menedéket találnak a tűzvész elől. A Délkelet-Ausztráliában
meglehetősen közönséges vombat odúiba menekülnek, s ott várják ki a tűz áthaladását. Mivel egy
vombat akár hét-nyolc kotorékot is készít magának,
az ilyen lyukakban szerencsére nincs hiány.

KOALADILEMMA

Egyes kutatók szerint 2050-re a koala ki fog pusztulni! Ez persze nem csak a „fekete nyár”, hanem
inkább az ember számlájára írható. A kezdeti prémvadászat ugyan már régen megszűnt, de az erdőirtás, a koalák táplálékát szolgáltató fák kivágása
még ma is problémát jelent. Ráadásul a koalák egy
komoly betegségben szenvednek, a chlamydiában.
Ez a betegség stressz esetén súlyosbodik, s akár
az egyed halálához is vezethet. (Tűzvész, sőt egy
fenyegetően csaholó kutya is elindíthatja a folyamatot.) A „fekete nyár” tüzei egyedül Új-Dél-Wales
államban a koalák lakta erdők 30 százalékát és a faj
körülbelül 25 ezer egyedét pusztították el. Mellesleg a kutatók több évtizedes buzgólkodás után se
tudnak még hozzávetőleges számokat sem mondani arról, hogy tulajdonképp hány koala él Ausztráliában. Becslések szerint 43–100 ezer.

BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS?

A Kenguru-szigeten a koalák olyan zavartalanul
élhettek, hogy túlszaporodtak, s szinte kopaszra
rágták a sziget eukaliptuszait. Egészségesek voltak,
nem pusztította őket a chlamydia. Ám ekkor jött a
tűz, és a sziget egyharmadának fái elégtek – a rajtuk élő mintegy kétezer koalával együtt.

MIT TEHET AZ AUSZTRÁL KORMÁNY?

Az életben maradt koalák most a tüzeket átvészelő fákon élnek, de a túlszaporodás veszélye nem
múlt el. Egy részüket áttelepítik Queensland államba, ahol megpróbálnak létrehozni egy chlamydiától mentes populációt; a Kenguru-sziget élővilágát
pedig növénytelepítéssel igyekeznek restaurálni.
Fotó: Hangay György

állatvilágát pontosan az ilyesfajta hatalmas tüzek
alakították a maihoz hasonlóvá. A hajdani, dúsabb
növényzettel borított kontinens lassanként melegebbé és szárazabbá vált, eltűntek a belső területek
hatalmas erdői, s a hozzájuk kapcsolódó állatfajok
is. Helyettük – sok-sok évezreden át – kialakult egy
jóval „szerényebb”, viszont specializálódott flóra és
fauna. Az első, mintegy 70 ezer éve ideérkező emberek, az aboriginalok már egy, a maihoz hasonló
élővilágot találtak. A még netán életben maradt né-

MÉG KÉRDÉSES, MENNYIRE SÍNYLETTE MEG
AZ ÉLŐVILÁG A TŰZVÉSZT.
lehetne kiszámítani. A publikált felmérés nyolcmilliárdról tesz említést, de a valóságban sokkal több
veszhetett oda. A WWF véleménye szerint mind ez
ideig e „fekete nyárnak” is nevezett időszak volt a
modern idők legsúlyosabb természeti katasztrófája.

TŰZBEN EDZETT ÉLŐVILÁG
Ilyen apokaliptikus pusztulás láttán nyilvánvalónak tűnik, hogy egy-egy táj sohasem fog regenerálódni. Ám ne feledjük: Ausztrália mai növény- és
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hány „őslényt”, például a Diprotodont (óriás vombatot) addig vadászták, míg ki nem pusztult. De az
igazán lényeges fordulatot az akkori klímaváltozás
okozta, melynek következtében a hajdani növényés állatvilág számos faja kihalt. Napjaink élővilága
azonban együtt tud élni a tűzzel. Néhány növény
kimondottan igényli, s ezek magjai csak a tűz hatására csíráznak ki. A mai flóra és fauna összetétele
már a tüzek műve, s épp ezért remélhetjük, hogy
Ausztrália élővilága még a „fekete nyarat” is képes
volt túlélni!

Az Ausztrália
keleti, dél-keleti
partvidékein élő
keleti mézmadár
(Acanthorhynchus supercillosus) hamarosan
ismét megjelenik
a leégett bozótosokban, hogy
a banksia cserje
frissen nyílott
virágjának nektárjából táplálkozzon.

Ám ne felejtsük azt sem, hogy
egy-egy ilyen nagy természeti
csapás után minden fejlett ország kormányának kötelessége a
károk enyhítése. Ezek egyik legfontosabb része a súlyosan sérült
flóra és fauna gondozása, újjáélesztése.
A kormány 200 millió ausztrál dollárt szán az élővilág felvirágoztatására. Ez szép summa,
ugyanakkor csak csepp a tengerben, s még az sem biztos, hogy
minden cent a növények és állatok hasznát fogja szolgálni. Bőven
jut majd más célokra is, például a
nemzeti parkok „újraélesztésére”;
a pihenőhelyek, ösvények újjáépítésére; és sok egyébre, ami valójában összefügg az élővilággal,
de közvetlenül mégsem szolgálja. A turizmus Ausztrália egyik legnagyobb bevételi forrása, s természetes, hogy az idegenforgalom felélesztése érdekében
nem lehet szűkmarkú a kormányzat. Ezen a földrészen az állatvilág nélkül szinte semmit sem ér a tu-

A TURISTÁK LEGINKÁBB A TERMÉSZETÉRT
ÉS A KÜLÖNLEGES ÁLLATOKÉRT ÉRKEZNEK
AZ ORSZÁGBA.

Fotó: Kovács Zsolt

rizmus. Ausztráliába nem azért jönnek a látogatók,
mint a világ sok más országába, hogy műemlékeket,
középkori városokat és hasonló történelmi látnivalókat találjanak. Itt a gazdag élővilág és a bámulatos
tájak jelentik a legfőbb vonzerőt; nélkülük még a
hazai turizmus sem lenne életképes.

ÜSZKÖSRE PERZSELŐDVE
Az ausztrál flóra szinte a csodával határos módon
képes regenerálódni. A fák – kivált az eukaliptuszok
és az angophorák – üszkösre perzselődött törzséből
nem sokkal a tűz után máris új hajtások bújnak elő,
melyek később ágakká fejlődnek, s pár hónapon belül új lomb sarjad a nemrég még élettelennek tűnő,

Látkép a Kékhegyekben, az
erdőtűz előtt.
Itt még zöldell
minden, s csak
remélhetjük,
hogy a tűzvész
utáni újuló
növényzet
hamarosan
megfelelő otthont
nyújt a lassabban
regenerálódó
állatvilágnak.

Számos ausztrál állatfaj látszólag könnyen megbarátkozik az emberrel. Kirándulóhelyek pihenője
körül olykor megjelenik a nemrég még ritkaságnak
számító lantfarkú madár. A kacagójancsi (kokabura), a varjak és hollók, a fuvolázómadár, a mézmadarak és egy-két papagájfaj még a nagyobb települések zöldövezetében is jelen vannak. Etetésükre
sincs szükség ahhoz, hogy a kertünkben láthassuk
őket. Az emlősök közül a közönséges kuzu, a gyűrűsfarkú posszum, a hosszú orrú bandikut mind
„városlakóvá” vált – találkozni velük már nem számít ritka élménynek.

Fotó: Kovács Zsolt

A kisebb erszényesek, melyek
nem tudnak elég
gyorsan elmenekülni a tűz elől,
menedéket találnak a vombatjáratokban. Enélkül is mestere
a túlélésnek a
nyugat-ausztráliai kurtafarkú
kenguru. Állományai minden
évben megcsappannak, ám azt
követőleg ismét
megújulnak.
Fotó: Kovács Zsolt

Mindez arra utal, hogy Ausztrália – a nagyobb
testű ragadozók hiányának és a vadászat népszerűtlenségének köszönhetően – ideális környezetet
nyújt sok állat számára. A szörnyű tűzvészek óriási
számban pusztították az állatokat, mégsem okoztak
reménytelen helyzetet. Néhány faj ugyan kihalt –
igaz, ez pótolhatatlan veszteség –, ám a növény- és
állatvilág túlnyomó része pár évtizeden belül regenerálódni fog. Az ausztrál élővilág nem hagyja magát – még az ember sem tudta elpusztítani az elmúlt
70 ezer év során!
DR. HANGAY GYÖRGY
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megannyi mesés és egzotikus fenevad között, amelyek a történelem hajnalán a Földközi-tenger keleti partvidékének tájait benépesítették, nagymacskákat is találunk. Az
állatok királyának tartott oroszlánok mellett még
két másik macskaféle nagyragadozó, a párduc és a
gepárd is a Közel-Kelet vadonjainak lakója volt. Ezek
a nagymacskák mindig is figyelemre méltó hatást
gyakoroltak az emberre, amit nemcsak a mesék és
legendák világa tükröz, hanem a fennmaradt antik
műalkotások is. Ám a csodálat és tisztelet ellenére a
mind jelentősebb emberi hatások folytán – oly sok
más nagyvadhoz hasonlóan – mára ezek a nemes
fenevadak is kipusztultak a térségből. Történetük
újabb tanulságos példája az ember és természet közötti harmónia megbomlásának.

AZ ÁLLATOK KIRÁLYA – A LEGÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Bár hajdan nem csupán Afrika földjén tenyésztek
oroszlánok, egy apró állománytól eltekintve (amely
az északnyugat-indiai Gir Nemzeti Parkban maradt
fenn) immár kizárólag a fekete kontinensen élnek
vadon. Holott a faj természetes elterjedési területé-

Az oroszlán
ábrázolása
kedvelt témája
az antik
műalkotásoknak,
ahogyan ezt a
párizsi Louvre
múzeumban
őrzött, művészien
kidolgozott ókori
görög szobor is
mutatja.
Fotó: Dr. Németh Attila

nek számottevő része egykor Afrikán kívül helyezkedett el. A földtörténeti jelenkor (holocén) során a
Kárpát-medencétől Indiáig, Eurázsia déli részén az
oroszlán volt a csúcsragadozó. A faj hatalmas elterjedési területét a Szahara vágta ketté. A Szaharától
északra élő oroszlánokat a kutatók hagyományosan
két eltérő alfajra osztották. Az eredetileg Észak-Af-

AZ ANTIK VILÁG KIRÁLYI VADJAI

Levante
ELVESZETT
nagymacskái
A párizsi Louvreban látható
hatalmas asszír
dombormű
óriásként ábrázolja a legendás
Gilgamest. A hős,
az állatok uraként
megjelenítve,
kismacskaként
szorít magához
egy életnagyságúra faragott
oroszlánt.
Fotó: Jastrow /
Wikipédia
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rikában, a Földközi-tenger partvidékén és az Atlasz-hegységben élőket a berber oroszlánhoz (Panthera leo leo), míg az Afrikán kívül élőket az ázsiai
oroszlán (Panthera leo persica) alfajhoz sorolták. A
Szaharától délre honos oroszlánokat pedig legalább
kilenc további alfajra bontották. Az utóbbi időben
azonban számos tanulmány született, melyekben
az örökítőanyag vizsgálatára építve, genetikai alapokon próbálták rekonstruálni az oroszlánok evolúcióját és a ma ismert állományok rokonsági viszonyait. Ezek a kutatások egy izgalmas, új képet
rajzoltak ki, amely nemritkán jelentősen eltért attól,
melyet a tudósok korábban feltételeztek. A Szaharától délre valóban több leszármazási vonalat sikerült
azonosítani, ám a köztük lévő különbségeket a kutatók zöme nem tartja olyan mértékűnek, ami alfajok
elkülönítését tenné indokolttá, így valamennyien
az afrikai oroszlán (P. l. melanochaita) alfajhoz tartoznak. A Szaharától északra élő oroszlánok viszont

egy további, genetikailag egységes csoportot alkotnak. Így az
ázsiai és a berber alfaj elkülönítését a legújabb vizsgálatok nem támogatják, mindkettő az eurázsiai
oroszlán (P. l. leo) alfajba sorolható. A genetikai vizsgálatok alapján
az oroszlánok evolúciójának számos, eddig homályos részletére
is fény derült. Az eredmények
szerint e királyi nagymacskák
igen hosszú ideig nem hagyták
el Afrikát, s csupán a jégkorszak
utolsó eljegesedésének maximumán, mintegy 20 ezer éve terjedtek szét. Ekkor a Közel-Keleten és
Arábián keresztül egyrészt Indiáig, másrészt Közép- és Kelet-Európáig jutottak. Európa földjére
lépve fokozatosan vették át az épp
akkortájt visszaszoruló barlangi
oroszlánok (Panthera spelaea) révén megüresedő csúcsragadozói
szerepet. Legészakabbra történetesen a Kárpát-medencében hatoltak, ahol a bronzkor kezdetéig a füves puszták jellegzetes nagyragadozói voltak.

OROSZLÁNOK MAGYARORSZÁGON
„A mai modern oroszlánok hazánk területén történő megtelepedésének pontos dátuma nem ismert.
A legrégebbi jelenleg ismert leletek újkőkoriak, a
leletek többsége pedig a középső és a késő kőkorból származik. […] A legfiatalabb ismert lelet lelőhelyének korát 4500 évvel ezelőttre teszik a régészek.
Így a késő rézkornál fiatalabb oroszlánmaradványokat már nem ismerünk hazánkból, a faj eltűnése minden bizonnyal a rézkor és bronzkor közötti
átmeneti időszakra vagy a kora bronzkorra tehető.”
(Dr. Németh Attila: Hazánk elfeledett oroszlánjai.
Állatvilág, 2016/5., 13–15. o.)

Az oroszlánok
óriási hatást
gyakoroltak az
emberi kultúrákra. Ezek a
nicosiai Ciprus
Múzeumban
őrzött, oroszlánokat és szfinxeket
ábrázoló ókori
kőszobrok a sziget sírkamráiból
kerültek elő.
Fotó: Dr. Németh Attila

Az eurázsiai
oroszlán egykor
hatalmas területen volt elterjedve, napjainkra
azonban mindössze egyetlen
apró állománya
maradt csak fenn
India Gujarat
államában.
Fotó: Milan Zygmunt /
Shutterstock

OROSZLÁNOK A KÖZEL-KELETEN

ben elsősorban a Szentföld távoli lakatlan vidékein,
a pusztában éltek oroszlánok, a Negev-sivatag és az
Arava-völgy tájain. A középkorban, a XI–XIII. század
között számos beszámoló ismert Dél-Levantéból (a
mai Izrael és Jordánia területéről). A nyugati és a
keleti előkelőségek egyaránt előszeretettel vadásztak a Biblia tájainak oroszlánjaira. Úgy tűnik, hogy a
Szentföldről ebben az időben, a XII–XIII. században
pusztultak ki az oroszlánok. Észak-Levante földjén
ugyanakkor egészen a XIX. század alkonyáig fennmaradtak. A mai Szíria és Törökország határvidékén
1870 és 1891 között észlelték utoljára az előfordulásukat. A Közel-Kelet más tájain is e korszakban, a XIX.
század végén, illetve a XX. század elején pusztult ki
az oroszlán. Az utolsó egyedeket Mezopotámia déli
részén 1918-ban látták, Irak területén. Irán közeli részein 1957-ben még észlelték a fajt. Arábiában 1928ban, Jemen területéről számoltak be utoljára oroszlán előfordulásáról. Ugyanakkor Egyiptomban, ahol
a történelmi időkben már csak oázisokban fordult
elő, de a Nílus-völgyben már nem, az utolsó adat a
XVI. századból származik a Sínai-félszigetről.

Az oroszlánok jelenlétére utaló bizonyítékok a holocén elejétől (a középső és az újkőkortól) kezdve
egészen a modern időkig ismertek a Közel-Kelet
térségében. A fennmaradt csontmaradványok mellett ősi ábrázolásokon, sziklarajzokon, megalitok
díszítésein, művészi alkotásokon, valamint írott
forrásokban találkozhatunk velük. Szerepelnek a
Bibliában és a Koránban is. Egyszerűen nincs még
egy olyan vadállat, mely akkora hatást lenne képes
kiváltani az emberből, mint amekkorára az oroszlán

A MAI ELFOGADOTT NÉZET SZERINT AZ
OROSZLÁNNAK MINDÖSSZE KÉT ALFAJA
VAN, AZ EURÁZSIAI ÉS AZ AFRIKAI.
képes. A térség csaknem minden országának területéről ismertek az állatok királyának egykori előfordulására utaló bizonyítékok, így Egyiptom, Izrael,
Jordánia, Szíria, Szaúd-Arábia, Törökország, Irak és
Irán területéről.
Az oroszlánnal kapcsolatos korabeli írott források
és beszámolók könyvtárnyi mennyiségűek. Csak a
Bibliában 135 alkalommal szerepel. A bibliai idők17
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A mind jelentősebb emberi hatások, az oroszlánok életterének beszűkülése és eltűnése, zsákmányállataik drámai megfogyatkozása nyilvánvalóan
hozzájárult e nemes fenevadak térségbeli kipusztulásához. Ugyanakkor a régió oroszlánjait a legvégsőkig kíméletlenül vadászták. Az utolsó ismert
megfigyelések túlnyomó többsége is valójában vadászat során elejtett példány volt.

ARÁBIA FOLTOS HERCEGE
A közel-keleti térség másik igazi nagymacskája a
párduc, melynek egy sajátos alfaja, az arab leopárd
(Panthera pardus nimr) fordult elő Dél-Levantéban.
Az alfaj elkülönítése a legújabb vizsgálatok eredményei alapján is indokoltnak látszik, igaz, genetikailag aránylag közel áll az afrikai leopárdhoz (P. p.
pardus). Megjelenése alapján viszont jól megkülönböztethető bármely más alfajtól, hiszen valamennyi
leopárd között ez a legkisebb.

Fotó: AnmarT /
Shutterstock

A LEOPÁRD VÉGLEG ELTŰNT A FÖLDKÖZITENGER KÖZELI TÉRSÉGBŐL.
Egykor az Afrika és Ázsia határán fekvő Sínai-félszigettől a Szentföldön keresztül a Perzsa-öböl térségéig Arábia jelentős részén előfordult. A síkságokat és a homoksivatagokat elkerülte, a sziklás
területek és hegyvidékek voltak legfőbb élőhelyei.
Állományai azonban napjainkra vészesen megritkultak, a Természetvédelmi Világszövetség
(IUCN) vörös listáján kritikusan veszélyeztetett
besorolással találjuk. Kevesebb mint kétszáz példánya él vadon három egymástól elszigetelt állományban. A megmaradt arab leopárdok java része
Szaúd-Arábiában, a Vörös-tenger partján végigfutó
Szaravat-hegységben honos. Főleg az előbbi hegységrendszer részét képező Hidzsáz- és Aszír-hegységekben találhatók szétaprózódott és folyamatosan

A VILÁG LEGGYORSABB EMLŐSE

A kritikusan
veszélyeztetett
arab leopárdok
állományai
riasztó ütemben
fogyatkoznak.
Már alig néhány
helyen lehet
csak megfigyelni
ezeket a foltos
nagymacskákat a
Közel-Keleten.

A babiloni
Istár-kapu sétáló
oroszlánja újabb
ókori példája
e fenséges
nagymacska
magas
művészi szintű
ábrázolásának.
Fotó: José Luiz
Bernardes Ribeiro /
Wikipédia
(CC BY-SA 4.0)

zsugorodó töredék populációk. Az alfaj legnépesebb
fennmaradt állománya ugyanakkor az Omán déli
részén lévő Dzofár-hegységben él. A harmadik és
egyben legkisebb populáció pedig az Omán és az
Egyesült Arab Emírségek határán elhelyezkedő Muszandam-félszigeten található.
A párducok helyzete a régióban az elmúlt évtizedben nagyon sokat romlott. E sorok írója egy tíz évvel
ezelőtti ismeretterjesztő cikkében az arab leopárdról még úgy emlékezett meg, mint Izrael rendkívül
ritka, féltve őrzött nagymacskájáról. Akkoriban kilenc, egyedileg ismert példány élt a közel-keleti országban, a Negevben és a Júdeai-sivatagban. Izrael
volt az alfaj utolsó menedéke a levantei térségben.
Sajnos – az erőfeszítések ellenére – azóta már a zsidó államból is kipusztult, így végleg eltűnt a Földközi-tenger menti régióból.

Élt azonban egy másik foltos
macskaféle is Levante tájain. A
világ leggyorsabb emlőseként
ismert gepárdról (Acinonyx jubatus) a legtöbben szintén úgy
hiszik, hogy afrikai állat, pedig
még ma is van egy apró állománya Iránban, a Kavír-sivatagban.
Az ázsiai gepárdok (A. j. venaticus) hajdan Levante partvidékén,
a Közel-Kelet tájain, Arábiában,
Közép-Ázsiában (a Kaszpi-tenger
mellékén és a Kizil-kum sivatagban), valamint Indiában voltak
honosak. A térség lakói nemcsak
bámulták a sebes léptű nagyragadozót, de háziállatként tartva
vadásztak is vele. Számtalan ábrázolás tanúsítja, hogy a gepárd
hosszú időn keresztül a gazellavadászat elengedhetetlen „kelléke” volt az egész régióban.
Az ázsiai gepárd alfaji szintű rendszertani elkülönítése az
örökítőanyag vizsgálatára épülő
genetikai tanulmányok alapján is megalapozottnak
tűnik. E vizsgálatok szerint – hasonlóan az ázsiai
oroszlán esetéhez – csak a földtörténeti közelmúltban, mintegy 32–67 ezer éve hagyhatta el Afrikát.
Bizonyos eredmények arra utalnak, hogy a szintén
rendkívül veszélyeztetett szaharai gepárdok (A. j.
hecki) is valójában az ázsiaival azonos alfajhoz tartoznak. Ha ezek az előzetes eredmények további
igazolást nyernek, akkor az oroszlánok törzsfejlődéséhez fölöttébb hasonló evolúciós történet rajzolódik ki a gepárdok esetében is.
Az ázsiai gepárdok sorsa az oroszlánéra emlékeztetően alakult a Közel-Keleten. Számuk egyre csökkent az emberi hatások erősödésével. Élőhelyük és
életterük zsugorodása, prédáik
fogyatkozása mind nehezebb
helyzetbe hozta a térség gepárdjait. Az ellenük irányuló intenzív
vadászat és a vadászati célú befogások is tovább apasztották állományaikat. Ez utóbbi kapcsán
fontos megjegyezni, hogy a va-

Az afrikai szavannák gepárdjainak ázsiai
rokonai nem
oly régen még
Délnyugat-Ázsia
nyílt vidékeinek
jelentős részén
előfordultak.
Számuk azonban
napjainkra drámaian megfogyatkozott.
Fotó: Katoosha /
Shutterstock

Az oroszlán
egykori eltejedése
Az oroszlán
mai elterjedése.
Forrás: Wikipedia/
Lion distribution

dászatra használt egyedek mind vadonból befogott
példányok voltak, fogságban sosem tenyésztették
őket. Csupán egyetlen eset ismert arról, hogy vadászati célból tartott gepárd utódnak adott életet,
az is a modern kori Indiából. Pontosan nem tudjuk,
hogy a gepárdok mikor tűntek el Dél-Levante tájairól; a Sínai-félszigeten 1946-ban látták őket utoljára. Észak-Levantéban a XIX. században pusztultak
ki. Mezopotámiában a szakirodalom szerinti utolsó

MÁSFÉL ÉVSZÁZAD ALATT AZ
ÁZSIAI GEPÁRDOK ÁLLOMÁNYÁNAK
KILENCVENKILENC SZÁZALÉKÁT
PUSZTÍTOTTÁK KI.
észlelés 1926-ból származik; ugyanakkor 1991-ben
autóval ütöttek el egy példányt, ám azóta újabb adat
nem ismert. Az Arab-félszigeten is a XX. században
haltak ki: Szaúd-Arábiában és Kuvaitban 1974, Jemenben 1963, Ománban pedig 1977 óta nem láttak
gepárdokat. A XX. század során fokozottan szűnt
meg Közép-Ázsiában is az életterük. A század végére korábban ismert élőhelyeik mindegyikéről eltűntek. Szintén a XX. század derekára Afganisztán,
Pakisztán és India területéről is kivesztek. A ma már
kizárólag Iránban megtalálható ázsiai gepárd kritikusan veszélyeztetett állat.
Noha az ember mindig is bámulta a nagymacskák erejét, gyorsaságát és szabadságát, hosszú távon mégsem volt képes együtt élni velük. Az ősi
birodalmak monumentális romjai között ugyan ott
láthatjuk művészi ábrázolásaikat, de az ókori Kelet
földjén többé már nem találkozhatunk oroszlánnal,
párduccal vagy gepárddal. A hajdanvolt vadonok
nemes nagyragadozói eltűntek, s csak a múzeumokban gyönyörködhetünk a róluk készült szobrokban, festményekben.
DR. NÉMETH ATTILA
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távú vonulásban nem vesznek részt. Apró méretükből adódóan a fák törzsétől a legvékonyabb gallyakig, ágvégekig sokféle rovarbúvóhelyet át tudnak
vizsgálni, így télen-nyáron kerül valami ízeltlábúakból álló étlapjukra.
Némi elmozgás, rövid távú vonulás persze belefér a királykák napirendjébe is. A tudományos célú
madárgyűrűzések eredményei révén tudjuk, hogy
pár északi államból (Skandinávia irányából, illetve
Csehországból) is érkeznek hozzánk a zord teleken sárgafejű királykák, míg a nálunk gyűrűzöttek
közül is elmozdulnak alkalomadtán néhányan dél
felé (jellemzően Szlovéniába és Olaszországba). Ám
alapvetően helyben marad az állomány zöme, legfeljebb a tél folyamán cinegékkel, fakuszokkal alkotott vegyes csapatokban kóborolnak a szülőhely
tágabb környékén.
Az apró termet és a gyors életmód hátulütője
azonban a rövid életciklus – a királykák mindössze
néhány évig élnek. A gyűrűzések jóvoltából ismert
legidősebb sárgafejű királyka alig bő öt évet élt meg.
Természetesen ezek az apró madarak megpróbálják
hatékonyan kihasználni a rendelkezésre álló időt,
ezért évente két fészekaljat nevelnek. Mivel az első
költése sokáig elhúzódik, a tojó a fiókák egyhetes
korától új fészek építésébe kezd, s „indítja” a második költést. Ilyenkor a hím veszi át az első fészekalj
fiókáinak gondozását. Az utódok is meglehetősen
számosak, hisz az átlagos fészekalj hét–tizenegy tojásból áll.

RITKA ÉS GYAKORI

A

találó, hangulatfestő királyka név remekül kifejezi a csöpp énekesek lényegi tulajdonságait, hisz eme apró madarak valóban viselnek
(toll)koronát, s rendkívül magabiztosan tesznek-vesznek a honi fenyvesek sűrűiben, sokszor
ügyet sem vetve az őket szemlélő „alattvalókra”. Tehetik ezt már csak azért is, mert méretük gyakorlatilag a ragadozók ingerküszöbe alatt áll: egy kifejlett
királyka testhossza 10 centiméter sincs, míg tömege
alig 5 gramm!
A Regulus nemzetségnek (mely latinul is herceget, királykát jelent) valójában két faja él Magyarországon, a sárgafejű (R. regulus) és a tüzesfejű királyka (R. ignicapillus). Mindketten alapvetően a fenyves
régiót kedvelik, de mivel ez hazánkban – tekintettel
az ország jelenlegi határain belüli tengerszint fe-

A tüzesfejű
királyka
vehemensen védi
apró „birodalma”
határát.
Lángnyelvként
lobbantja fel
tollkoronáját
a sötét erdei
környezetben:
a telt színezetű
tollazat jelzi az
ellenfélnek, hogy
kivel áll szemben.
Fotó: Michal Pesata /
Shutterstock

A sárgafejű királykák fáradhatatlanul keresik
az élelmet a zord
téli időszakban
is. Ezen örökmozgók fotózása
rendkívül nehéz,
de a figyelemkoncentráció
okán remek
kikapcsolódást
nyújtó feladat.
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

letti magasságra – hiányzik, meg kell elégedniük a
mesterséges telepítésekkel, fenyőelegyes erdőállományokkal.
Külzetre a két fajhoz tartozó példányokat inkább
az avatottak tudják elkülöníteni: a sárgafejű királyka tollkoronája (és egész tollazata) egyszerűbb színezetű, míg a tüzesfejű rokon szembeötlő fehér
szemöldöksávot és okkersárga gallért visel. No és
természetesen névadó jellemzőként a hímek élénk
narancsszín tollkoronával rendelkeznek, melyet a
tavaszi területfoglaláskor valódi kis tűzlobbanásként villogtatnak a riválisok felé, jelezve, hogy ki a
terület valódi ura…
Bár a királykák éneke egyszerű hangsorból áll, a
két faj között ebben is van némi különbség. Néha
vonuláskor is felhangzik énekük, de még feltűnőbb,
amint a csapatban járó, rovartáplálékuk után fáradhatatlanul kutató, igencsak aktív társaság tagjai
jellegzetes szittegő hangon folyamatosan
hívogatják egymást.

NÉHÁNY ÉV AZ ÉLET
A királykák – noha kizárólagos rovarevő madarak – nem vonulnak,
legalábbis a klasszikus értelemben
vett (kontinenseken átívelő) hosszú

SZÁZÉVES JELLEMZÉS

Herman Ottó immár bő száz esztendeje megjelent A madarak hasznáról és káráról című könyvében helytállóan írja le e csöppségeket: „Még az ökörszemnél is kisebb testű, de bolyhosabb tollú kis
madárka. […] Örökösen mozgó, fáradhatatlanul bujkáló, kereső és nagyon hasznos madárka, mely rovarokkal, tojásukkal és álcáikkal él,
leginkább a fenyvesek őre és kertésze. Sokszor a cinegékkel egy rajban
dolgozik, jön-megy, s hallatja szit-szit-szit hívogató szavát. Nem ritka
és aranynál is hasznosabb kis jószág.”
20

A két faj hazai előfordulása, terepi észlelhetősége
nem egyformán alakul. Míg a sárgafejű királyka
egész évben megfigyelhető, sőt a téli időszakban
akár még közönségesnek is mondható a kertvárosi területeken (mivel az itt lévő örökzöldek, rovarokban és pókokban gazdag sűrűségek révén több
a rendelkezésre álló táplálék), addig a tüzesfejűek
leginkább a vonulás idején jelentkeznek. A „legtüzesebb” hónap az április és a szeptember, ekkor van
leginkább esély arra, hogy távcső elé kerüljön egyegy ilyen apróság.
A költőállomány mérete is a fentieknek megfelelően alakul: míg a sárgafejű királyka akár az alföldi
luctelepítésekben is otthonra lel, és ennek megfelelően hazai állománynagysága 5-10 ezer pár körüli, addig tüzesfejű rokona válogatósabb, s csak a

magasabb térszíneken lévő fenyvesekben költ. Következésképp a hazai fészkelők száma mindössze
négy-ötszáz pár.

FENYVESEKRE SPECIALIZÁLÓDTAK
Bár a városi környezetben rendre „koppannak” a királykák a különböző, számukra ismeretlen felületeken, így elsősorban a zöldövezeti házak nagy ablakain, közvetlen védelemre nem szorulnak.

KÖZELI ÉS TÁVOLI ROKONOK
A sárgafejű királyka széles elterjedése miatt számos alfajjal rendelkezik,
melyek közül a rendszertannal foglalkozó kutatók, a taxonómusok időről időre leválasztanak, illetve néha vissza is olvasztanak önálló fajokat.
Faunisztikai szempontból is fontos a bennszülött, jellemzően szigetlakó (al)fajok védelme, mint kontinensünkön a madeirai királyka
(Regulus madeirensis) vagy a Távol-Keleten élő tajvani királyka (R.
goodfellowi) esetében. Szerencsére mindkét faj helyzete stabil.
A két észak-amerikai rokon, az aranyfejű (R. satrapa) és a rubinfejű
királyka (R. calendula) helyzete még ennél is jobb, hiszen mindkettő
növekvő besorolást kapott a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
listáján. Utóbbi faj a keleti partok menti vonulása során már többször
átvetődött az Atlanti-óceánon, így faunaterületünkön is vannak megfigyelési adatai Izlandról, Írországból és újabban az Azori-szigetekről.
A királykák csöpp
mérete és magas
testhőmérséklete
hasonló
problémákkal
állítja szembe
e madárkákat,
mint az emlősök
világában a
cickányokat:
életben
maradásuk
záloga az állandó
mozgás és
táplálékkeresés.
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

Fészkelőhelyeik azonban hazai szinten mindenütt fogyatkozóban vannak. A korábbi fenyőtelepítések ugyanis a legtöbb helyen nem váltották be a
hozzájuk fűzött erdőgazdasági haszonvételi lehetőséget, emellett (főleg klimatikus okokból) a lucosok
országszerte különböző betegségektől szenvednek.
Vonulás idején
bármely
élőhelyen (legyen
az erdő, kert,
városi park,
temető vagy
akár nádas)
felbukkannak a
bájos királykák.
Állandóan
nyüzsgő,
folyamatosan
„szittegő”
csapataikat kis
odafigyeléssel
hamar észre lehet
venni.
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

A CSÖPPNYI KIRÁLYKÁK RÖVID ÉLETŰEK,
DE SZÁMOS FIÓKÁT NEVELNEK.
Mindezért számos területen a fenyvesek őshonos
fafajokra való cseréje zajlik. Ez előbb-utóbb oda vezet majd, hogy a fenyvesekre specializált fajok, például a királykák is látványos állománycsökkenéssel
reagálnak. Természetesen a környező magashegységek „fenyvesekkel vadregényes tájai” vélhetőleg
még sokáig megmaradnak, így az onnan érkező
vendégek révén a honi erdőknek sem kell nélkülözniük a „valódi királyokat”.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
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A
A CIGÁNYCSUK

mind
veszéyeztetettebb
környezetben élő, állományaikban egyre csökkenő
mezei madarak közül választhatta ki az egyesület tagsága
és a természetet kedvelő nagyközönség a 2021-es év madarát.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöksége
által választásra javasolt három
faj, a cigánycsuk, a kis őrgébics és
a sordély volt. A szavazás még a
múlt nyáron lezajlott, s ennek során a legtöbb voksot a cigánycsuk
(Saxicola rubicola) kapta.

fészek helyét a tojó választja ki, rendszerint egy-egy
bokor védelmében a sűrű fű között. A lazán összerakott fészek felülről legtöbbször jól fedett, így oldalt
visz bele a bejárat. A csésze laza fala száraz fűből és
vékony gyökérszálakból készül, melyet kevés mohával és pókhálóval is erősít a madár. A fészket kizárólag a tojó rakja. A csésze bélelésére állati szőrszálakat, gyapjút vagy kevés tollat is használ. Fészekalja
4–6 tojásból áll, kizárólag a tojó kotlik. A fiókák jó
két hét múlva kelnek. Ezek etetésébe már a hím is
bekapcsolódik.
A fészek 20-50 méteres környezetéből felváltva
hordják a táplálékot, mely szinte kizárólag rovarokból – a vizsgálatok szerint főként bogarakból, lepkékből, legyekből s ezek lárváiból áll. Újabb két hét
alatt a fiókák lassan kinövik a fészket. Erős lábuk segítségével előbb a környező magas fűben bujkálnak,
s röpképességük elérése után a közeli bokrokon várják az öregek által még mindig hordott táplálékot. A
madárpár még néhány napig eteti őket, de a fiatalok
hamarosan maguk is önállósulnak, s ekkor a szülők
újabb költéshez láthatnak.

AZ ÉLŐHELY, ÉS BENNE A MADÁR
A cigánycsuk elsősorban mezőgazdasági területeink madara.
Leginkább preferált élőhelyeit a
marha- és juhlegelők bokros szegélyein, vagy a szántóföldeket
elválasztó ritkás cserjesávokban
választja meg. Ott láthatjuk egy
kóró tetején, onnan röppen rá a
talajon vagy a növényzet felszínén mozgó rovarzsákmányára.
Igaz, ritkábban légykapó-módra,
a közelében elrepülő rovarokat a
levegőben is elkapja.
A hímek legfontosabb jellemzői, a fekete fej, a fekete torokfolt
a kétoldali széles fehér nyakfolttal, valamint az élénk téglavörös
begy és hasoldal. A tojó ruházata
sokkal szerényebb, tollazatában
érvényesül a rejtőszínezet, hiszen
ő rakja a fészket, s ő ül a fészken
mindvégig, amíg a tojásokat költi.
Amennyiben gyűrűzés céljából is kézre kerül madarunk, faji
bélyegeit alaposabban szemrevételezhetjük. Mindkét ivar jellemzője a lekerekített szárny, melyben négy kézevező, a 3-4-5-6-os,
alkotja a szárnycsúcsot. Mindez
a közeli rokon (néha tollazatában
hasonló) rozsdás csuktól jól megkülönbözteti, hiszen ez utóbbinak nem lekerekített, hanem hegyes a szárnya, mivel hosszútávú
vonuló. A cigánycsuk viszont,
mint tompa szárnyai is elárulják,
csupán rövid távra vonul.

HÉT FAJ, HUSZONNÉGY ALFAJ
A régebbi – morfológiai alapokon
nyugvó – madárrendszertanban
madarunk a vörösbeggyel, a fülemülével és sok más, a talajközelben élő úgynevezett „kis rigóval”
a rigófélék családjához tartozott.
A molekuláris és genetikai alapokon nyugvó mai rendszertan
ezeket a madarakat már néhány
évtizede a légykapófélék (Muscicapidae) családjába helyezte át.
A cigánycsuk rendkívül változékony faj. Hatalmas elterjedési
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területén, ami felöleli Afrika és Eurázsia nagy részét, a közeli múltig 24 alfaját különböztették meg.
Kinn a szabad természetben ezek ma is ugyanúgy
ott vannak korábbi földrajzi helyükön, de mégis
azért használtunk múlt időt, mert a legmodernebb
rendszertani felfogás viszont a 24 alfajból 7 csoportot képezett, melyeket később faji rangra emelt.
Így jelenleg egy faj helyett hétről beszélünk, melyek
magukba foglalják mind az említett 24 alfajt.
A jelenlegi hét faj közül a nálunk is élő európai cigánycsuk kontinensünk délebbi nagyobbik felén él.
Csupán a legészakibb tájakról hiányzik, mint Izland,
Skandinávia nagy része és a hideg orosz táblavidék.
Az európai cigánycsuk mindössze két alfajt ölel fel

A CIGÁNYCSUK HAZAI ÁLLOMÁNYA
HARMINC ÉV ALATT A TÖREDÉKÉRE
CSÖKKENT.
(a fentebb említett 24-ből). Ezek egyike a nálunk is
élő Saxicola rubicola rubicola, azaz a mostani törzsalak. A másik a S. r. hibernans, mely a kontinentális Európa legnyugatibb tenger menti szegélyét
uralja Írországtól Nagy-Britannián és Bretagne-on
keresztül Portugáliáig.

A cigánycsuk
hímje rendszerint
egy kóró vagy
bokor tetejéről
adja elő rövid,
de jellegzetes
énekét. Hangulata tetőpontján
egy méterre
felemelkedik,
és röptében is
folytatja dalát,
amint lassan
visszaereszkedik
a bokor tetejére.

A hímek jellemzői
a fekete fej és torok, a kétoldali fehér nyakfolt és a
kiterjedt szárnyfolt, valamint
a rozsdavörös
begy és hasoldal.
A cigánycsuk
előszeretettel vadászgat rovarokra
nádasok szélén,
akárcsak a képen
látható példány.
Fotó: Jesus Cobaleda /
Shutterstock

ŐSSZEL ELVONUL
A cigánycsuk költöző madár, igaz, nem vonul meszszire a tél elől, megelégszik a Földközi-tenger környékével. A populáció jó része átmegy Észak-Afrikába, s ott Algéria és Tunézia kopár hegyeinek
macchia övezetében tölti a telet. Mivel rövid távú
vonuló, az év tizenkét hónapjából nagyjából kilencet nálunk tölt. Tavasszal az elsők már március elején visszatérnek téli szállásukról, és zömük ősszel
csak októberben vonul el, de az utolsóként maradó
– rendszerint öreg – hímek néha még novemberben is itt megfigyelhetők.
Élőhely választásában kerüli az ember lakóhelyeit. Fészkelőhelyét mindig valamely lakott épülettől
távol, keskeny csatorna mentén az árokpart füves
oldalában, legtöbbször egy-egy magános cserje
alatt választja meg. A fészkelőhelyet, pontosabban a

A tojónak a
hímtől eltérően nem fekete,
hanem szürkésbarna a feje,
rajta elmosódó
hosszcsíkozással.
A sötét áll és a
halványrozsda
hasoldal szintén
fontos faji bélyeg.
A szürkésbarna rejtőszín a
kotlásban vállalt
szerepe miatt is
fontos (balra).
Fotó: Erni /
Shutterstock

HOGYAN VÉDJÜK?
A cigánycsuk nagyarányú állománycsökkenésében, mely a legutóbbi három évtizedben következett be, elsősorban a szántóföldek nagyüzemi táblásítása, a cserjés szegélyek, mezsgyék beszántása,
megszüntetése, a túlzott vegyszerhasználat, a legelők műtrágyázása játszotta a legnagyobb szerepet. Telelőhelyein nem érhette nagyobb veszteség,
hiszen a mediterráneum száraz macchiásában telel,
mely élőhely szinte évszázadok óta változatlan formában áll fenn.
Védelméhez bizonyos mértékű propagandamunka is szükséges. A gazdálkodókat kell meggyőzni közvetlenül vagy döntéshozói szinten, hogy
minél kevesebb vegyszert használjanak a földeken.
Ez ugyanis jó a talajnak, jó az élővilágnak, jó a többi
mezei madárnak, s az egészségesebb élelmiszerek
előállítása révén hasznos az embernek, a fogyasztók
egészségének, sőt, hosszabb távon az egész gazdaságnak.
DR. BANKOVICS ATTILA
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bristolzoo.org.uk

Számos érdekes egzotikus állattal gazdagodott a bristoli állatkert. A hüllőházban
négy kék varánusz (Varanus macraei), egy
résteknős (Malacochersus torneri) és két sárgaszegélyű szelenceteknős (Cuora flavomarginata)
bújt ki a tojásból. Mindannyian veszélyeztetett
hüllők. A rovarházban sikeresen tenyésztettek
a vadonban már kihalt partula csigákat (Partula
radiolata), valamint a kritikusan veszélyeztetett Lord Howe-szigeti botsáska (Dryococelus
australis) immár negyedik generációjának
három egyede is kikelt.
Fotó: Danny Ye / Shutterstock

www.nowa.zoo.wroclaw.pl

A wrocławi állatkert a manátuszok (Trichechus) tenyésztésében vezető szerepet tölt
be Európában. Három év alatt négy borjú is született
az állatkertben. Ling, a 14 éves anya szeptember 11-én
hozta világra harmadik gyermekét. Ahogy korábban,
úgy most sem mutatott érdeklődést utódja iránt, így a
gondozók Ausztráliából származó speciális tápszerrel
etetik a valószínűleg kislány manátuszt. Az állatkert
tenyészállománya négy felnőtt egyedből áll – a két
hím 2014-ben Dániából, a két nőstény pedig 2017-ben
Szingapúrból érkezett. Jelenleg 8 európai állatkertben
foglalkoznak a kihalófélben lévő faj tenyésztésével. A
távolabbi cél, hogy természetes élőhelyükön engedjék
szabadon az állatokat. A Wrocław Zoo a Dodo Alapítvánnyal együtt támogatja az Afrikai Vízi Védelmi Alapot
a világ legkevésbé ismert manátuszfajainak – például
az afrikai manátusznak (Trichechus senegalensis) –
kutatásában és védelmében.

www.zoo.pt

Először láthatók vörös óriáskenguruk (Macropus rufus)
Portugáliában. A legnagyobb erszényes faj négy egyede Franciaországból költözött a lisszaboni állatkertbe. Ausztrália ikonikus állatának
érkezése egyben megemlékezés is a 2019 végén és 2020 elején Ausztráliát
sújtó tragikus erdőtűzről, amelyben 18 millió hektár erdő és a legújabb
becslések szerint több mint egymilliárd állat pusztult el.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

taronga.org.au

Öt év óta először születtek közönséges erszényesnyúl ikrek (Macrotis lagotis) a Taronga Állatkertben.
A faj korábban Ausztrália szárazföldjének 70%-át lakta, de az elmúlt 200
évben számuk drámai módon csökkent a ragadozók és az élőhelypusztulás miatt. Egy nőstény erszényesnyúl élete során akár 20 kölyöknek is
életet adhat, így Sandy és a hím, Gibson nagymértékben hozzájárulhat a faj
állományának növekedéséhez. A kölykök akár 75 napig is az erszényben fejlődnek, és miután elhagyják azt, édesanyjuk
további 14 napig gondoskodik róluk.
Fotó: Bradley Dennien / Shutterstock

Fotó: Jiri Prochazka / Shutterstock

Összeállította: Betlehem Ildikó
www.zoopraha.cz
taronga.org.au

Megerősödtek, és immár a felnőttekkel közös medencében úszkálhatnak a
moszkvai állatkertben nyáron született
tüskésráják (Dasyatidae). A két hím és
két nőstény rája (egy hónapos korukban
határozták meg a nemüket) az első perctől
fogva teljesen függetlenek, nincs szükségük
szülői gondoskodásra. A fiatalok körülbelül
3-4 év múlva érik el a kifejlett állatok méretét. A természetben a tüskésráják egész
életükben növekednek, elérhetik a 80 cm-es
hosszúságot is. Szúrásuk nagyon fájdalmas,
de ritkán életveszélyes. A moszkvai zooban
öt éve élnek a faj képviselői.

Hosszú évek óta tobzoskák (Pholidota) milliói esnek áldozatul a velük
való kereskedelemnek. A prágai állatkert társfinanszírozza a laoszi Pangoláriumot, és támogatják egy hasonló létesítmény létrehozását Indonéziában is. Az
állatkert igazgatója, aki a közösségi médiában osztotta meg aggodalmait az állatok
helyzetével kapcsolatban, elmondta, hogy a szerződésekben kikötötték: a mentőállomásokon más
emlősöket, különösen
sülöket is fogadni kell.
A maláj sülök (Hystrix
brachyura) iránti igény
meredeken növekszik, húsuk, tüskéjük
és rendkívül drágán
eladható bezoárjuk
miatt. A bezoár képződésekor az emésztetlen ételmaradékok
felhalmozódnak, és
összenyomódva fokozatosan ovális kőhöz
kezdenek hasonlítani.
A bezoár szó a perzsa
pād-zahr-ból származik, ami antidotumot (a méreg ellenszere) jelent. Nem csoda,
hogy Európában évszázadokig nagyra értékelt árucikk volt, az ára állítólag az arany
árának negyvenszeresét is elérhette. Európával ellentétben, Ázsiában nem lankad,
sőt inkább nő az érdeklődés a bezoár iránt. A főként az interneten működő kereskedők szerint a bezoár szinte mindent gyógyít a dengue-láztól kezdve a Covid–19-ig.
Miroslav Bobek rámutatott, hogy természetesen semmilyen tudományos bizonyíték
nincs erre a fantasztikus gyógyító képességre. Sajnos még mindig igen jövedelmező vállalkozás bezoárkereskedelemmel foglalkozni, nemrégiben például egy 38,4
gramm tömegű rög 3800 dollárért cserélt gazdát.

Első alkalommal tenyésztettek a San Diego
Zooban piroshasú nektármadarat (Cinnyris coccinigastrus). Az USA-ban, állatkertben
mindössze egyetlen pár él ebből az apró, afrikai
fajból. A fióka hímnemű, így kifejlett korában fényes, színpompás tollazattal büszkélkedhet majd.
A madarak elsősorban nektárral táplálkoznak, de
alkalomadtán – különösen, ha fiókákat nevelnek
– rovarokat is elfogyasztanak. Bonyolult, növényi
rostokból és pókhálókból álló, zsákszerű fészküket
a fákra függesztik.

Fotó: serg_dibrova / Shutterstock

Fotó: kajornyot wildlife photography / Shutterstock

Fotó: Agami Photo Agency / Shutterstock

moscowzoo.su
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Folytatódik a sztyeppefutó (Pedionomus torquatus) sikeres
tenyésztési programja a Taronga Állatkertben. A fajnak mindöszsze 500 példánya maradt a vadonban. A program 2018-ban kezdődött a
Taronga Állatkert tulajdonában lévő 110 hektáros védett területén, ahol 30
madárházat építettek a sztyeppefutók számára. A madarak, ha a körülmények kedvezőek, egész évben szaporodhatnak, de elsősorban augusztus
és március között rakják le tojásaikat. Általában 2-4 fiókát keltenek ki a
legfeljebb 5 tojásból. A nőstény, miután az összes tojást lerakta, továbbáll,
aztán a hím költi ki és gondozza a fiókákat. A madarak körülbelül két
hónapos kortól teljesen függetlenek. A Taronga Zooban legutóbb kikelt öt
fióka esetében viszont a tojó a teljes 23 napos inkubációs időt a tojásain
töltötte. Ezt a viselkedést eddig még sem a vadonban, sem fogságban nem
figyelték meg. Az, hogy a teljes fészekalja, azaz mind az öt kismadár kikelt,
valószínűleg annak is köszönhető, hogy a sztyeppefutó tojó testtömege
nagyobb a híménél.
Fotó: Agami Photo Agency / Shutterstock

https://sandiegozoo.org
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ÁLLATKERT A
SZOMSZÉDBAN
ZOO LJUBLJANA
Az ízeltlábúakat,
kétéltűeket és
hüllőket bemutató Vivariumból
nem hiányoznak
a mérges kígyók
sem. Képünkön
homoki vipera
látható.

S

zlovénia legnagyobb állatkertjét nálunk alig ismerik, noha alig húsz perc sétára Ljubljana belvárosától egy csendes, erdős terület több száz
érdekes állatnak nyújt otthont.
A ljubljanai állatkertet 1949-ben alapították a város központi részén, ahonnan két év múlva a jelenlegi helyére költöztették. Ma közel húsz hektáron

Az alpesi zerge
(lent) a ljubljanai állatkertben
közös kifutón
osztozik a kőszáli kecskével
(jobbra). Ez utóbbi
faj a XIX. század
végére csaknem kipusztult,
a harmincas
években úgy
kétezren lehettek,
ma pedig már 34
ezerre becsülik az
állományukat.
Fotó: Kovács Zsolt

120 állatfaj mintegy 500 egyede él – nem számítva
az „apróbb lakókat”. Az állatok többsége hatalmas,
természetes kifutókban tanyázik; nem túlzás azt állítani, hogy ha valaki meg szeretné megpillantani –
teszem azt – a hiúzokat, akkor feltétlenül vinnie kell
magával távcsövet!
Az állatkert jó tartási körülményeire utal, hogy
lakói között több az idős állat. Az Indiából érkezett
elefánt például 1975-ben született, a legidősebb fehérarcú csimpánzt pedig 1974-ben fogták be Afrikában.
A ljubljanai állatkert állománya rendkívül változatos, a szokásos zoofajok (oroszlán, elefánt, zsiráf,
zebra, strucc stb.) mellett említést érdemel a rendkívül gazdag európai patás- és nagymacska-kollekció, vagy éppen a nem túl nagy, de változatos élővilágot bemutató Vivarium.
-CS -T

Kulturális rovat

Kalandos utakon
DR. KORSÓS ZOLTÁN írása

K

ovács Zsolt (lapunk főszerkesztője) és Szemadám György az
Állatvilág magazin állandó szerzői, egyben a magyar természettudományos ismeretterjesztés különleges alakjai. Mindkettejüknél tetten érhetjük azt az egyedi stílust, amelyben könnyed,
olvasmányos szövegbe rejtve tudományos alapossággal kapunk
részletes ismereteket egy-egy táj, állat, vagy akár intézmény, állatkert jellemzőiről, érdekességeiről. Jelen könyv sem kivétel: miközben
az úti beszámolónak szánt, élvezetes sorokat olvassuk, ott érezhetjük magunkat a helyszínen, együtt fedezhetjük fel a szerzőkkel a látnivalókat, és közben a szóban forgó hely történetéről, az ottani élőlényekről is pontos és hiteles, újszerű információkat szerezhetünk.
Nem kétséges, hogy emögött sokszor alapos kutatómunka, szakirodalmi tájékozottság rejlik, nemegyszer egyéni, filozofikus gondolatokkal fűszerezve.
A közös könyvre most először vállalkozó két szerzőt személyes
barátság is összefűzi. Külföldi expedícióikon, szafarikon többször
utaztak együtt, és a közös élményeken osztozva korábban külön-külön mesélték el egyedi benyomásaikat. Jelen könyvben is van ilyen úti
beszámoló: Kazakisztán hatását együtt élték át. A jobbára saját fotókkal gazdagon illusztrált kötetben földrajzilag szétválasztva (Afrika:
Szemadám György; Eurázsia: Kovács Zsolt) összesen hét úti élményben mélyedhet el az olvasó. Csak néhány részletet kiemelve: a dél-afrikai Royal Natal Nemzeti Park jellegzetes, Sentinel („Őrszem”) nevű
hegycsúcsa, vagy a Drakensberg („Sárkányhegy”) Parkban lévő
busman sziklarajzok Szemadám György leírásában teremtik meg a
szafari-alaphangulatot. A szerzőnek minden sorából érződik, hogy

KOVÁCS ZSOLT – SZEMADÁM GYÖRGY:
KALANDOS UTAKON
(Alapfy Kft., 2020)
Megrendelhető: www.bukikonyv.hu
Ára: 3450 Ft

számára Afrika az igazi szerelem, és így kelnek életre szemünk előtt
a vidék különleges állatai: antilopok, ragadozók és madarak. Kovács
Zsolt a kazakisztáni sztyeppe előtt a Duna-delta titokzatos, ritkán látogatott ősvilágába kalauzol el, majd Északi szafari címen a kihaltnak
tűnő, mégis fajgazdag skandináv tájakat, a változó, de mindig előremutatóan fejlődő városi állatkerteket, bemutatókat és múzeumokat
ismerteti meg velünk.
Reméljük, hogy mi, olvasók nem utoljára találkozunk a szerzők
közös útjainak élményeivel, és újabb kalandjaikat is velük együtt élhetjük majd át.

1938-ban indiai vadászexpedícióját követően neves vadászunk, Széchenyi Zsigmond
két érdekes állatot ajándékozott a Budapesti Állatkertnek. Kik voltak ők? A helyes
megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható
össze. A megfejtéshez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

1. A felsoroltak közül melyik kengurufaj látható jelenleg az állatkertben?
KI: Fürge kenguru AJ: Párma kenguru MA: Hegyi kenguru
2. Melyik évben jelent meg magazinunk első száma?
RÁLY: 2011 LÁJ: 2015 AK: 2014
3. Egészen az 1970-es évekig éltek azóta már kipusztult jávai tigrisek a fővárosi állatkertben. Mi volt az utolsó – egyben itt született – példány neve?
TI: Herceg TA: Bátor OS: Nahar
4. Becslések szerint ma hány koala él Ausztráliában?
MED: 43 000–100 000 GR: 150 000–200 000 ÍR: 330 000
5. Ki volt az a neves solymász, aki az 1950-es években az Állatkert
madárosztályát vezette?

A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének e-mail címére (info@allatvilagmagazin.hu) vagy postai
címére (2083 Solymár, Magas u. 21.) megküldeni név, cím,
telefonszám feltüntetésével. (A lapból nem szükséges kivágni
a rejtvényt.) Postára adási határidő:
2021. február 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 2021. évi 1–6. lapszámok valamennyi
pályázatára 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.

NO: Nemeskéri Kiss Géza VÉK: Bástyai Lóránt ON: Lelovich György
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VÉLEMÉNYEM SZERINT
Írta: Dr. Korsós Zoltán

Állati jó

könyvek?

Több mint negyven éve, amióta ismeretterjesztő írások közlésére
vállalkozom, arra törekedtem, hogy szakmám, a zoológia
tudásanyagát minél körültekintőbben, hitelesen, a tudomány
mindenkori állásának megfelelően, ellenőrizhető módon tálaljam a
nagyközönség elé.

Nagyközönség alatt mindenféle
korosztályt értek, a bölcsődés
korú kisgyerektől a már nyugdíjas felnőttig. Hogy az idősödő
elme mennyire képes befogadni
a szokatlan, az esetleg tévesen
rögzült tudásnak ellentmondó
új információt, arról is sokat lehet elmélkedni, de saját családi
tapasztalatomból tudom, hogy
a kisgyerek agya még tiszta, üres „winchester”,
s hihetetlen befogadóképességével minden adatot rögzít, érkezzen az bárhonnan, elsősorban
persze a szüleitől. Ezért tartjuk számos kollégámmal együtt nagyon fontosnak a hiteles ismeretterjesztést, hogy a gyermeki elme már korán
pontos és megbízható, helyes ismereteket kapjon az őt körülvevő világról. Mivel zoológus vagyok, így természetesen az élővilággal kapcsolatos ismeretekre figyelek, s szinte fizikai fájdalmat
okoz, amikor olyan könyvekkel, újságcikkekkel
vagy filmekkel találkozom, melyek valósággal
öntik magukból a felületes, ellenőrizetlen „tudásanyagot”. Amellett, hogy az ilyen médium bántó
a szakember számára, káros azért is, mert napjainkban épp a „környezettudatosságra” kellene
nevelnünk a következő generációt, arra, hogy
fajunk nem különálló ura, legyőzője a természetnek, hanem úgy része, hogy az emberiség jövője
a Föld élővilágának megőrzésétől, az ember és
természet közti egyensúlyhoz való visszatalálástól függ. Talán elég itt, ha David Attenborough
legújabb filmjének és könyvének – A Life on Our
Planet (Egy élet a bolygónkon) – fel- és megrázó
mondanivalójára, korunk legnagyobb természettudományos ismeretterjesztőjének tanúvallomására hivatkozom.*
* A film megtekinthető a Netflixen, a könyv pedig már kapható (illetve megrendelhető az interneten).
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E hosszas bevezetésre egy közelmúltbeli, kiugróan rossz példa késztetett. Bernáth István, aki
a természetben és azon kívül is „mindenhez ért”
(kötetei kutyákról, lovakról, arborétumokról, tavakról, nemzeti parkokról, dinosz a u r u szo k ró l,
házi kedvencekről, feltalálókról,
várakról és még
sok
egyébről
szinte elárasztják
a Libri és a Bookline kínálatát), írt
egy könyvet Magyarország állatvilága címmel. Önmagában ez akár
vonzó is lehetne, bár a 96 oldalas mű a nagyra
törő címmel rögtön némi kétséget kelt a hozzáértőben, aki tizenkét évesen például Móczár László
kétkötetes, összesen 1480 oldalas állathatározóját böngészte, vagy később a szintén neves zoológus, Kaszab Zoltán által indított Fauna Hungariae
(Magyarország állatvilága) huszonkét kötetesre
tervezett és sajnos befejezetlen, a 173. füzetnél
tartó akadémiai könyvsorozatát gyűjtötte. Az
igazi döbbenetet már a címlap fotója kiváltja: ez
ugyanis egy hazánkban még vadasparkban sem
látható indiai pettyes szarvast (Axis axis) ábrázol!
Az állat szép ugyan, és a könyv szerzőjét, no meg
az óvatlan olvasót nyilván gyermekkora kedvenc
szereplőjére, Bambira emlékeztette (ez is megér
egy külön történetet, hogyan lesz a pettyes őzgidából hatalmas agancsos szarvasbika), de sajnos
semmi köze Magyarország állatvilágához. A tévedésre a szerző is rádöbbenhetett, mert a 2019-es
első kiadás után idén megjelent az Elektra Könyvkiadónál a „javított”, második kiadás, immár egy
őshonos hazai állattal, a vörös rókával a borítón.

Huszonöt éve Csorba Gáborral írtunk már egy publicisztikát (először
a Süni és a Természet magazinban jelent meg, majd a Népszabadság
kulturális mellékletében is) Sáska, szöcske, tücsök és bogár, avagy a
természettudományos ismeretterjesztés etikája címmel. Akkor még
csak általánosságban próbáltuk felhívni a könyvkiadók figyelmét
arra, hogy a tudományos ismeretterjesztés elengedhetetlen részét
kellene képeznie a lektorálásnak, a szakértő ellenőrzésnek. Két évvel később már konkrét példán felháborodva, jóval vitriolosabb hangnemben
írtunk egy másik cikket Merkl Ottóval
hármasban (Noé elveszett bárkája és
a szakfordítás elveszett becsülete),
melyben az akkortájt épp a csúcsra
kapaszkodó Alexandra Kiadó gondozásában megjelent Noé elveszett
bárkája című Karl Shuker-könyvet
állítottuk pellengérre, ismét csak
a szakértő lektor közreműködését hiányolva. (És itt a hangsúly a
„szakértőn” van, mert a fordításnak volt lektora – fölöslegesen.)

Sajnos a helyzet azóta nemhogy javult volna a hazai könyvpiacon, inkább romlott. Több oka is lehet
ennek: az egyik nyilván az, hogy sokkal szabadabban, ellenőrizetlenül áramolhatnak be külföldről
az ott is alacsony színvonalú, hiteltelen munkák, amelyek minőségét utána még a szakszerűtlen
hazai fordítás („ferdítés”) is csökkenti. A másik ok pedig nagy valószínűséggel anyagi természetű:
a kiadók a vásárlókért folytatott szoros versenyben rá vannak kényszerítve a költségcsökkentésre,
s ezt ki máson, mint a „feleslegesnek” ítélt lektoron, ne adj’ isten, az olvasószerkesztőn próbálják
megspórolni. Így születnek aztán az olyan könyvek, mint a Napraforgó Kiadó „Kis felfedezők” sorozatában a Bogarak.
Már a cím és a hozzá tartozó borító is félrevezető, hiszen a „bogarak” szó alatt a hangyától a százlábún, a szúnyogon, a lepkén és a szitakötőn át a csigáig minden látható, de ez csak a kisebbik baj.
Az igazi gond az, hogy a kisgyermekeknek szóló könyvecske belül is tele van félrevezető és hamis
információval. „A rovar a bogarak összefoglaló neve.” „Vannak nagyon hasznos rovarok is, távol tartják a veszélyes rovarokat,
segítik a növények beporzását, és élelmet termelnek – nekünk.” „Fáraóhangya: Ezek az apró élősködők szeretnek az ember
közelében, az épületek hasadékaiban letelepedni.” „A nagy rovarok elég ijesztőek is lehetnek nagy szárnyaikkal, hosszú lábaikkal és erős fullánkjukkal.” Nem folytatom; nehéz elképzelni, hogy egy ilyen mesekönyv után a gyerek a természet élőlényeire
fogékonnyá váljon. Nagy a szülő felelőssége, hogy korrigálja a könyvben lévőket – de miért is tudná korrigálni, ha az ő tudása
is természettudományi oktatásunk hasonlóan lecsupaszított forrásaiból fakad?

Ám hogy jó példáról is szó essék: visszakanyarodva Magyarország állatvilágához, a Gulliver
Lap- és Könyvkiadótól 2011-ben jelent meg kiváló
magyar szerzők (Kállayné Szerényi Júlia, Merkl
Ottó és Főzy István), valamint két nagy tehetségű rajzoló (Kelemen Ágnes és Jeney Zoltán)
tollából, illetve ecsetjéből a Magyarország növény- és állatvilága [Képes természeti atlasz]
című album. A szépen megtervezett és szemet
gyönyörködtetően tördelt könyv tájanként,
élőhelyenként ad áttekintést a Kárpát-medence élővilágáról, kitűnő lektorok (Csorba Gábor
zoológus és Szollát György botanikus) figyelő tekintetét is magán
hordozva. Csak ajánlani tudom a legszélesebb korosztálynak; még a
szülők is könnyűszerrel tanulhatnak belőle.

Hasonlóan kiváló termék, sőt sorozat a Park
Kiadó „Szemtanú” könyvei (eredetileg a londoni
Dorling Kindersley kiadó
„Eyewitness guide” sorozata), amely 1989-ben
indult a Vojnits András
(lapunk szerzője is) által
lektorált Lepkék és pillangókkal. A természettudományok mellett a technika, a történelem
és a művészetek világát is felölelő sorozat
félszáznál is több kötete sajnos már csak
antikváriumokban érhető el.

Hasonlóan szép, szakmailag hiteles és információgazdag a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásában immár évek óta
megjelenő Állatkerti Kötetek a Természetért sorozat, amely épp a huszadik köteténél
jár. A gazdagon illusztrált, egyenként 120
oldalas kiadványok az állatvilág különböző
csoportjait tárgyalják, mindig a legilletékesebb szakember tollából. Az olvasmányos
szöveg már az iskolázottabb közönségnek
szól, s a naprakész információtömeg a bogarak, darvak, gólyák, földikutyák iránt
mélyebben érdeklődőnek is számos újdonsággal szolgál. Csak remélni tudom, hogy
az ilyen ismeretterjesztő kiadványok fogják
uralni a könyvpiacot és a természet csodáira fogékony olvasók könyvespolcait.
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„Ha a lombkorona teljesen zárt, a havasi cincérek az egyébként ideális gazdafákba sem fognak petézni. A lárvák fejlődéséhez ugyanis az
szükséges, hogy a törzset naponta legalább néhány órán át alaposan
süsse a nap. Ugyanezért gyakoribb a havasi cincér a hegyek déli és
nyugati lejtőin. Akinek sokszor volt már dolga havasi cincérrel, az ismeri e bogár napimádatát; leginkább kánikulai melegben, délelőtt 10
órától délután 4-ig érdemes keresni egyedeit, aktivitásuk csúcsidőszaka a déli órákra esik. Ha a hőség szinte már elviselhetetlen, átvonulnak
a törzsek árnyékosabb oldalára, de a legtöbb nagy testű, alkonyati-éjszakai cincértől eltérően a havasi cincér teljes mértékben nappali állat.”
(Merkl Ottó: Otthona a holtfa)

KÉTHAVI ISMERET TERJESZ TŐ MAGA ZIN

A Fővárosi Állat és
Növénykert folyóirata

FŐSZERKESZTŐ

A HAVASI CINCÉR
KÜLÖNLEGES „METAMORFÓZISA”

A 4-5 cm hosszúságú bogárlárvák
leginkább az
öreg, sérült fák
elhalt részeiben,
kidőlt, vagy
még lábon álló
törzsekben élnek.
A fatestet rágják,
és miközben járataikkal behálózzák azt, anyagát
gyakran teljesen
felélik. Fejlődésük 2-3 évig, vagy
még tovább tart.
A kifejlett lárvák a
kéregben jó előre
ovális röpnyílást
készítenek, majd
visszahúzódva
a farészbe, a
felszíntől néhány
centiméterre,
májustól júniusig
átalakulnak. A
majdnem „kész”
bábok lényegében már az imágó
testfelépítését
mutatják.
Fotó: Vojnits András

A

havasi cincér nemcsak hazánk egyik legszebb
bogárfaja, hanem rovarfaunánk egésze közül
is kitűnik. Nem véletlenül a Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata, és lett 2019-ben az év
rovara. Népszerűségéhez „egzotikus” neve is hozzájárul, holott korántsem tipikusan alpesi állat. Igaz
ugyan, hogy Linné 1758-ban egy Alpokból származó példány alapján írta le, s adta neki a Cerambyx alpinus nevet (ma Rosalia alpina), de leginkább a bükkösökben van otthon, a 300 és 2000 méter közötti
tengerszint feletti magasságban.
Magyarországon még sok helyen előfordul, az
Északi-középhegységben itt-ott gyakori. Európa
nagy részén sokkal rosszabb helyzetben van, számos országban visszaszorult vagy már el is tűnt.
Ausztriában a megfigyelések száma 80 százalékkal
csökkent, Németországban alig akad őshonos populációja. Csehországban is súlyosan veszélyeztetett, míg behurcolt példányokból kialakult skandináviai állományának nyoma sem maradt.

TARVÁGÁS VAGY VÉGHASZNÁLAT
A havasi cincérre leselkedő veszélyek között újabban
gyakorta emlegetik az éghajlatváltozást, a felmelegedést. Ebben elvileg lehet valami, ha nem is közvetlenül, hisz maga a kifejlett bogár egyenesen napimádó, de a hűvös-nedves környezetet igénylő bükkösök
megsínylik a meleg éveket. Rövid távon ennél sokkal
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A párosodás elég
hosszú ideig tart,
és megzavarva
a felek összetapadva keresnek
menedéket. A
hímek a frigy beteljesülése után jó
ideig kísérgetik a
nőstényt, ügyelve
arra, hogy az félre ne lépjen; így
biztosítják a jövőt
saját utódaiknak.
Fotó: Vojnits András

A nőstények
előszeretettel
rakják olyan
helyekre petéiket,
ahol a megsérült
fák illatot árasztanak. A farakások,
amiket nem szállítanak el időben,
a cincérek ezreit
vonzzák, így
válnak halálos
csapdává. A bogarak kilométeres
távolságból is
odarepülnek.
Fotó: Vojnits András

inkább a hagyományos erdőművelés gyéríti a bükkpopulációkat. Homogén erdőállományokat alakítanak ki, vagy más, gyorsabban növekvő és kevesebb
„gondot okozó” fajokkal váltják fel a bükköt. Igaz,
hogy helyenként létezik – nevezzük így – ökológiai
erdőművelés, ám amilyen sokszor példálóznak vele,
olyan csekély a jelentősége: a kérdéses területek kicsik, s az utóbbi időben inkább csökkentek, semhogy
növekedtek volna. A fák korcsoporteloszlása nem
változatos, alig akadnak „lékek”, tisztások, olyan ligetes részek, ahová besüt a nap.
Vagy épp túl sok is lesz a fény, mert kivágják
a fákat. Eltűnnek a százötven éves erdők, s hatvan-nyolcvan évnek kell eltelnie, mire az új erdőben

ott maradnak, s odacsalogatják
a havasi cincéreket. Mégpedig
nemcsak a nőstényeket, mint
azt a szakirodalomban olvashatjuk, hanem a hímeket is – illetve
utóbbiak feltehetőleg a nőstényeket követik. Akárhogy is van, július végére megannyi párosodó
cincért láthatunk az egymásra
halmozott bükktörzseken. Joggal „gondolhatja” a nőstény cincér, hogy a kivágott (tehát sérült),
meglazult kérgű, öreg és napsütötte fa kiváló petézőhely, csak azt
nem „tudhatja”, hogy utódainak
útja Közép-Európa legnagyobb
papírgyárába vezet. Mert a szlovák rendszámú kamionok oda
szállítják az egykori ősöreg bükkerdő fáit.
A védett, közösségi jelentőségű, vörös könyves faj – ami azt
jelenti, hogy szerepel az Európai
Unió élőhelyvédelmi irányelvében – egy-egy példányának
eszmei értéke 50 ezer forint. Farakásonként tíz–harminc szorgoskodó nőstényt figyelhetünk
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– feltéve, hogy megint bükkös
növekszik a régi helyén – jól érzik magukat a bogarak. Ha ugyan
odatalálnak, illetve lesz honnét
odatalálniuk. Időközben pedig a
hosszú, száraz tavaszi-nyári időszakokban felperzseli a napsugárzás a talajt, hogy aztán a rövid
és özönvízszerű esőzések a maradékát is lemossák.
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emelkedik, eladni viszont mind
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nyár elejére nem tűnnek el a farakások, hanem még őszre is

meg; márpedig farakás csak az
én mintavételi területemen száznál is több akadt. Számoljunk!...
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DR. VOJNITS ANDRÁS
Nyár közepén
először a hímek
jelennek meg,
területet jelölnek
ki maguknak,
és igyekeznek a
betolakodókat elriasztani. Az őket
egy hét késéssel
követő, rövidebb
csápú nőstények
(képünkön) a
hímeknél óvatosabb jószágok, és
tovább élnek.
Fotó: Vojnits András
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A kiadvány megjelenését
támogatja a
Nemzeti Kulturális Alap
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Párduc: Lubos Chlubny / Shuttertock

gondosan megválasztott táplálék
mellett a szakembereknek a vitamin- és az ásványianyag-utánpótlásra is gondolniuk kell. Mivel
a kis rágcsálóknak igen érzékeny
a bélflórájuk, a D-vitamin- és a
kalciumpótlás, valamint a probiotikumok adása elengedhetetlen.
A komoly sérülést nem szenvedett, de felnevelésre szoruló
kisemlősök rehabilitációs esélyei
nagyon jók, ezért a kezelések, illetve az ellátás során a szakemberek csak minimális kontaktust alakítanak ki velük. Gyakran
éppen szelídsége vagy éppen
vadsága dönti el, hogy az adott
egyed visszahelyezhető-e a természetbe, vagy az állatkert bemutatóközpontjában marad. A
viselkedésük alapján sok minden
megállapítható; ha fél az állat, elbújik a gondozója elől, akkor nagy
valószínűséggel vissza lehet majd
szoktatni az eredeti élőhelyére, ha
viszont keresi az ember társaságát, akkor a vadonban életveszé-

A felgyógyult
kisemlősöket
csak a
természetes
élőhelyükön
szabad elengedni.
Gondolni kell
a ragadozókra,
az esetlegesen
agresszív
fajtársakra,
a megfelelő
búvóhelyekre és a
táplálékra is.
Fotó: Bagosi Zoltán

Nagy pelék szabadon engedése.
Az alapítvány
munkatársainak
elsődleges célja,
hogy gyógyulásuk után
minél több állatot
visszahelyezhessenek a természetbe.
Fotó: Bagosi Zoltán

ELTŰNHET AZ ÜRGE

Hazánkban az ürge (Spermophilus citellus) mintegy 5-10 000 egyede elszigetelt populációkban él.
E rágcsáló a nagy kiterjedésű sík területeket, a homokos, löszös talajokat, az alföldi gyepeket kedveli,
de előfordulhat hegyi legelőkön, kötött talajon is.
Természetes élőhelyének fokozatos elvesztése talán a legfőbb oka annak, hogy jelentősen lecsökkent az ürgék száma. A másik probléma, hogy
elterjedési területe mozaikossá vált, így egyrészt
megszűnt a géncsere, másrészt a ragadozók egész
ürgekolóniákat képesek rövid idő alatt kiirtani.
Elsősorban a rókák, az elvadult házi macskák és
kutyák okoznak már-már helyrehozhatatlan károkat. A kerecsen sólyom megmentésével foglalkozó
projekt kapcsán derült ki, hogy amíg a pompás ragadozó madár állománya növekedett, addig fő táplálékuk, az ürge népessége katasztrofálisan lecsökkent. Éspedig nem a sólymok miatt! Tehát, mintegy
„járulékosan” derült ki, hogy az ürge tulajdonképpen nagyobb bajban van, mint a kerecsen. Ha számuk továbbra is a jelenlegi ütemben csökken, a faj
hamarosan végleg el is tűnhet hazánk területéről.
A felismerés után megkezdték az ürgék zárt téri tenyésztését, így próbálják a természetes veszteségeket legalább kis részben pótolni.

A sünök
teleléséhez
kitűnő
menedéket
nyújtanak a
reneszánszukat
élő háztáji
komposztálók, de
körültekintően
kell bánnunk
a farakások és
levélkupacok
alatt megbúvó
állatokkal is.
Fotó: Bagosi Zoltán

A

Magyar Madármentők Alapítvány leginkább
madarak mentésével foglalkozik, ám nem
hagyja cserben a segítségre szoruló védett
emlősöket, hüllőket és kétéltűeket sem.
A nagy számban bekerülő különféle denevérfajok
mellett évről évre három-öt nagy pele, egy-három
erdei pele, 20-30 vörösmókus, időnként pedig egyegy ürge, vakond kerül az alapítványhoz, általában
valamilyen traumás sérüléssel.

LEPOTTYANTAK A FÁRÓL
Mókuskölykök esetében a legjellemzőbb, hogy kiesnek a fészekből, nemritkán fakivágás miatt. Előfordul emellett gázolás vagy macskatámadás okozta
sérülés is. A peléket jobbára túrázók találják meg, miután a pelegyerekek egy-egy ügyetlen mozdulat következtében leestek a fáról. Amikor fiatal pelét, vagy
bármely más rágcsálót nevelnek a mentőhelyen, a
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Az európai vörös
mókus legfőbb
természetes
ellenségei a ragadozó madarak,
a vadmacska és
a nyuszt. Több
országban (pl.
Nagy-Britanniában) az Amerikából betelepített,
nagyobb, és
jobban alkalmazkodó szürke
mókus térnyerése
veszélyezteti a
fajt.
Fotó: Bagosi Zoltán

lyes hátránnyal indulna. Ez esetben természetesen
nem repatriálható.
Az élőhely megválasztása szintén nagy körültekintéssel történik, emellett a megfelelő időszak
kiválasztása is rendkívül fontos. Nyár végén, kora
ősszel gyakran engednek szabadon kisemlősöket
például a Somogyi Természetvédelmi Szervezet területein.

SOVÁNY SÜNÖK, TÚLSÚLYOS PELÉK
Az általános, jó kondíció mellett a szabadon engedés előtt a megfelelő súly elérése is fontos szempont. A sünöknél például a minimális testtömeg
300 gramm, amely alatt semmiképp sem helyezhető vissza a természetbe egyetlen példány sem. Különösen tél elelején jelent ez nagy kockázatot, hiszen
megfelelő testzsírszázalék nélkül jelentősen csökken a túlélési esélyük, így félő, hogy telelés alatt el-

A pelék az
őshonos fafajok
alkotta erdőkben
érzik igazán
jól magukat;
kedvelik
az elegyes
bükkösöket,
a cserestölgyeseket és a
kellően bokros
gyümölcsösöket
(balra).
Fotó: Bagosi Zoltán

pusztulnának. Ezzel szemben a mentőhelyen nevelt
peléket inkább az elhízástól kell megvédeni, mert
túlsúlyosan a szabadban nehezen boldogulnának.
A tavasz-őszi kertrendezések idején időnként
egy-két olyan vakond is bekerül a mentőállomásra,
amelyek emberi tevékenységek (pl. ásás) miatt sérülnek meg. Szintén traumás sérüléssel, és szintén
csak kis számban érkeznek ürgék az Alapítványhoz
– volt már példa gerincsérült példányra, amelyet
egy nagyobb ragadozó kapott el.

ÜGYELNI KELL ARRA, HOGY A KIS VÉDENCEK
NE KÖTŐDJENEK GONDOZÓJUKHOZ.
Bár nem védett, mégis időnként sérült nyestet
is gyógyítanak az alapítvány munkatársai. A nyestek gyakran a közutálat tárgyai, mert nagy károkat
okozhatnak. (Lásd: Nyestek és emberek, Állatvilág
2020/3. szám, 42–43. oldal) Pusztítják a kisebb háziállatokat, gyakran többet ölnek, mint amennyit
meg tudnak enni. Veszélyt jelentenek a kertek-parkok énekesmadaraira is, ezért gyógyulásuk után
lehetőleg a településektől minél távolabb engedik
őket szabadon. E faj egyedei is főként nagyobb ragadozók sérülései miatt kerülnek be, de volt olyan
példány, amelyet fertőző szopornyica miatt kellett
ellátni.
FUCHS ADRIENN
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ
AGRÁRTÁJ VÉDELMÉBEN
• Változik az agrártáj: egyre
nagyobbak a szántóföldi
táblák, eltűnőben vannak a
szegélyélőhelyek, a természetes élőhelyfoltok. A mezőgazdasági természeti sokféleség csökkenése egyre
látványosabb. Ezt felismerve a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME), az Országos Magyar
Vadászkamara (OMVK) és az
Országos Magyar Méhészeti
Egyesület (OMME) vezetői a
közelmúltban közös állásfoglalást írtak alá az élő rendszerek
védelméért. Legfőbb cél az
agrárium jövőjét meghatározó
támogatások természetbaráttá tétele. A mezőgazdasági termelés az elmúlt
másfél évtizedben jelentős
fejlődésen ment keresztül,
valamennyi termelési mutató
(kijuttatott anyagok használata, gépesítettség mértéke,
terméshozam) meredeken
emelkedik. Ennek a fejlődésnek ugyanakkor a természeti
rendszereink látják kárát: a
mezőgazdasági természeti
sokféleség csökken, apróvadfajaink állománya vészesen
fogyatkozik, a mezőgazdasági
termelés alapjául szolgáló
(vadon élő és háziasított)
beporzó rovarfajok állományai
is aggasztóan alakulnak. A
most aláírt – korábban példa
nélküli, ágazatokon átívelő –
megállapodás reményt adhat
a mezőgazdasági élőhelyeken
fenyegető ökológiai válság
elkerülésére, az apróvadállományok további csökkenésének megakadályozására és
a beporzó rovarok (köztük a
házi méh) hazai helyzetének
javulására.

SZIKIBAGLYOK ELŐRETÖRÉSE • A nagy szikibagoly (Gortyna borelii) a pannon füves élőhelyek ősszel repülő, nagy termetű éjjeli lepkéje. Elterjedésének gátat szab, hogy
hernyói egyetlen növényfajhoz ragaszkodnak: a kaporhoz hasonló, akár kétméteresre is
megnövő sziki kocsordhoz (Peucedanum officinale). Amikor a többi lepkefaj zöme már
befejezte repülését, akkor jön el a szikibaglyok ideje. Az őszre forduló időben az egyre
hűvösödő éjszakákra fittyet hányva a frissen kikelt szikibaglyok felmásznak a kocsordok
szárára, így készülődve a párosodásra. Az elmúlt szezonban a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság területén végzett felmérések során több mint 100 példányt leltek fel a szakemberek ebből a fokozottan védett lepkéből, így elmondható, hogy a Tápió vidéke igazi
„szikibagoly-nagyhatalom”!

Fotó: alslutsky / Shutterstock

NEM KÖNNYŰ MEGVÉDENI • Kevesen tudják, hogy a madarak
mellett a szintén jó repülési képességgel rendelkező, de az emlősökhöz
tartozó denevérek tudományos célú jelölése is gyűrűkkel történik. Ezeknél
az érzékeny állatoknál azonban a könnyű, speciális alumíniumjelölőt nem a
lábra, hanem a bőrvitorlát feszítő alkarra helyezik fel. Az alig egy éve megkezdett
Bat4Man program négy országot érint; fő céljaként a nemzetközi együttműködésre
tekint – természetesen a denevérek védelme érdekében. Nemrég újabb bizonyítéka
került elő annak, hogy miért is indokolt a nemzetközi együttműködés ezen emlőscsoport
védelmében és kutatásában. A hazai felmérések során egy olyan hosszúszárnyú denevért
(Miniopterus schreibersii) sikerült megfigyelni Mád közelében, amely szlovák gyűrűt viselt.
A külföldi partnerek révén az derült ki, hogy az állatot 100 km-rel távolabb, a Gömör–
Szepesi-érchegységben jelölték még 2012-ben. A hosszúszárnyú denevér hazánkban
fokozottan védett, mivel nagyon érzékeny: rendkívüli módon ragaszkodik az olyan földalatti
szálláshelyekhez, ahol tágas bejárat található. Mivel az ilyen helyekre bárki szabadon
behatolhat, a hatóságok ezeket le szokták zárni. Azonban a hosszúszárnyú denevér a
nyílások denevérrácsos lezárását – mely más barlanglakó denevérfajok esetében sikerrel
alkalmazható – nem viseli el, a lezárt teret elhagyja, így az állományok hatékony védelme
rendkívül nehéz.
Fotó: Agami Photo Agency / Shutterstock

ÚJABB MADÁRFAJ A HAZAI FAUNÁBAN
• Az év vége felé egy rég várt madárfaj
került fel a hazai faunalistára. Ilycsin László
két példány szirtifecskét (Ptyonoprogne
rupestris) észlelt Szentendre és Pomáz
térségében, a Kő-hegy környékén. Sajnos
a madarak amilyen gyorsan jöttek, úgy el is
tűntek a légtérben, és a következő napokban
már nem sikerült távcső elé keríteni őket.
A szirtifecske – nevéből következően – a
sziklafalak, a magas szirtek fészkelője, s mivel
a környező országokban (főképp Ausztriában
és Romániában) határainkhoz meglehetősen
közel is rendszeres fészkelő, ezért felbukkanása
várható volt. További részletek és érdekes
madármegfigyelési adatok a terepi madarászok
honlapján, azaz itt: www.birding.hu
Fotó: Federico.Corvetto / Shutterstock
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KITINES HUNGARIKUM • Él hazánkban egy
megjelenésében teljesen átlagos, ugyanakkor
elterjedésében különleges bogár: a magyar futrinka
(Carabus hungaricus). E rovar elterjedésének
súlypontja a Kárpát-medence, épp ezért fokozottan
védett: természetvédelmi értéke egyedenként
százezer forint! Bár életmódjáról viszonylag keveset
tudunk, annyi bizonyos, hogy szaporodása idején
(ősz táján) figyelhető meg a legnagyobb
egyedszámban. A telet főként lárva formában, a
talajban vészeli át. A többi futrinkához hasonlóan
inkább éjszaka aktív – nappal kövek alatt,
talajrepedésekben rejtőzik, vagy beássa magát a
homokba. A természetvédelmi szakemberek által
végzett célzott kutatások révén egyre több területről
kerül elő a faj, eddig 35 Natura 2000 területen szerepel
ún. jelölőfajként. Sajnos ez a bogár is potenciálisan
veszélyeztetett: élőhelyeinek beépítése, az illegális
szemétlerakás, a beszántás, az intenzív legeltetés
mellett az úthálózat fejlesztése, a bányászat és a
technikai sportok is veszélyeztetik fennmaradását.

VAN MEGOLDÁS • A téli időszak viszontagságait számos vadon élő madár megsínyli.
A táplálékhiányból eredő legyengülés, a nem
megfelelően elhelyezett etetőről való felriadás
esetén történő ablaktáblának ütközés vagy akár a
tájban futó középfeszültségű vezetékeken elszenvedett áramütés esetén könnyen bajba kerülnek
a legkülönbözőbb madarak. A szakszerű segítség
életmentő lehet, míg adott esetben a hozzá nem
értésből akár nagyobb baj származhat, még
jóindulatú megközelítés esetén is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület épp ezért
közzétette a sérült madarakat ellátó hivatalos
madármentő központok és segítséget nyújtani
képes helyek (térképen is megjelenített) listáját,
amely elérhető a www.mme.hu oldalon.

ELŐKELŐ HELYEN VÉGEZTÜNK AZ EURÓPAI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOKON (EMN)
• A lelkes hazai madarászoknak és
madárbarátoknak köszönhetően
hazánk újra előkelő (két kategóriában is dobogós)
helyen végzett az immár 27. alkalommal megszervezett Európai Madármegfigyelő Napokon
– adta hírül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
A rendezvényhelyszínek számát tekintve a harmadik, míg a résztvevők számát nézve a második
helyen végeztünk. Mindkét kategóriában Oroszország vitte el a pálmát; ám a látott madarak
száma alapján Finnország lett a befutó (itt a hazai
számokkal éppen csak lecsúsztunk a harmadik
helyről).
A madármegfigyelés varázsát az adja, hogy
egyszerre élvezhetjük a táj, a friss levegő, a
természeti környezet és a madarak élményét
a gyerekek és felnőttek nyújtotta közösségi
élménnyel. Az ilyen „élménykirándulás” közben
olyan ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők,
amit még egyetemek padjaiban ülve sem lehet
megszerezni – egyszerűen azért, mert ezeket
sehol sem tanítják.
További információk a www.mme.hu oldalon
találhatók.

KÍGYÓK – KERÍTÉS MÖGÖTT • A világszerte veszélyeztetett, gyakorlatilag csak hazánkban előforduló (épp ezért fokozott védettséget élvező)
rákosi viperát (Vipera ursunii rakosiensis) veszélyeztető tényezők közül kiemelkedik a ragadozók ún. predációs nyomása. Ez akadályozza leginkább
a viperapopulációk növekedését, ezáltal a kedvező természetvédelmi
helyzet kialakulását. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a róka, a borz
és egyes ragadozómadár-fajok a viperák legfőbb fogyasztói. A Kiskunsági
Nemzeti Park területén nemrég egy négyhektáros területen zárt hálórendszer építésének munkálatai kezdődtek A rákosi vipera természetvédelmi
helyzetének javítása a Pannon régióban című LIFE-projekt keretében.
A hálórendszer célja, hogy kizárják a – természetességi állapotában
javított – gyepterületről a ragadozókat. E területen 2010 óta zajlik a
vipera-visszatelepítés, és a szakemberek reményei szerint a ragadozóktól
mentes élőhelyen a rákosi vipera állománya jelentősen növekedni fog a
következő években.
Fotó: Pellinger Attila /Wikipédia (CC BY-SA 3.0)
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címben szereplő kérdésre a válasz elsőre egészen kézenfekvőnek tűnhet: addig, amíg meg
nem halnak. És ezzel bizony nem is nagyon lehet vitatkozni. A dolog azonban elég izgalmas
ahhoz, hogy alaposabban is megvizsgáljuk. Hiszen
az állatvilágban ismerünk olyan fajokat, ahol a példányok nem élnek tovább néhány hétnél, s vannak
olyanok is, ahol az egyedi élettartam évszázadokban mérhető.
Állatkerti szóvivőként gyakran találkozom azzal
a kérdéssel, hogy melyik a Kert legidősebb lakója.
Igen ám, de ezt a kérdést mindjárt kétféleképpen is
lehet értelmezni! Lehet az évek száma szerint, ami
egyszerű matematikai kérdés; de úgy is, hogy az
adott állat milyen idős a fajára jellemző élethosszhoz képest. Hisz egy négyéves gorilla még növésben van, ám egy négyéves egér máris többet élt,
mint a legtöbb fajtársa szokott.

A grönlandi
cápa (Somniosus
microcephalus)
a hideg északatlanti vizek
lakója. Kényelmes
tempóban úszva
éli akár több
évszázadnyi
életét. Úgy tűnik,
csak 150 éves
korára ivarérett,
és a vemhesség
is eltarthat egy
évtizedig.
Fotó: Dotted Yeti /
Shutterstock

Hosszú életű állatokként elsősorban az elefántokat és a teknősöket szokták emlegetni. Az ormányosoknál a leghosszabb dokumentált élettartam
nyolcvan év körül van. A szárazföldi teknősök körében pedig több olyan fajt is ismerünk, amelyek

A GRÖNLANDI CÁPÁK AKÁR NÉGYSZÁZ ÉVIG
IS ELÉLHETNEK.
egyedei akár száz-százötven évnél is tovább élhetnek. Jonathan, a híres aldabrai óriásteknős például
a feljegyzések szerint az 1830-as években kelt, így
már majdnem százkilencven esztendős, és ezzel a
legidősebb ma élő szárazföldi állatnak számít.
Egyes fajok képviselői azonban még ennél is tovább élhetnek! Példának okáért egy 2016-ban publi-

kált kutatás szerint a grönlandi cápák valószínűleg a
legtovább élő gerinces állatok. A huszonnyolc vizsgált egyed közül a legidősebb korát 392 (plusz-mínusz 120) évre becsülték, ami azt jelenti, hogy valamikor 1504 és 1744 között jöhetett a világra.
Az ilyen hosszú élettartam tagadhatatlanul megragadja az ember fantáziáját. Hiszen a fenti példában említett matuzsálemi korú grönlandi cápa
már akkor is szelhette az óceánok vizét, amikor
Csokonai verseket írt Lillához, sőt talán már akkor
is, amikor a mohácsi ütközetet vívták. A természet
azonban nem feltétlenül törekszik arra, hogy az élőlények minél tovább éljenek. Egy gyorsan változó
környezetben éppenséggel a rövid generációs idő a
kedvező, bár a hosszabb élet evolúciós szempontból
előnyt is jelenthet: a nagyobb élettapasztalat segítheti az egyedek túlélését. Nem ritka az sem, hogy
a kevésbé szapora fajoknál az adott idő alatt világra

az ötéves kort, a tízéves kort pedig 13, illetve 3 százalékuk. (Magasabb életkorról már nem is beszélve.)
Statisztikai szempontból tehát a vörös kengurura
jellemző átlagos élettartam mindössze néhány esztendő, hiába mondhatjuk azt, hogy akár húsz-huszonöt évig is élhetnek.
Ha megnézzük, hogy az összes megszületett
utódból mennyi éri el az ivarérettséget, nő fel sikeresen, s él esetleg hosszú életet, akkor azt láthatjuk,
hogy az arányok szinte minden állatnál lényegesen

HÁROM ÉVSZÁZADA ÍRTÁK
Miskolczi Csulyak Gáspár 1702-ben megjelent Egy Jeles Vad-Kert című
művében, amely az első magyar nyelvű, teljes egészében állatokról szóló
könyv volt, azt olvashatjuk, hogy „a természetvizsgálóknak közönséges
vélekedése szerint él az elefánt háromszáz esztendeig; a teve százig, a
ló ötvenig, a galamb negyvenig, a páva huszonötig, az ökör, eb, disznó
tízig…” Eltekintve attól, hogy a megadott számok itt-ott finoman szólva
meseszerűek, a szerző láthatóan engedett annak a csábításnak, hogy a
különböző fajokhoz tartozó állatok élettartamát egyetlen számmal írja
le. Holott a dolog távolról sem ilyen egyszerű!

MEDDIG ÉLNEK AZ

ÁLLATOK?

A tiszavirág
(Palingenia
longicauda) nem
növény, hanem
a kérészek közé
tartozó rovar.
Tömeges rajzása,
a tiszavirágzás
olyan látványos
természeti
jelenség, hogy
maga David
Attenborough is
eljött stábjával a
Körösök vidékére
felvételeket
készíteni róla.

KÉRÉSZÉLETŰEK
ÉS MATUZSÁLEMEK

Fotó: Laky_981 /
Shutterstock

KÉRÉSZÉLETŰEK ÉS ÉVSZÁZADOK TANÚI
Ha az állatok életének hosszáról van szó, az emberek
többségének figyelmét a szélsőségek szokták felkelteni: a nagyon rövid ideig és (még inkább) a nagyon
sokáig élő fajok. A kurta életet a mondás mindenekelőtt a kérészekkel, például a tiszavirággal köti öszsze, holott igazán rövidnek csak a kifejlett állapotot,
a rajzás néhány óráját tekinthetjük. Amúgy a tiszavirág előzőleg három évet tölt el lárvaállapotban, tehát innen nézve nem is olyan kurta életű. Vannak
lepkék, amelyek teljes élete – a petétől az imágóig
– belefér egyetlen évbe, de még az emlősök között,
például a cickányok körében is akadnak olyan fajok,
melyeknél az idősebb állatok se igen érik meg a három esztendőt.
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Az aldabrai
óriásteknősnek
(Aldabrachelys
gigantea)
nemcsak
élettartama,
hanem méretei
is tekintélyesek.
Egy termetesebb
egyed
páncélhossza
a 130 centit,
tömege pedig
a 250 kg-ot is
elérheti.
Fotó: Katiekk /
Shutterstock

rosszabbak, mint az embernél. Vagyis a maximális, a várható és az átlagos élettartam között mindig
nagy a különbség. Persze ezt az is befolyásolja, hogy
az adott fajra milyen szaporodási stratégia jellemző.
A holdhal például milliószámra ontja az ikrákat, így
van némi esélye annak, hogy néhányat közülük
nem habzsolnak fel más tengeri állatok, s egyszer
majd belőlük is ivarérett holdhal lesz. A nőstény
gorilla viszont egyszerre általában csak egyetlen
utódot hoz a világra, és egész életében összesen is
csupán néhányat, ám az anyai gondoskodás miatt
az egyes utódok túlélési esélyei lényegesen jobbak.
A természetben nap mint nap harc folyik a túlélésért, ezért az, hogy egy állat békés öregkort érjen
meg, a vadonban a legritkább esetben fordul elő. A
történelmi múltban mindez az embereknél is így lehetett – s nem csak a vadászó, gyűjtögető természeti népeknél. A becslések szerint a születéskor várható élettartam még kétszáz éve is alig haladta meg a
harminc-harmincöt esztendőt a világ legtöbb ré-

hozható utódok csekély számát a természet hosszú
élettartammal ellensúlyozza.

NEM MINDENKI ÉRI MEG A BÉKÉS ÖREGKORT
Ahogy az emberi élet hosszát sem lehet egyetlen
számmal jellemezni, ugyanez a különféle állatfajok
esetében is túlzott leegyszerűsítést jelentene. Például a vörös kenguruknál a leghosszabb ideig élt
ismert életkorú példány huszonöt évesen pusztult
el, ám ilyen magas kor csak egészen ritkán fordul
elő. Valójában, ha azokból az egyedekből indulunk
ki, amelyek életük első tíz hónapjának nehézségeit
már sikeresen átvészelték, s őket vesszük 100 százaléknak, akkor vadonbeli körülmények között csak a
nőstények 40, illetve a hímek 21 százaléka éri meg

szén, sőt a földkerekség egészére számolva ez az érték még 1950-ben is csak negyvennyolc év volt. Az,
hogy ma már jóval nagyobb az esélyünk arra, hogy
az időskort is megérjük, leginkább a tudomány és
technika fejlődésének, a civilizációs vívmányoknak
köszönhető.
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A vadon élő állatok számára persze a civilizáció legtöbbször bajt jelent: az élőhelyek átalakítását, elpusztítását, és sok más olyan hatást, amely
csak még nehezebbé teszi a létért való küzdelmet.
Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az emberi gondoskodás éppúgy növelheti az állatok életének átlagos hosszát, mint ahogy az emberi élet átlagos
hossza is növekedett az említett civilizációs vívmányok jóvoltából.

HASZONÁLLAT VAGY HÁZI KEDVENC
Az állatok élettartamát az is befolyásolja, ha nem a
vadonban kell boldogulniuk, hanem az ember gon-

Mami, az onager
(Equus hemionus
onager) hároméves korában,
1977-ben került
Budapestre. Hoszszú élete során
számos utódot
hozott a világra,
és a ’90-es években állatgondozóként még e sorok
írójának is volt
alkalma dolgozni
vele.
Fotó: Bagosi Zoltán

ÉS AZ EMBEREK?

De vajon meddig él egy ember? Elvileg akár százhúsz esztendeig is! Hiszen a hiteles feljegyzések
szerint a nőknél 122 évvel és 164 nappal a francia
Jeanne Louise Calment (1875–1997) a rekorder, a
férfiaknál pedig 116 évvel és 54 nappal a japán Kimura Dzsiróemon (1897–2013). Persze tudjuk, hogy
az ilyen hosszú élet rendkívüli ritkaság, mivel már a
százéves kort is csak nagyon kevesen érik meg.
Azt, hogy pontosan meddig élünk, sok tényező
határozza meg: az életmód, a táplálkozás, az esetleges káros szenvedélyek éppúgy, mint a genetika,
a környezet, a kórokozók, amelyekkel szervezetünk
találkozik, s persze számos egyéb véletlenszerű
hatás is. Még az átlagokban, illetve a várható élettartamban is nagy különbségek mutatkoznak az
alapján, hogy az ember a világ melyik részén él. A
születéskor várható élettartam ma Hongkongban a
legmagasabb: a nők esetében 87,6, a férfiak esetében
81,8 év. Ugyanezek a számok a lista végén szerénykedő Közép-afrikai Köztársaságban 55,0, illetve 50,6
esztendő. Magyarországon a születéskor várható
élettartam a nőknél ma 79,4, a férfiaknál 72,9 év, ami
jóval a világátlag felett van, de sajnos elmarad például az Európai Unió átlagától.

ÁLLATKERTBEN TOVÁBB ÉLNEK
Nemrég ünnepeltük a budapesti gorillacsapat vezére, Golo negyvenedik születésnapját. Ez a negyven
év ugyan még nem mondható matuzsálemi kornak,
de azért már elég jelentős, mivel a vadonban csak
minden hetedik gorilla éri meg az említett életkort.
Mármost Golo még csak nem is a legidősebb gorillánk, hisz a Liesel nevű nőstény áprilisban tölti be
44. életévét. Ilyen sokáig a vadonbeli gorilláknak
csak 1-2 százaléka élhet. Mindazonáltal állatkerti
viszonyok közt még Liesel sem mondható nagyon
idősnek. Golo anyukája, Mimi, aki most is él a Stuttgarti Állatkertben, történetesen 57 éves; és még ő
sem érte el a valaha élt legidősebb állatkerti gorilla,
Colo 60 esztendős rekordját.
Hilda, a

doskodik róluk. Ez a háziállatok
sziamang
esetében a leginkább kézenfek- (Symphalangus
syndactylus)
vő, de egyáltalán nem mindegy,
1969-ben
hogy házi kedvencről vagy haszületett, és
szonállatról van-e szó. Egy sertés
1986-ban lett
például akár húsz évig is elélhetÁllatkertünk
lakója. Párjáne, ám a hizlalás során épp az a
val, a szintén
gazdasági cél, hogy a vágóállat
tekintélyes kort
minél hamarabb – és persze mimegért Goofynél hatékonyabb takarmányérval együtt
a közönség
tékesítés mellett – érje el a techkedvencei
nológiai szempontból kívánatos
voltak, főleg
vágási súlyt. Hosszú életről így
jellegzetes
énekük miatt,
aligha beszélhetünk.
amely a VárosMás a helyzet a társállatok,
liget túlfeléig is
hobbiállatok esetében, ahol a gazelhallatszott.
di célja az, hogy kedvence minél
Fotó: Bagosi Zoltán
tovább vele maradjon. Ha e szándék a jó gazda gondosságával is
találkozik, a kedvtelésből tartott
állatok igen nagy arányban élhetnek hosszú és boldog életet.
Azt persze nehéz megmondani, hogy ezeknek
az egyedeknek hogyan alakul az élettartamuk a vadonban élőkhöz képest. Hiszen a háziállatok a természetben eredetileg nem léteztek: az ember hozta
létre őket a háziasítás, a domesztikáció során. Tehát
csak a vadon élő ősökkel vagy rokonokkal, esetleg
az elvadult, elkóborolt, így jórészt emberi gondoskodás nélkül élő példányokkal lehetne őket összehasonlítani.
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nyek. Az állatkerti munkatársak ugyanis mindenről gondoskodnak, amiért a természetben meg kell
küzdeni. És persze erdőirtással, orvvadászattal és
más effélékkel sem kell szembenézniük a fogságban
tartott egyedeknek.
Az állatkerti állatok szaporasága is nagyobb.
Részben azért, mert a hosszabb élet miatt több lehetőségük adódik utódok létrehozására; ráadásul a
kiegyensúlyozottabb táplálkozás, a kevésbé küzdelmes élet és az állatorvosi felügyelet a szaporaságra,
az utódok felnövekedési arányára is jó hatással van.
Nem véletlen, hogy a természetben veszélyesen
megfogyatkozott, fenyegetett fajok védelmében az
állatkerteknek igen fontos szerep jut. Ha egy ritka
faj egyedszámát a lehető leghamarabb szeretnénk
megnövelni, arra a legjobb módszert az állatkerti
szaporítás kínálja.

MATUZSÁLEMEK BUDAPESTEN
A Fővárosi Állat- és Növénykert 155 éves története
során a Kert számos lakója ért meg matuzsálemi
kort. Sanyi, a hím Bennett-kenguru, akit az 1950–
60-as években láthatott a budapesti közönség, tizenkilenc évig élt, ami a középnagy termetű kenguruknál már kimagasló életkornak számít. Johnny, a
fehérfejű rétisas harminchét éves volt, mikor 2007
júliusában elpusztult, holott a vadonban ezek a ragadozó madarak huszonöt évig is csak ritkán élnek.
Aztán ott volt Mami, az onager (perzsa vadszamár),
aki már harmincöt esztendős volt, amikor 2009 ja-

Samu, a marabu (Leptoptilos
crumeniferus)
eredetileg Tanzániából érkezett
Budapestre az
1971-es Vadászati
Világkiállításra,
a kiállítás után
pedig az Állatkert
lakója lett. Ismereteink szerint
ő volt a leghoszszabb ideig élő
marabu az egész
földkerekségen.
Fotó: Bagosi Zoltán

Evita, a mhorr
gazella (Nager
dama mhorr)
matuzsálemi kora
ellenére egészen
az utolsó napokig
jó egészségnek
örvendett, habár
az egyik szeme
már nem volt
tökéletes, és a
mozgásán is látszott, hogy nem
a legfiatalabbak
közül való.
Fotó: Hanga Zoltán

nuárjában itt hagyta az árnyékvilágot: csak három
évvel maradt el a valaha feljegyzett abszolút rekordtól. Kivételesen hosszú ideig élt Hilda, a sziamang is:
2014. novemberi halálakor már negyvennégy éves
volt, ezzel a legtovább élt ismert sziamangok egyikének számít.
Samu, intézményünk legendás marabuja 1971ben érkezett, s akkori fejlettsége alapján úgy be-

A BUDAPESTI ÁLLATKERT SZÁMOS ÁLLATA
MATUZSÁLEMI KORT ÉRT MEG.

Hasonló összevetést sok más faj fogságban tartott, illetve vadon élő egyedeinek élettartama között
is tehetünk. S a legtöbb esetben azt tapasztaljuk,
hogy az állatkerti példányok jellemzően tovább élnek, mint természetben élő fajtársaik.
Ha jobban belegondolunk, ez nem is olyan meglepő. Hisz a vadonban – ahogy arra már korábban
is utaltunk – szakadatlan harc folyik a túlélésért. Az
állatkertekben lényegesen „puhábbak” a körülmé-

csülték, hogy 1967-ben kelhetett ki a tojásból. Így
már negyvenkilenc esztendős lehetett, amikor 2016
novemberében itt hagyott minket. A szakirodalmi
adatok szerint a marabuknál a világrekord élettartam addig negyvenöt év volt, Samu ezt egész biztosan megdöntötte.
Rekordhosszú életet élt Evita, a Mhorr-gazella is.
Ő 2001. április 27-én született a Berlini Állatparkban, és 2008 óta volt a Budapesti Állatkert lakója. Az
idők során több utódja is született nálunk, s amikor
legutóbb írtunk róla az Állatvilág 2019/6. számában,
már a világ legidősebb élő Mhorr-gazellájának számított. Sajnos ez a nagyon idős egyed nemrégiben,
2020. szeptember 30-án elpusztult, de előbb még
megdöntötte az abszolút rekordot, melyet egy Separada nevű, még az 1970–80-as években élt példány
tartott. Így a mi Evitánk 19 éves, 5 hónapos és 3 napos élettartamával a legtovább élt ismert Mhorr-gazella lett az egész földkerekségen. Kiváltképp figyelemre méltó ez akkor, ha tudjuk: mikor még vadon
is kószáltak Mhorr-gazellák (hiszen e kecses patások természetes élőhelyükről az 1970-es években
kihaltak), a szerencsésebb egyedek sem éltek tovább
tíz-tizenkét esztendőnél.
HANGA ZOLTÁN
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

TAVASSZAL ÚJABB KISELEFÁNT SZÜLETHET |
Nemrégiben ünnepeltük 2017. november 8-án született ázsiai elefántunk, Arun harmadik születésnapját.
A születésnapi köszöntéssel egyidejűleg jelentettük
be, hogy Angele, a 19 esztendős anyaállat újra vemhes, és várhatóan tavasszal lehet majd számítani a következő kiselefánt megszületésére. Mivel az elefántok
nagyjából 22 hónapig vemhesek, könnyű kiszámolni,
hogy a vemhesség mostanra már előrehaladott állapotban van. S ilyenkor többen is felteszik azt a kérdést,
hogy tudni lehet-e már, milyen nemű, milyen ivarú lesz
a születendő kiselefánt. A humán gyakorlattal ellentétben ez az elefántoknál általában a születéskor szokott
kiderülni, hiszen az anyaelefántok mérete lehetetlenné
teszi az olyan jellegű ultrahangos vizsgálatokat, amelyeket az embereknél szoktak alkalmazni.
Most mégis úgy néz ki, talán már előre jó eséllyel meg
tudjuk állapítani a születendő kiselefánt nemét. Egy
viszonylag újnak számító eljárással ugyanis lehetségessé vált a magzat ivarának meghatározása az
anya véréből vett minta alapján is. A vizsgálat azon
a jelenségen alapul, hogy a magzati véráramból a
méhlepényen keresztül magzati eredetű DNS kerül
át az anyai véráramba. Ez a vér nem sejtes részéből
kimutatható, mint ahogy az is, hogy vannak-e az ilyen
módon kinyert DNS-állományban az Y-kromoszóma
jelenlétére utaló jelek. Az eljárásnak persze csak azoknál az emlősöknél van értelme, amelyek jellemzően
egy utódot hoznak a világra. Az elefánt mindenesetre
ilyennek számít.
A szóban forgó vizsgálatokat egy kutatási program
keretében, az Állatorvostudományi Egyetemmel való
együttműködés részeként végzik el. Az eredményeket
éppen e sorok írásakor várjuk.
Fotó: Bagosi Zoltán

MÉG EGY ORANGUTÁNBÉBI | Lapunk előző számában már beszámoltunk arról, hogy Lia nevű szumátrai orangután nőstényünk augusztusban egy kölyöknek adott életet, aki a Móric nevet kapta. Azóta Lia féltestvére, Jula is világra hozta a maga kölykét,
Budát, aki október 10-én jött a világra.
Így most két orangutánbébi cseperedik Állatkertünkben, akik ráadásul éppúgy féltestvérei egymásnak, ahogyan a két anyuka is.
Hiszen mindkét kicsinek hím orangutánunk, Chuij az apja.
További érdekesség, hogy mindkét anyukának van egy-egy idősebb kölyke is, akik történetesen mindketten nőstények: Jula lánya,
AnnaHanna 2014 novemberében, Lia lánya, Lone pedig ugyanazon év decemberében született.
Fotó: Hanga Leticia

JEGESMEDVECSERE | Állatkertünkben komoly hagyományai vannak
a jegesmedvék tartásának és szaporításának. Első jegesmedvénket még
a XIX. század végén mutattuk be, az első budapesti jegesmedvebocs pedig, aki aztán rendben fel is növekedett, 1933/1934 telén jött a világra. Ez
akkoriban igen jelentős szakmai eredmény volt, hiszen azt megelőzőleg
az egész világon csak öt állatkertben (Köln, Lipcse, Stockholm, Milwaukee, Cincinnati) sikerült a jegesmedvéket eredményesen szaporítani. Ezt
követően még további 38 jegesbocs született Budapesten.
Ezt az érdekes fajt, amelynek fennmaradását különösen veszélyezteti az
éghajlatváltozás, illetve a sarki jég visszaszorulása, az elmúlt években két
fiatal állat, Belij és Szerij képviselte Állatkertünkben. 2020-ban azonban
mindketten Belgiumba, a Pairi Daiza néven ismert állatkertbe kerültek.
Közben viszont november 10-én egy Taiko nevű új jegesmedve érkezett a
franciaországi La Flèche állatkertjéből.
Az új jegesmedve, a korábbi lakhelyén a közönség egyik első számú
kedvencének számító Taiko a fiatal, még növésben lévő Belij és Szerij
látványához hozzászokott szem számára valóságos óriásnak tűnhet. De
ez nem is meglepő, hiszen Taiko már tízéves, míg Belij és Szerij éppen
felannyiak. Taiko a hollandiai Rhenenben született 2010. november 24-én,
és onnan 2013 tavaszán került abba a francia állatkertbe, ahonnan most
Budapestre utazott.
Fotó: Hanga Zoltán
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AZ ÖTÖDIK BUDAPESTI VOMBATKÖLYÖK | Tavasszal született, nyár derekán nézett ki először az erszényből, és az ősszel
egy kis szerencsével már a látogatók is megpillanthatták a kifutóban az ötödik budapesti vombatkölyköt. A szülők, Molly és Wally
2011-ben érkeztek Tasmania szigetéről, és azóta rendszeresen megörvendeztetnek bennünket egy-egy újabb aprósággal. A mostani kölyök valószínűleg kislány, és e sorok írásakor épp nevet keresünk neki a nagyközönség bevonásával.
Ezeket az érdekes erszényeseket Ausztrálián kívül csak
nagyon kevés állatkertben mutatják be, Magyarországon
például egyedül Budapesten. Nálunk viszont a tartásuknak
komoly hagyományai vannak. Még kevésbé jellemző, hogy
szaporodjanak is, amit jól mutat az a tény, hogy az európai állatkertek közül eddig mindössze nyolcban született
kisvombat, bő száz év alatt összesen 21 egyed. Ebből egy a
németországi Halléban (1914), egy az angliai Whipsnadeben (1931), egy a belgiumi Antwerpenben (1972), négy a
németországi Duisburgban (1975, 1978, 1983, 2017), öt az
ugyancsak németországi Hannoverben (1982, 1988, 1990,
1993, 2020), öt Budapesten (2012, 2014, 2015, 2018, 2020),
három Koppenhágában (2015, 2018, 2020) és további egy
az angliai Hamertonban (2019). Vagyis az európai állatkertekben született összes vombat közel egynegyede nálunk
látta meg a napvilágot! Egyébként az ugyancsak idén
született hannoveri vombatkölyöknek is van köze a mi állatkertünkhöz: az anyaállat, Maya ugyanis 2018-ban szintén
nálunk született, tenyészpárunk előző utódjaként.
Fotó: Bagosi Zoltán
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desen a hazai solymászélet egyik
központi személyiségévé vált.
A klasszikus lovas solymászatot
szerette leginkább, sólymaival –
amelyek olykor párban dolgoztak
– pedig olyan madarakat pedzett,
melyeket évszázadok óta szinte senki. E téren csak a középkor
solymászai voltak hozzá mérhetők, elfeledett titkaikat neki sikerült megfejtenie…
Lelovich György a második
világháborúban súlyos gerincsérülést szenvedett. Madarai közül
csak kettő élte túl a világégést.
Barátai és támogatói segítségével
Fegyverneken sikerült létrehoznia a Ragadozó Madár Kísérleti
Telepet, amelyet 1947-ben államosítottak, de Lelovich nem bánta. Ő lett a telep vezetője (később
ezt Bástyai Lóránt vette át), így főállásban kedvére
solymászhatott. 1948-ban a telep Gödöllőre költözött, ám a lovas solymászt hiába hívták, Fegyverneken maradt.
Filmes munkái 1950-ben kezdődtek: a Homoki
Nagy István rendezte Egy kerecsensólyom történetében szerepeltek idomított madarai. Ezt követte a Vadvízország, majd az azóta legendássá vált
Gyöngy virágtól lombhullásig, melynek egyúttal a
főszereplője is volt. 1953-ban a Hortobágyra, Ohatra
került, ahol az ott létrehozott solymásztelep vezetője

A

solymászat bekerült a hungarikumok közé.
Nem véletlenül, hiszen a magyar puszta ideális terepe e nemes sportnak. A középkortól
szárnyalnak vadászmadarak a Kárpát-medencében, ám a hajdanvolt solymászok többségének
neve mára feledésbe merült. A XX. század két jeles
solymászának és egyúttal természetvizsgálójának kalandos életét azonban mindenképp érdemes
megismerni.

LELOVICH GYÖRGY
Galántai Lelovich György szinte mindent tudott a
ragadozó madarakról, amit akkoriban tudni lehetett. Jól ismerte az erdő-mező más pikkelyes, tollas és szőrös lakóit is; mindene volt a természet, s
ezen belül is a solymászat. A Budapesti Állatkert is
sokat köszönhet neki, mert az élő, pedzett gémeket
és egyéb parti madarakat Anghi Csaba igazgatása
idején a Kert vette át. E madarak aztán többnyire
Nyugat-Európa állatkertjeibe kerültek, s egzotikus
érdekességek érkeztek helyettük.
Lelovich György 1913. július 7-én Fegyverneken
született. Középiskoláit Budapesten végezte, diplomát pedig a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián
szerzett. 1941-ben a budapesti mezőgazdasági kiállításon tartott solymászbemutatón megismerkedett
korának jelentős solymászaival, közöttük Bástyai
Lóránttal, akivel életre szóló barátságot kötött. Rövi42

Lelovich György
legszívesebben a
solymászat talán
legnehezebb
ágát, a klasszikus
lovas solymászatot művelte.
Fáradságos
munkával elsajátított tudományát filmeken és
solymászbemutatókon egyaránt
megcsodálhatták.
Fotó: A DNM Kiadó
engedélyével közölt
felvétel

1956-ban felmondott a solymásztelepen, s visszaköltözött
Fegyvernekre. 1957-től évekig
kecskebékák
gyűjtéséből
élt.
1960-tól a helyi termelőszövetkezetnél dolgozott, ahol a kisállattenyészet (jobbára tengerimalac,
egér, patkány) vezetője lett. Szabadidejében solymászott, könyveket és cikkeket írt. Ez utóbbiak
többnyire külföldi solymászfolyóiratokban jelentek meg – míg
az előbbiek hivatalosan sehol.
Három évvel később megszűnt a
munkahelye, attól fogva otthon
tenyésztette a laboratóriumi állatokat. Ez egy ideig jól jövedelmezett, de később csak annyit tartott
meg belőlük, amennyinek a szaporulata fedezni tudta madarai
Ezen az 1984-ben
készült felvételen
Lelovich György
pusztai ölyvével
látható. Az ölyv
mentett madár
volt, a solymász
kertje ugyanis
számos sérült
állat számára
nyújtott
menedéket.
Fotó: Kovács Zsolt

„A lövöldözés gyilkolással járt. […] Valami szebb és jobb vadászsportra vágytam, ahol össze tudom kapcsolni a lovaglást és a vadászatot,
s nem kell gyilkolni, hanem élve maradhat a préda. […] Tagfelvételemet kértem a Magyar Solymász Egyesületbe. Amit nemcsak megkaptam, de még két héjafiat is küldtek, pelyhes állapotban. […] Észleleteim
alapján megírtam az első cikkemet a Nimródba, A sokoldalú héja mint
vadászmadár címmel. S ettől kezdve a Nimród, A Vadászkutya és a Halászat-Vadászat közölte cikkeimet.” (Lelovich György: A solymászat enciklopédiája)

MAGASISKOLA

Lilik – ezt a nevet adta Mészöly Miklós Lelovich
Györgynek Magasiskola című kisregényében. A
mű természetesen csak félig-meddig tekinthető
dokumentumértékűnek, ám mégis jól mutatja be a
hortobágyi solymásztelep életét, melynek vezetőjéről például így ír: „Inkább alacsony, mint magas,
arca cserzett és csontos, s a bőr feszesen simult rá;
csoda, hogy ebből a csontig faragott arcból ilyen
dús szemöldök tudott kinőni. Később megismertem jobban. Külsejének és viselkedésének furcsaságai észrevétlenül igazolták egymást; s ami
meghökkentett rajta, azt mindjárt természetessé
tette valami más. Még beszélgetés közben is az elsuhanó madarak röptét figyelte, így minduntalan
följebb emelte a pillantását, mint akivel szemben
állt. »Barna kánya tojó […] már túl van az etetésen
[…] most csak szórakozik« – váratlanul ilyesmiket
jegyzett meg, majd folytatta a beszélgetést.”
1970-ben Gaál István rendezésében, Bánff y
György főszereplésével nagy sikerű film is készült
a Magasiskolából.

A cikk megjelenését támogatja:

lett. Ebben az időszakban készült el a szintén Homoki Nagy által fémjelzett A kékvércsék erdejében,
amelyet épp Ohaton forgattak. E filmnek is szakértő
munkatársa lett. 1954-ben a Kollányi Ágoston rendezte Vadak az árban című film szakértőjeként is
dolgozott. Ezt a Kati és a vadmacska követte, melyet
a Zemplénben forgattak.

ÍRÓ ÉS ILLUSZTRÁTOR

Lelovich György gazdag életművet hagyott hátra, annak dacára, hogy könyvei hivatalosan nem
jelenhettek meg. Életében csupán egyetlen könyve látott napvilágot – az is Kaliforniában (1976). E
kötet a Solymászélet címet viseli. Többi munkája
ilyen-olyan módon sokszorosított gépiratként került el néhány példányban az érdeklődőkhöz. Fontosabb művei: A solymászat kézikönyve I–II. (1952),
A solymászat enciklopédiája (1969), A héja (é. n.),
Héjaidomítás kezdőknek (1986), A vadon fogott héja
munkába vétele (1987), A vadászgörényekről (1988),
Miniatűr vadászmadarak (1992), Solymászatunk
szeplős arculata (1992), Fagyos mezőkön (é. n.).
Könyveinek ábráit maga rajzolta, sőt a Solymászéletben külön oldalak maradtak ki, ahová minden
kötetbe egyedi képeket rajzolt! Halála után látott
napvilágot a Solymász voltam a Hortobágyon című
könyve, amely voltaképp a Solymászélet bővített
kiadása.

Lelovich György
műveltségét dedikációi is bizonyítják. A rajzon
a Lelovich-címer
látható, míg az
idézet Ilosvai
Selymes Péter Az
híres neves Tholdi Miklósnak jeles
cselekedetiről és
bajnokságáról
való historiájából
való.

táplálását. A tengerimalachúst elsőrendű ragadozómadár-kosztnak tartotta. 1964-ben a Veszprémi Állatkerthez szerződött szakvezetőként. Csak fél évig
maradt, mivel az állatkert igazgatója megszüntette a
munkakörét – helyette zöldség-gyümölcs felvásárlói állást ajánlott neki. Később Lelovich foxterrierekkel és görényekkel patkányirtást is vállalt.
Kevesen tudják, hogy Lelovich György volt a
szakértője és idomárja a Fekete István Tüskevár
című könyvéből készült adaptációnak. A filmsorozatot 1966-ban forgatták.
Bár 1976-ban nyugdíjba vonult, még egy filmnek lett az állatidomárja: Kollányi Ágoston kérte fel
1983-ban a Noé bárkáihoz. Nyugdíjas éveiben solymászott, fürkészte a természet titkait, és írt. Mindhármat határtalan lelkesedéssel.
E cikk szerzője Lelovich Györgyöt több alkalommal is meglátogatta fegyverneki otthonában. Háza
és kertje egyaránt természetbarát gondolkodásmó43
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egy vizslát, mert hallottuk, hogy kegyelmednek jók
vannak, de nekünk egy sánta rárónál több nincsen,
és vizslánk sincsen.”

ÁTALAKULÓBAN A FAJTA
Eközben alakult-átalakult a vizsla is. Törökországból
vadászkutyák érkeztek – és nem is akármilyenek;
például Kis-Ázsiából török solymászebek, amelyek
természetesen kereszteződtek a magyar solymászebekkel (vizslákkal). Valószínűnek tűnik, hogy a

dot tükrözött. A szobák falát saját,
solymászatot ábrázoló festményei díszítették, könyvespolcán
magyar, angol és német nyelvű
szakkönyvek és folyóiratok sorakoztak, az udvarán lévő volierek
sérült, röpképtelen madaraknak nyújtottak otthont; a kuvikok még fészkeltek is. Fogoly, vörös vércse, sőt egy
szikipacsirta és egy pusztai ölyv is otthonra lelt a
dzsungelszerű kertben. Akkoriban már csak héjával
vadászott.
Lelovich György hosszan tartó, súlyos betegség
után 1993. október 19-én hunyt el.

BÁSTYAI LÓRÁNT
Bástyai Lóránt 1910. november 5-én született Szegeden. Teljes neve Bástyai Holtzer Lóránt, mivel
édesapja és annak testvérei 1911-ben nemesi rangot
kaptak, s felvették a „bástyai” előnevet. A madarak
szeretetét a családi házból hozta, hiszen apja galambokat tenyésztett, a családi ház üveges verandáján
pedig madárkalitkák függtek, énekesmadarakkal,
sőt fürjekkel. Gimnazista korától, amikor csak tehette, a szünidőt Gyócson egy tanyán, rokonainál
töltötte. Már egészen fiatal korától érdekelte a madárpreparálás, ahogy önéletrajzában írja budapesti
iskolaéveiről: „Így hát szabadidőm megoszlott az
Állatkert, a Madártani Intézet és a Fába család pre-

A
Bástyai Lóránt az 1950-es
évek második
felében a Budapesti Állatkert
Madárosztályát
vezette. A képen
egy Amerikából
ajándékba kapott
prérisólyommal
látható.
Fotó: A FÁNK
archívumából

Bástyai Lóránt
kedvencei a ragadozó madarak
voltak. 1962-ben
alapította meg
a Walesi Solymász Klubot,
amelynek ő volt
az első elnöke. A
Klub egy nívós
szakfolyóiratot is
megjelentetett.
Fotó: Richard de
Bastion / Wikipédia
(CC BY-SA 4.0)

parátori műhelye között. […] A preparátori munkát,
amit Gyócson csak »kicsiben« végeztünk Palival,
Pesten a Fába család szakszerű műhelyében szinte
»nagyüzemi« mértékben folytattuk.”
Diákként ismerte meg a Budapesti Állatkert akkori igazgatóját, Nadler Herbertet is, akitől nagyon
sokat tanult. Bár minden madár érdekelte, mégis a
ragadozó madarak álltak a legközelebb hozzá. Gyócson például kabasólymokat tartott. Tanulóévei alatt
ismerkedett meg a gödöllői solymásztelep hindu
solymászaival, akik kiváló, egyszersmind szigorú
tanítómesterei voltak. Első vadászmadara egy karvaly lett, mely a Szikra nevet kapta. Hamarosan levelezni kezdett Renz Wallerrel, a Német Solymászrend nagymesterével, akivel később már együtt
solymásztak.
Tanulóévei után egy ideig Khuen gróf ausztriai
birtokán elevenítette fel a solymászatot, ám amikor
Hitler bevonult Ausztriába, Bástyai visszatért Magyarországra. Nem sokkal később Lelovich Györgygyel, Nadler Herberttel, Nemeskéri Kiss Gézával és
Fábián Gyulával megalapították a Magyar Solymász
Egyesületet. Bástyai a második világháború után
Szolnok megye vadászati felügyelője lett, majd a
Fegyverneki (később Gödöllői) Állami Ragadozó
Madár Állomás vezetője. Innen Tihanyba helyezték
át, azután a Nagykunsági Állami Gazdaság solymászbrigádját irányította. Két év múlva a Budapesti
Állatkert madárosztályát vezette. 1957-ben hivatalos
útlevéllel bátyjához és anyjához Angliába utazott.
Előbb a chesteri állatkertben lett állatgondozó, majd
Sir Peter Scott alkalmazta a slimbridge-i Waterfowl
Trustnél. Ezt követően preparátorként dolgozott, s
Newportban megalapította társaival a Walesi Solymász Klubot. 1964-től az észak-walesi colwyni állatkert gondnoka és solymásza lett. Máig is keresett
Vadmadárból vadászmadár című munkája 1955ben látott napvilágot, ám második könyvének megjelenését – Életem a vadászmadarakkal (1994) – már
nem érhette meg. 1993. október 15-én hunyt el.

honfoglalás korától a solymászat elterjedt vadászati mód volt, tehát őseinknek szükségük
volt vadászebekre vagy „vizsla tulajdonságú”
kutyákra. A vizsla szó a XII. században szerepel
először – személy- vagy helynévként, vadászeb jelentéssel. A vadászatra használt kutya ábráját már a
Bécsi Képes Krónikában (1360 körül) is megtaláljuk,
a XVI. századtól pedig több helyen említik a vizslázást. A „vizsla” mellesleg az egyik legősibb finnugor
szavunk; fürkészőt, kutatót jelent. Egyes ma is élő
nyelvjárásokban a jelentése: szemes, eleven, fürge.
1510. augusztus 17-én kelt az a levél, melyet
Komlósy Mihály írt öccsének, Komlósy Tamásnak:
„…továbbiakban kérlek, szerelmes öcsém, hogy
küldj nekem egy jó vizslát, fürjészni valót”. Innentől
kezdve mind többször előkerül a vizsla szó. Hankó Béla szerint a költő Balassi Bálint (1554–1594) is
tartott ilyen kutyákat, „nagyra becsülte a jó magyar
vizslát, és barátainak többször is küldött jó vadászó
madarat és vizslát”.
1568-ban pedig Batthyány Ferencné így ír fiának,
Boldizsárnak: „Kérem kegyelmedet, mint jó fiamat,
hogy adjon nekem egy rárót [sólymot – K. Zs.] és
A magyar vizsla az egyik
legkedveltebb magyar
kutyafajta. Nem véletlenül,
hiszen könnyen
tanítható, szófogadó
és gyermekszerető.
Fotó: Kiss Csanád /
Shutterstock

A magyar
vizsla már
kölyökkorától
egy igazi
energiabomba.
Folyton izegmozog, ezért
lakásba nem
való. Ám ha
kertben lakhat,
és gazdáival
jókora sétákat és
kirándulásokat
tehet, akkor
remekül érzi
magát.
Fotó: Ivanova N /
Shutterstock

ma ismert magyar vizsla a magyar solymászeb és a
török solymászeb összeolvadásából keletkezett. Később, miután hazánkban elterjedt a sörétes puska, a
vizsla egyre népszerűbb lett a puskás vadászatokon
is. Egy 1729-es rendelet tovább fokozza a szerepét,
ugyanis ekkor betiltják a kopózást, de a vizslás vadászatot engedélyezik.
A maihoz nagyon hasonló vizsla megjelenése a XVII–XVIII. század fordulójának környékére tehető. Az akkor még „sárga vizslának” nevezett fajta sokáig felettébb kedvelt
volt, ám a XIX. század közepén megszakadt a
népszerűsége. Egyre több külföldi fajta érkezett az országba, melyek gyorsan kiszorították
a sárga vizslát.
„Kétségtelen, hogy a magyar vizslatörzsek egy
része kereszteződött a pointerrel, de ez a vér nem
nemesítette, hanem kedvezőtlenül befolyásolta
a magyar vizsla jellegzetes, minden más európai
vizslafajtától elütő küllemi és szellemi tulajdonságait” – írta az említett időszakról Farkasházi Miklós.
A cikk megjelenését támogatja:

KOVÁCS ZSOLT
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NYOLC TÍPUS

STANDEISKY ANDOR (1906–1981)

Standeisky Andor már gyermekkorában eljárt édesapjával vadászni, amikor is megismerkedett a számára legkedvesebb kutyafajtával, a magyar vizslával. Olyannyira megkedvelte ezt a fajtát, hogy
történetéről könyvet is írt, A honfoglalás kori kopótól
a magyar vizsláig címmel. Húsz évig gyűjtött adatokat a könyvéhez, többször átírta – s mégis csupán
kéziratban maradt fenn ez az értékes munka.
Standeisky Andor politikai okok miatt segédmunkaerőként dolgozott a Pécsi Orvostudományi
Egyetem élettani intézetében, ahol kutyákkal és
majmokkal foglalkozott. Hiába volt kitűnő nyelvérzéke, nem juthatott előbbre, lévén „nyugatos tiszt”;
ráadásul bérlő volt a második világháború idején és
azelőtt. Akadtak nagynevű barátai is, például az író
Fekete István, az ornitológus Geréby György vagy
éppen a zoológus Fodor Tamás.
Ha tehette, publikált, ám cikkeit akkoriban –
„nem megfelelő” származása miatt – gyakran mellőzték. Olykor azért szerencsére napvilágot látott
egy-egy írása a Nimródban, a Dunántúli Naplóban, a Búvárban, valamint néhány az Élet és Tudományban. Legjelentősebb munkája „A magyar agár
származástörténete” címmel jelent meg a Vadgazdálkodás Fejlesztése sorozat Vadászattörténet című
kötetében.

A magyar vizsla
kondícióját
karban kell
tartani. A legjobb,
ha sokat játszunk
és apportírozunk
vele. Szeret más
kutyákkal is
játszani.

A magyar vizslák egységesítése nem volt egyszerű feladat, mivel tulajdonosaik elsősorban nem a
külcsínre adtak: a kutyák használhatósága számított. A Magyar Vadászújság 1927. július 20-i számában megjelent egy cikk, amelynek szerzője szerint
akkor legalább nyolcféle különböző típusú magyar
A magyar vizsla
ma talán a
legkedveltebb
vadászkutya.
Fáradhatatlan,
nagyvad- és
apróvadvadászatnál
egyaránt
nélkülözhetetlen
segítőtársa
gazdájának.
Rövid szőre miatt
azonban ügyelni
kell arra, hogy
meg ne fázzon.
Fotó: Juraj Rasla /
Shutterstock

Fotó: Ivanova N /
Shutterstock

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI
ÉVEKBEN A POLITIKA IS BELESZÓLT A
VIZSLATARTÁSBA.
vizsla élt hazánkban, s ezek „küllemileg annyira eltérnek egymástól – egy túl erős hasonlatot használva –, mint a víziló a telivér arabstól”. S hogy miben
tértek el egymástól? Érdemes idézni: „Van világos
zsemlyeszínű, barnássárga színű, rőtvörös színű,
kormosvörös (véreb) színű vizslánk. Egy része egyszínű, másik része fehér csillaggal a szügyén, harmadik fehér lábfejjel, sőt láttam olyan magyart (?),

se után fölcsaptak az indulatok, s minden magyarvizsla-tenyésztő saját kutyáit tartotta a fajta szempontjából a legszebbnek és igazán típusosnak. A
vitának jótékony hatása is volt, mert az anomáliára
felhívta a Magyar Vizsla Club figyelmét, s számos
tenyésztő és szakember véleményezése után 1928ban megállapították a magyar vizsla hivatalos standardját. Az első standardot 1934-ben kibővítették,
és két évvel később publikálták is az általuk kiadott
A vizsla című könyvben. 1935-ben a Nemzetközi
Kutya Szövetség (FCI) elismerte önálló fajtának a
magyar vizslát. 1943-ban a fajta standardját tovább
bővítették.
A két világháború között tehát egységessé vált
az állomány, ám jött a második világháború, amely
csaknem helyrehozhatatlan károkat okozott a magyarvizsla-populációban.

VILÁGÉGÉS UTÁN

Fotó: Foto: A szerző archívumából

A Nemzetközi
Kinológiai
Szövetség 1966ban elismerte a
drótszőrű magyar
vizslát, mint
a rövid szőrű
magyar vizsla
fajtaváltozatát.
A drótszőrű
magyar vizsla
küllemében
megegyezik
a rövidszőrű
magyar
vizslával, ám a
szőrzete más, és
a csontozata is
erőteljesebb.
Fotó: Adya /
Shutterstock

A második világháború pusztítása a vizslapopulációt is érintette: szinte az egész állomány kiveszett,
egy része pedig egyszerűen elkallódott. A háború
utáni évek se kedveztek a fajtának, hiszen tartását
az akkori kommunista politika „burzsoá csökevénynek” tekintette. S ha ez még nem lett volna elég, a
megélhetési gondok miatt az sem tudott vizslát tartani, aki ennek ellenére felvállalta volna a feladatot.
Az ország akkori 22 ezer vadászából alig néhány vadászott vizslával, s közülük is többen német vizslát
használtak. A magyar vizslák egy része távol maradt
a vadászattól, s városi kutya lett belőlük. Ők aztán
elkényesedtek, túlfinomodtak. Szerencsére később
ezek az egyedek – a hatvanas évek közepére – már
kiszorultak az igényes tenyészetekből. Ahogy cikkében Fodor Tamás írta (A magyar vizsla, Búvár,
1966/3.): „A jelenlegi magyarvizsla-állomány egységesebb, egyöntetűbb, mint volt az elmúlt négy évtizedben. Kevesebb a szélsőséges típus, csak elvétve találni németes jelleget. A pointeres fej is mind
kevesebbszer tűnik fel. Az állomány mindjobban
megközelíti az ideális középtípust. A legutóbbi évek
kiállításain egyre több, aktívan vadászó magyar
vizsla tűnt fel.”
K. Zs.

„CANIS ACCAPTORIS BRACCOIDES HUNGARICUS”
A XIX. század végére már alig maradt magyar vizsla.
Sőt, olyannyira nem akadt, hogy az első világháború előtti időkig a fajtának még állandó és egységes
neve sem volt. Az 1700-as években például arról a
családról, amelyik kitenyésztette, Zay–Kolonits-féle
vizslának nevezték; később, mivel a Zay-féle birtokok Magyarszombat környékén feküdtek, magyarszombati vizslaként említik. Majd – amikor a fajta
többé-kevésbé elterjedt Somogyban – somogyi
vizslának is hívták. Az ország egyéb részein pedig
sárga vizsla volt a neve. A mai név valószínűleg 1914re alakult ki; 1916-ban Ötvös Balázs vadász-kinológus már használta a magyar vizsla elnevezést a
Vadász Lapban. 1939-ben kapott egy tudományos
nevet is (általános volt akkoriban a kutyafajtákat
is latin névvel illetni): Canis accaptoris braccoides
hungaricus (Varga 1939) lett.
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melynek fülén és pofáján is fehér folt dísztelenkedett. Van magyar vizslánk, mely meglepően hasonlít a hannoveri vérebhez, van kunkorodós farkú, túl
vékony termetű, amely a sárgafehér kárpáti kopókat
juttatja eszünkbe. Van aztán rövid csámpás lábú;
van hosszú egyenes lábú; hosszú testhez aránytalan
kis fejű; van pointerfejű, van dupla orra hajlamos,
ellenszenves képű, és van hosszúkás fejű, értelmes
tekintetű és megnyerő ábrázatú magyar vizslánk.”
Elsősorban Raitsits Emil szerkesztőnek köszönhetően nemcsak vadászlapokban, hanem a Budapesti Állatkert folyóiratában, A Természetben is
népszerűsítették a magyar vizslát. Példának okáért

1920/3. számában a lap beszámolt arról, hogy a magyar vizslák Somogyban, ahol a legtöbb egyedük
élt, jól kibírták a forradalmakat. A tenyészállatok
megmaradtak, s szépen szaporodtak. A hír közlője, Polgár Kálmán államügyész azonban arról kesergett, hogy az elmúlt nyár nem volt kedvező az
idomításra. A zavaros időkben ugyanis a fegyveres
orvvadászok szinte minden apróvadat kiirtottak.
A lap vizslaversenyekről is többször beszámolt,
ahol a magyar vizslák fényesen szerepeltek.
Egy évvel később elkészült a sárga magyar vizsla ideiglenes törzskönyve is. De ez nem bizonyult
megfelelőnek, mivel a fent említett cikk megjelené47

Rovatvezető: Fehér Tamás

A Phelsumák a természetben kígyóknak, ragadozó
madaraknak, denevéreknek eshetnek áldozatul.

TERRÁRIUMUK MAGAS LEGYEN

NAPPALI GEKKÓK A TERRÁRIUMBAN
A nappali gekkók
(Phelsuma-fajok)
elsősorban Madagaszkár szigetén
élnek, de néhány
faj a Comore- és a
Seychelle-szigeteken, valamint
Mauritiuson is
előfordul. A Föld
más tájaira pedig
behurcolták őket,
így megtalálhatók Hawaiin és
Floridában is. Fajtól függően olykor a magasabb
hegyvidékekre is
felhatolnak. Kedvelik a banán- és
a kókuszültetvényeket, s nem
kerülik el az
emberi településeket sem.

A

nappali gekkók (Phelsuma-fajok) szép zöld
alapszíne jelzi, hogy növényekkel dúsan benőtt területeken élnek. A legnagyobb fajok a
Phelsuma madagascariensis és a P. grandis,
melyek idősebb hímjei elérhetik a 30-35 centiméter hosszúságot is. A kisebb P. lineata vagy P. kely
csupán 6-10 centiméteresek. Nagy szemüket – a kígyókhoz hasonlóan – összenőtt szemhéj fedi, amelyet rendszeres nyelvfelcsapással tartanak tisztán.
A zöld alapszínt fajtól függően vörös, kék vagy zöld
minták díszítik. Bőrük szinte bársonyos és nagyon
sérülékeny. A farok elvesztése mellett a bőr ledobása
is védekezésük egyik formája. A megtámadott gyík
gyakorlatilag öncsonkítást végez, mikor leválik a
bőrfelület egy darabja. Az így megsérült nappali gekkó a nap égető sugarai elől árnyékba
vonul, egészen addig, amíg nem regenerálódik a bőre. Az elvesztett farok pótlódik, de sosem lesz
olyan arányos, mint
az „eredeti”.

Kiállításokon, börzéken több nappaligekkó-faj közül
választhatunk. Még viszonylag sok az importpéldány, de a ritkább fajokat tenyésztőktől érdemes beszerezni. Mivel vertikálisan sokat mozgó gyíkokról
van szó, terráriumuk ennek megfelelően épüljön. A
négyzetes alapterület javasolható, a magasság pedig az oldal másfélszerese vagy kétszerese legyen.
Például egy hímből és két-három nőstényből álló
Phelsuma grandis csapat terráriumának alapterülete minimum 60-szor 60 centiméter legyen, míg
a magassága 100-120 centiméter. A tervezés során
vegyük figyelembe, hogy a frontál üveget rendszeresen ürülékkel szennyezik, ezért javasolható, hogy a
betekintő oldal hátrafelé dőljön, legalább 75-80 fokos
szögben. A hát- és az oldalfalakat dekorálhatjuk műsziklával, ám ha ez érdes, akkor a gyíkok nem fogják
használni. Műszikla helyett inkább javasoljuk a parafalapok vagy parafakérgek felragasztását, vastagabb
bambuszszálakat beépítve. Még a legméretesebb faj
sem tud kárt tenni a növényekben, így ültethetünk
nagy levelű növényeket a terráriumba. Választhatjuk például a hosszú levelű Sanseveriát, a kisebb levelű Monsterát és a Scindapsus-fajok valamelyikét.
Amennyiben nem sikerül az élő növényt megtartani, úgy a műnövények gazdag kínálatából érdemes választani.

Fotó: Eric Isselee /
Shutterstock

A nappali gekkók a CITES II.
kategóriájába tartoznak, így
az állatok megvásárlásakor
vagy tenyésztői igazolást,
vagy – ha befogott példányt
veszünk – importigazolást
kell kapnunk.

KÜLÖNLEGES SZAPORODÁS
A párzási ciklusban a hím combpórusai megduzzadnak, és e mirigyekből a nőstény számára vonzó
illatanyag távozik. Udvarlását a robusztus hím kotyogó hanggal és heves fejbólogatással jelzi, nyaktájékon harapja párját, s a kitüremkedett hemipéniszét a nőstény oldalra fordított kloákájába vezeti.
A nőstény három-négy alkalommal is képes tojást
rakni egy ciklusban, de mindig csak legfeljebb
kettőt. A tojások lerakásának helyét gondosan választja ki, általában egy nagyobb levélnyél tövéhez
ragasztja őket. Bár a nőstények is rivalizálnak, egyegy megfelelő tojásrakó helyet több példány is felkereshet. Az idősebb nőstények fej mögötti részén,
mindkét oldalon egy úgynevezett endolymfatikus
tasak található, amely voltaképp egy „kalciumraktár” a tojásrakás idejére.

Talajként megfelel a kókuszrost, apró fenyőkéreg és
felszíni gyepföld keveréke, amelyet nedvesen, de
nem lucskosan tartunk. A terrárium nappali hőmérséklete 26-30 Celsius-fok, a páratartalom 60-70 százalék legyen. Nagyon fontos a megfelelő szellőzés;
permetezés után egy-két órával már meg kell száradniuk a tereptárgyaknak. Több példány szívesen iszik
a vizestálból, de elsősorban a növények leveleiről
nyalogatják a vízcseppeket.

TÜCSÖK RÁGTA GEKKÓ
A tenyésztés alapfeltétele a tenyészállatok megfelelő kondíciója,
s t res szmentes elhelyezése. Táplálékul
megfelel a tücsök, csótány,
sáska,
viaszmolylárva (mértékkel), ritkán lisztkukac, vagy jó esetben
fűhálózott rovarok. A Phelsumák inkább a kisebb méretű
zsákmányállatokat kedvelik. Élő rovart tilos a terráriumban hagyni! Az éjszaka alvó nappali gekkót megrághatja a tücsök.
Javasolt minden egyedet csipeszről etetni, így az
egyes példányok étvágyát is kontrollálhatjuk. Minél
többféle takarmányt kínáljunk. Szívesen vadásznak
a kikelt viaszmolyra vagy selyemhernyólepkékre.
Minden alkalommal kalciummal, D3-mal, továbbá
vitamin komplexszel meghintett rovart etessünk.
A nappali gekkók édesszájúak. Kedvelik a kissé túlérett és édes gyümölcsöket, a lédús lekvárokat, a
hígított mézet és a mézzel kevert virágport.
Tartásuknál fontos szerep jut a világításnak. A vegyes spektrumú LED-es lámpák szépen visszaadják a gyíkok színét. Nem szabad megfeledkezni az
UV-fényű lámpáról sem, melyet naponta két alkalommal két-három órát üzemeltessünk. Minden
fűtőegységet kívülre kell szerelni, mert a gyíkok
megégethetik a talpukat. A sérült lábujjú gekkó nem
tud kapaszkodni, lekényszerül a talajra, stresszes
állapotba kerül, és akár el is pusztulhat. Hasonló a
helyzet, mikor a túl száraz klímájú terráriumban a
vedléskor a bőre szinte rásül az állatra. Ilyenkor nem
tudja magáról lehámozni az elöregedett bőrt, a talplemezek eltömődnek, ezért gyakorlatilag mozgásképtelenné válik.

A legsimább felületen is képesek
megtapadni,
mivel a végtagokon található
lábujjlemezek
kis lamellákból
állnak, melyek
még az állat
elpusztulása után
is tapadnak!
Fotó: Jerau /
Shutterstock

A szaküzletekben
beszerezhető
táplálékkiegészítő egy zselés
készítmény, ami
több ízben is
rendelkezésre
áll, kifejezetten
a Phelsummák
számára készítve.
A védőfóliát csak
le kell húzni, és
a kis tégelyben
lévő édes csemegét könnyen
fogyaszthatják a
gekkók.
Fotó: Brancde /
Shutterstock

EGY HÍM, TÖBB NŐSTÉNY
Egy hímhez két-három nőstényt is betehetünk.
Célszerű a kis csapatot egyszerre elhelyezni, így kevesebb a civakodás. A hivatásos nappaligekkó-tenyésztők párban tartják az egyedeket, vagy a nőstényeket külön tartva a hímeket helyezik melléjük. De
ez már nagyüzem, ahol a sok utód a fontos. Amikor
a hím udvarolni kezd, beindul a párzási ciklus. A tenyésztésre szánt példányok legalább másfél évesek,
ám inkább öregebbek legyenek. A lerakott tojásokra olykor vigyáznak a nőstények. A terráriumban
hagyott tojásokból kikelt kisgyíkokat jobbára nem
bántják a többiek, de a biztos sikert egy külső keltetőben érhetjük el (noha a felragasztott tojásokat
sérülésmentesen nem lehet leszedni). Szerencsés
esetben a nőstény egy levélre ragasztja a tojásokat,
amelyeket levágunk és keltetőbe teszünk. A keltető
páratartalma 70-90 százalék, míg a léghőmérséklet
28-32 fok legyen. A termosztáttal beállított kontrollált hőfok mellett általában hatvan nap a kelési idő.
Többen éjszakára lecsökkentik a keltető hőmérsékletét. Ilyenkor értelemszerűen hosszabb a kelési idő.
A tojásból kikelt kicsinyek fajtól függően 2-4 centiméteresek, és három-négy nappal később már táplálkoznak. Ekkor különösen ügyeljünk a takarmányállatok nagyságára; inkább kisebb méretű rovart
kínáljunk. A gyakorlatban – mint első táplálék – jól
bevált a röpképtelen muslica etetése. Megfelelő tartás esetén kedvencünk tíz-tizenöt évig is él.
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nak. Fürtös kölest, magzó gyomokat, tyúkhúrt, almát, körtét nagyon szívesen fogadnak. Fiókanevelés
időszakában gyári vagy házilag készített lágyeleséget, tojásos eleséget, csíráztatott négermagot, félérett magvakat, gyomokat kínáljunk madarainknak,
ám készüljünk fel arra is, hogy ezeket nem minden
költőpár fogadja egyforma lelkesedéssel. Hasonló a
helyzet az állati takarmányokkal; ilyenek például a
lisztkukac és a viaszmoly, melyeket nagyon sok pár
egyáltalán nem hajlandó elfogyasztani.

A MAGELLÁN-CSÍZ

EGY
KEVÉSSÉ
ISMERT
DÍSZMADÁR
A Magellán-csíz (Spinus magellanicus) a délamerikai csízfélék közül az egyik legismertebb
és az egyik legnagyobb számban tartott, illetve
tenyésztett díszmadár Európában. Nem véletlenül,
hiszen ez a hazai tengelicünknél valamelyest kisebb
termetű, dekoratív, fekete kapucnis csízfaj szívós,
hosszú életű és könnyen tartható.

Fotó: Varga Sándor

A Magellán-csíz
az Európában is
tartott hasonló
csízek közül talán
csak a képen látható feketemellű
csízzel (Spinus
notata) keverhető össze, ám ez
utóbbi esetében
a fekete színezet
mélyebben lehúzódik a mellre,
valamint a csőr
is vékonyabb,
hegyesebb.
Fotó: Varga Sándor

AZ

első Magellán-csízek 1877-ben érkeztek
Európába, Németországba. Sokáig igen kényes fajnak tekintették, ám napjainkban épp
megfordulni látszik ez a vélemény. A tenyésztett
példányok ugyanis meglepően jól tűrik a fogságot.
Élőhelyükön
fészket építő madarakat október
és január között
figyeltek meg
leggyakrabban,
míg tojásokat
márciusban és
júniusban raktak.
Fiatal egyedeket legtöbbször
februárban és
júliusban láttak.
Ezek alapján arra
a következtetésre
juthatunk, hogy
eredeti élőhelyükön a Magellán-csízek egész
évben szaporodhatnak.
Fotó: Varga Sándor
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E mutatós kis
madár hímjeinek
tollazata fekete
és sárga, a feje a
tarkójáig, míg elöl
a mell közepéig
fekete. A melle,
a hasa, a teste
alsó része élénksárgás. A nőstény
némileg hasonló
színezetű, ám jól
megkülönböztethető a hímtől:
tollazata tompa
olajzöldes, fekete
csuklya nélküli
fejtolla pedig
szürke.

A mesterien
megépített kis
fészekbe a tojó
három-öt tojást
rak, melyek
színe többnyire
fehér, néha apró
pöttyökkel.

TÁGAS FÉRŐHELYET IGÉNYELNEK
A Magellán-csízek elhelyezésénél célszerű nagyobb
(legalább egy méter hosszú) kalitkában gondolkodnunk, vagy ami még jobb, ha szobaröpdében, esetleg kerti volierben helyezzük el őket. Tágas helyen
tartott madarak között alig figyelhető meg civakodás: a Magellán-csíz alapvetően békés fajnak számít.
Hazánkban nem túl gyakori a kolóniás tartásuk, de
külföldön gyakran nevelik őket csapatban, ahol két
hím mellé négy-öt tojót raknak. Egyes vélemények
szerint több hím civakodhat egymással, míg mások
szerint komoly viszály ebben az esetben sem észlelhető. A párosával tartott madarak jól megférnek;
ugyanakkor olyan tojót is tartottam már, amely
a teljes kimerülésig üldözte a hímet a közös kalitkában, így egy időre szét kellett választanom őket.
A hímek nászidőszakban hevesen udvarolhatnak
a tojónak. Szerelmük olykor túlzónak tűnhet, ám
sohasem tapasztaltam olyan erős agressziót náluk,
mint amilyen megszokottnak számít például egyes
csicsörkefajoknál.

ELLENÁLLÓ TOLLASOK
Szívós madarak, jól viselik a hidegebb klímát, de télire mégis javasolt védett, fűtött helyen elhelyezni az egyedeket, különösen
akkor, ha ebben az időszakban
szeretnénk tenyészteni őket.
A Magellán-csízek fő tápláléka
apró magvakból áll. Célszerű speciális, csízféléknek összeállított
magkeverékkel etetni őket. Bevált készítmények a hazánkban is
kapható Deli Nature és Manitoba
speciális keverékek, melyek négermagot, fűmagvakat, perillát,
saláta-, szezám-, fény-, bogáncsés cikóriamagot stb. tartalmaz-

Fotó: Varga Sándor

Tenyésztésük nem mondható
nehéznek, de azért némi gyakorlatot kíván. A Magellán-csízek
nálunk leggyakrabban a téli hónapokban költenek, ám ez nem
tekinthető általános érvényű
szabálynak. Vannak tenyésztők,
akik a tavaszi hónapokban költetik őket, míg saját madaraim
leginkább nyáron voltak aktívak.
A nyár végi, őszi vedlésük után
a hőmérséklet, a világítás és a
takarmányozás megfelelő beállításával bármikor kellő tenyészállapotba hozhatjuk a párokat.
Fészküket kanárikosárba, nyitott
fészekdobozokba rakják, de ha
tehetik – például tágas röpdében
– maguk építik meg valamely
eldugott, védett helyre. A kotlás
átlagosan tizennégy napig tart, a
fiókák négy-öt napos koráig kizárólag a tojó gondoskodik róluk,
majd a hímtől is kapnak táplálékot. A Magellán-csíz – a rokon
fajoktól eltérően – a fiókák tollasodásáig éjszaka is igyekszik
takarni utódait. E tulajdonsága
segítségünkre lehet akkor, ha a
helyiségben éjjelre lecsökkenne
a hőmérséklet. Ellenben a tűz-, a
feketemellű, sőt a szakállas csízek

Kolumbia, Venezuela, Argentína,
Peru, Brazília nyílt, ritkán bokros vidékeinek, valamint a magasabban fekvő területek, 4000
méterig terjedő régiók lakója. Az
emberlakta települések kertjeiben és parkjaiban is előfordul;
leggyakrabban kisebb csoportokban figyelhető meg. Túlnyomórészt különböző fűfélék érett
és félérett magvaival táplálkozik.

költésekor egyaránt megfigyelhető, hogy a tojó a
nyolcadik-tizedik napon éjszakára már nem ül viszsza takarni a fiókákat.
A fiatalok körülbelül két hét múlva hagyják el a
fészket. További tizennégy nappal később lesznek
függetlenek, így el kell választani őket, mert a hím
agresszívan reagálhat rájuk. Ha szerencsések vagyunk, és összeillő párt vetett elénk a sors, akkor
évente akár három költésre is számíthatunk madarainktól.
A Magellán-csíznek újabb és újabb mutációi érhetők el hazánkban is; áruk természetesen jóval
magasabb lehet a hagyományos színű madarakénál.
A Magellán-csíz – kellemes éneke, színezete, aktivitása és nem túl nehéz tenyészthetősége okán –
ideális szobamadár minden kezdő vagy gyakorlottabb madárbarát számára.
VARGA SÁNDOR
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