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A skótok a legkevésbé sem örülnének a nagyragadozók
– a farkasok és medvék – esetleges megjelenésének, miközben más, „szelídebb” állatokat szívesen látnának a környezetükben
– derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. Amióta egy nemzetközi biodiverzitási állapotfelmérésben kiemelkedően gyengén szerepelt, Skócia a „rewilding” törekvések fellegvára lett, ahol különböző
projektek keretében temérdek szirti sast, halászsast és eurázsiai
hódot engedtek szabadon a természetvédők. E fajok populációi
időközben annyira felduzzadtak, hogy ma már innen telepítenek
át példányokat Nagy-Britannia más részeibe. Az állatokkal együtt
azonban a konfliktusok is jócskán megszaporodtak. A helyi szakhatóság, a NatureScot kénytelen volt jóváhagyni a Tayside régióban
komoly mezőgazdasági károkat okozó hódok kilövését, a skót farmerszövetség pedig újabban teljes mellbedobással a bárányokat
elragadó szirti sasok ritkításáért kampányol. A természetvédő civil szervezetek viszont azért ekézik a NatureScotot, mert engedte
túlszaporodni a gímszarvasokat a Skót-felföldön, ezért azok tövig
lelegelik az érzékeny növényzetet, és ellehetetlenítik a 2030-ra kitűzött klímacélok elérését. A farkasok tervezett újratelepítésével talán
hatékonyabban lehetne szabályozni a szarvasok állományát.
theguardian.com
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Amióta világ a világ, még sosem fészkelt álcserepesteknős
(Caretta caretta) a Velencei-lagúna partján fekvő Jesolóban. Egy nőstény azonban idén július 9-én 82 tojást helyezett el az Adriai-tengertől
25 méternyire. A padovai egyetem munkatársai gyorsan körbekerítették,
majd önkéntesek segítségével éjjel-nappal őrizték a becses „rakományt”,
amiből bő két hónap elteltével végül kilenc fióka mászott elő. Az olasz partok mentén korábban csak Toscanában fészkeltek rendszeresen álcserepesteknősök, de előőrseik két éve Pesarónál is megjelentek. A szakértők a
globális felmelegedést vélelmezik a faj térhódításának hátterében.
theguardian.com
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Az indonéz halászok a Rhinidae család tagjai közül a cápafarkú (Rhina ancylostoma) és a fehérpettyes gitárrájákat
(Rhynchobatus australiae) fogják ki a legnagyobb tételben, amelyek ugyan világszinten súlyosan veszélyeztetettek, itt mégsem védettek. Majdnem minden porcikájukat felhasználják, a legmagasabb árat azonban az úszók generálják a nemzetközi piacon. A 15 cm-nél
nagyobb „cápauszonyok” kilójáért 350 000 rúpiát (kb. 7700 forint) is lehet kasszírozni, de minden további 5 cm 250 000 rúpiával
(5500 forinttal) növeli az értéküket. Míg a fehérpettyesek állománya stabilnak látszik, a cápafarkú gitárráják rohamosan fogyatkoznak, és a szakértők attól tartanak, hogy húsz éven belül ki fognak pusztulni a Jáva-tengerből, a Karimata-szorosból és a Makassarszoros déli részéről, ha az indonéz kormány nem biztosít haladéktalanul teljeskörű védelmet az ivadékaiknak, és nem korlátozza
szigorú kvótával az ivarérett egyedek kifogható mennyiségét.
news.mongabay.com
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Fotó: chonolasub woravichan/ Shutterstock

A Wildlife Conservation Society nemzetközi vadvilágvédelmi szervezet szerint csak a vadászat szigorításával lehetne elkerülni a bongók (Tragelaphus eurycerus) kihalását a Kongói Köztársaságból. A jelenlegi kvóta
ideális esetben is – a váratlan járványokkal és az élőhelycsökkenés felgyorsulásával nem számolva – a faj 25 éven belüli eltűnéséhez vezethet. Márpedig 1997-ben is alig néhány hét alatt
legalább egy tucat bongó pusztult bele a vérszívó istállólegyek (Stomoxys omega) támadásába. A kongói kormány 1995-ben még három példányban, egy kicsit később
nyolcban maximalizálta az évente elejthető mennyiséget, hogy 1999-ben aztán átmenetileg betiltsa a bongók vadászatát. Sokak meglepetésére 2011-ben feloldotta
a korlátozást, sőt tovább emelte a tétet – évi 15 felnőtt bikára. A bongó keresztcsíkos
bundája és méretes szarvai miatt értékes zsákmánynak számít a trófeavadászok körében, miközben a helyiek tabuként tekintenek ezekre az állatokra, mert a húsukat
mérgezőnek hiszik. Bonióban, a Nouabalé-Ndoki Nemzeti Park pufferterületén
talán már 80 példány sem maradt ebből a fajból. A természetvédők szerint egy
ekkorka populáció legfeljebb évi három bika kilövését bírná el. A Kenyában honos keleti alfaj (T. e. isaaci) még keményebb harcot vív a fennmaradásért: ennek teljes világállománya csupán 100 egyedet számlál.
news.mongabay.com
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Élővilágának sokszínűsége Eritrea legbecsesebb nemzeti kincse. Harminc évvel ezelőtti függetlenedése óta a természet- és környezetvédelem
ügyét kiemelten kezelik az endemikus fajok seregének otthont adó kelet-afrikai országban. Tilos a vadászat és a fakitermelés, de bányászati tevékenységet
is kizárólag a várható környezeti hatások és következmények gondos mérlegelése után szabad folytatni. A Gash-Barka régióbeli Bisha bányájában, illetve
az Anseba régióban található Zara kitermelő üzemében (ezek réz-, ezüst-, arany- és cinklelőhelyek) önálló természetvédelmi osztály felügyeli a munkálatokat, hogy amennyiben a helyzet úgy kívánja, rögtön
leállítsa a termelést.
shabait.com

Nagy bajban vannak a kizárólag Isabela szigetén előforduló rózsaszín leguánok (Conolophus marthae): egy friss állományszámlálás szerint
összesen kétszáztizenegyen maradtak. Ráadásul a Galápagosi Nemzeti
Park munkatársai egyetlen fiatal példánnyal sem találkoztak a Wolf tűzhányó környékén, ezért meglehetősen borúlátóak. A szigetre behurcolt
macskák és patkányok a jelek szerint meggátolták az utánpótlást.
www.science.gov

Az erőszakos szexuális és reproduktív döntéshozatal széles körben elterjedt gyakorlat a teknősök
világában, az ékszerteknősök karomremegtetését
mégis a széptevés netovábbjaként szokták felemlegetni. Ehhez képest egyre több tanulmány bizonyítja, hogy
a díszes ékszerteknős (Chrysemys picta) hímjei szexuális fegyverként használják fűrészes elülső szegélypajzsaikat, és hegyes álfogaik sem annyira a táplálék
megragadására, mint inkább a nőstények megsebesítésére szolgálnak.
cdnsciencepub.com
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A COVID–19 elleni védekezés részeként elrendelt kijárási tilalomból a vadon élő madár- és emlősfajok is sokat profitáltak. Egy most megjelent publikáció szerint az észak-amerikai madárfajok 80 százalékának megváltozott az elterjedése, és lakott területeken vagy azok közvetlen közelében
jelentősen megugrott az egyedsűrűsége. Nem elég, hogy az utcákat és a tereket ellepték a verebek és a poszáták, de a tüzestorkú kolibrik (Archilochus
colubris) is háromszor gyakrabban mutatkoztak a repülőterek közelében, a
látszólag kiürült városrészekbe pedig visszaköltöztek a fehérfejű rétisasok
(Haliaeetus leucocephalus). A madarak aktivitása ráadásul kimondottan az
autóutak közelében összpontosult, amelyeket korábban a légszennyezés, a
zaj és a közvetlen gázolásveszély miatt inkább messzire elkerültek. A világon
átsöprő koronavírus-járvány kezdeti szakaszában sok helyről érkeztek hírek
az egyik napról a másikra „elnéptelenedett” élettereket birtokba vevő állatokról: a római szökőkutakat megszálló récékről, a Santiago utcáin kóborló
pumákról, az isztambuli kikötőben úszkáló delfinekről vagy éppen a walesi
Llandudnóban legelésző juhnyájról. Az amerikai kutatók azonban több mint
4,3 millió madár eBirdre feltöltött észlelési adataiból vonták le következtetéseiket. Az 1970-es évek óta az élőhelyek csökkenése, a rovarirtószerek nyakló nélküli használata és az éghajlatváltozás következtében több mint 30 százalékkal csökkent a madarak biomasszája Észak-Amerikában – ami egyedre
vetítve meghaladja a hárommilliárdot.
theguardian.com

Fotó: Steve Byland / Shutterstock
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CETKUTATÁS FUDZSEJRA PARTJAINÁL

A cetkutatás egyik feladata a helyi állomány státuszának felmérése. A tengeri emlősök
populációi állandóan változhatnak, mivel egyaránt találkozhatunk helyi vagy épp
átutazó példányokkal. Ezért a rendszeres megfigyelés elengedhetetlen.
➤
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Fotó: Varga Nikolett - Fujairah Whale and Dolphin Research Project
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Egyesült Arab Emírségek egyik tagjának,
Fudzsejrának a vizein az utóbbi évtizedekben nem zajlott cetkutatás, viszont korábbi hajónaplókból kiderült, hogy szovjet
bálnavadászflották is tevékenykedtek az Arab-tengeren az 1960-as években. Habár a bálnavadászatról szóló nemzetközi egyezmény tiltotta a bálnák
vadászatát, az inkább a sziláscetekre vonatkozott. A
fogascetek vadászatát csak a kifogható példányok
mérete korlátozta, ám a szovjet flották ezt figyelmen
kívül hagyva három év alatt 954 nagy ámbráscetet
(Physeter macrocephalus) ejtettek el az Arab-tenger
térségében. Mivel túlnyomórészt szaporodóképes
nőstényeket fogtak ki, kérdés, hány egyed maradt
fenn az ott élő populációból. Fudzsejra halászai közül ritkán, de érkezett jelentés nagy ámbráscet észleléséről, amely szintén inspiráló hatással volt egy
cetkutató program kezdeményezéséhez.

TALÁLKOZTUNK TÖBB DELFINFAJJAL IS.
Egy ilyen kutatásnak két alkalommal lehettem aktív részese, 2018 őszén és 2021 februárjában, amikor
is meghívást kaptam Fudzsejrába. Az emírség partjainál azelőtt nem zajlott tengeri emlősök státuszát
felmérő vizsgálat; mikor azonban a közeli térségben
találtak egy partra vetett nagy ámbráscetet, az eset
fölkeltette egy helyi magyar szakember érdeklődését. Buzás Balázs – mint a Fudzsejrai Tengeri Kutatóállomás vezető kutatója – az emírség koronahercegének, Mohammed bin Hamad bin Mohammed
al-Sardzsi sejknek a személyes támogatásával már

A közönséges
delfin (Delphinus
delphis tropicalis) az egyik
legnagyobb példányszámú faj.
Teste karcsúbb,
mint a palackorrú
delfiné, és kisebbre is nő (2-2,5 m).
Különleges
ismetetőjegyei az
oldalán található
fehér, sárga és
világosszürke
foltok, melyek
elhelyezkedése
homokórára emlékeztet.
Fotó: Buzás Balázs Fujairah Whale and
Dolphin Research
Project

HÁROM MÓDSZER

korábban elkezdte kidolgozni, hogyan lehetne felmérni az emírség vizeinek élővilágát. Fudzsejra a
földkerekség egyik legforgalmasabb tengerhajózási útvonala mentén fekszik. A Hormuzi-szoros
felé tartó hajók gyakran állnak meg a régió legnagyobb kereskedelmi kikötőjében, Fudzsejra városában, melynek hatalmas hajóforgalma komolyan
veszélyeztetheti a közelben élő tengeri emlősöket.
A szervezők a cetek kutatásához a Five Oceans természetvédelmi konzultációs szervezettől kértek
segítséget, amely a térségben és világszerte végez
hasonló munkát.
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A régióban élő ceteket vizuálisan három módon lehet megfigyelni: kijelölt szárazföldi állomásról, hajóról és a levegőből. Szárazföldről a sűrűn látogatott,
partközeli helyeken figyelhetjük meg a tengeri emlősök előfordulását és viselkedését. Mivel Fudzsejra
térségében még nem köztudott, hogy a helyi cetek
mely öblöket vagy part menti vizeket kedvelik, mi
inkább a másik két lehetőséget választottuk.
A hajós legénység feladata, hogy egy megtervezett útvonalon haladva figyelje a vizet, s ha cetészlelés történik, annak pontos idejét, GPS-koordinátáit, az állatok viselkedését vagy mozgásirányát,
valamint a példányok számát lejegyezze. A további teendők a kutatás irányától függnek. Tekintettel
arra, hogy az expedíciók célkitűzése az ott élő fajok
megismerése, a feladat a megfigyelt egyedek katalogizálása és DNS-vizsgálathoz történő mintavételezése volt.

NAGY ÁMBRÁSCET

A nagy ámbráscet (Physeter macrocephalus) a legnagyobb fogascet a világon, a hímek testhossza elérheti a 16 métert, súlya pedig 45 tonna is lehet. A nőstények kisebbek; maximum 11 méter hosszúra nőnek,
és csupán 15 tonnát nyomnak. A nagy ámbráscetek
feje hatalmas, teljes testhosszuk akár egyharmadát
is kiteheti. A legtöbb fogascettel ellentétben a fejformájuk tompa, a delfinféléknél oly jellegzetes „csőr”
hiányzik. A nagy kiterjedésű homlokrész a spermaceti szervet és spermaceti olajat tartalmazza, amely
egy viaszszerű anyag, és kémiailag különbözik a
más fogascetek homlokrészében lévő olajoktól. Állkapcsuk keskeny, melynek csak az alsó részén sorakoznak fogak, ezek viszont meglehetősen nagyok.
Egy mélytengeri óriáskalmár elejtéséhez szükség
is van a fogakra – bár van adat fogatlan, jól táplált
ámbráscetekről is. Ez azt igazolja, hogy a fogak a
táplálkozásban nem mindig játszanak fontos szerepet. Más cetekéhez képest, az orrnyílásuk szokatlan
helyen helyezkedik el, ugyanis az ámbráscetnél ez
legelöl, a fej bal felső részén található. Ezek az állatok
nem annyira aktívak a vízfelszínen, mint a delfinfélék, így nem sokat mutatnak magukból, mégis a
levegő kifújásakor nagyon könnyű őket felismerni,
mert míg más cetek a párás levegőt szinte egyenesen felfele fújják, addig az ámbráscet egy bizonyos
szögben előre. Hatalmas fejének köszönhetően az
ámbráscet hallása vélhetően kifinomultabb, mint a
kisebb fogasceteké. Ezt igazolja , hogy ezek az állatok
olyan mélységekben táplálkoznak, ahol már teljes a
sötétség. Köztudott, hogy a tengervízben csak 200
méter mélységig ér el a napfény, 400 méter mélyen
pedig még a kristálytiszta vízben is elnyelődnek a
fénysugarak. Ennél mélyebben az ott táplálkozó állatok már csak nagyon minimálisan tudnak a látásukra hagyatkozni. A nagy ámbráscet ráadásul egy
merülés során elérheti a 2000 méteres mélységet,
ahol echolokációt használva kutat nagyobb testű
halak, cápák, de leginkább tintahal után. Habár egy
ilyen találkozást megörökíteni aligha lehet, vannak
adatok partra vetődött kifejlett állatokról, melyeknek
a gyomrában már nem egyszer találták meg óriás
tintahalak maradványait. Ezekből a testrészekből
igazolni lehetett, hogy némelyik ámbráscet elfogyasztott egy akár 13 méteres tintahalat is.
Az ámbráscetek hiába a legnagyobb fogascetek,
természetes ellenségeik nekik is vannak, például a
kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) és a nagyobb
testű cápák. Védekezéskor az ámbráscetek egy csillag formájú védelmi pozíciót vesznek fel (a fejek
körben egymás mellett, a farokúszók kifele állnak),
hogy megóvják a kör közepén a fiatalabb vagy védtelen családtagokat a ragadozóktól.
Az ámbráscetek nem csupán méretüket tekintve,
de elterjedésükben is a határokat feszegetik. Az embert és kardszárnyú delfint leszámítva ők a legnagyobb területen elterjedt emlősök a Földön, ugyanis
– különösen a hímek – az Egyenlítőtől egyenesen a
sarki vizekig mind a két féltekén előfordulnak!

KATALÓGUS KÉSZÜLT
A katalogizálás annyit jelent, hogy a hajó különböző pontjain tartózkodó fotósok megpróbálják minden példány hát- és farokúszóját lefényképezni úgy,
hogy a fotók alapján később az állatok beazonosíthatók legyenek. Az úszókon található pigmentfoltok, sérülések, deformációk olyan egyediek, mint
az ember esetében az anyajegyek. A katalógus segítségével megállapíthatjuk, hogy a létszámot valóban jól becsültük-e meg a terepen, vagy ugyanazt
a példányt fotóztuk le többször, esetleg egy napon
ugyanabba a csapatba futottunk-e bele két különböző helyszínen. Egy bővebb katalógus jóvoltából
pedig azt követhetjük nyomon, miként alakul a családok dinamikája, melyik egyed vagy csoport állandó lakója a helyi vizeknek, s hol jelennek meg új
tagok vagy van szaporulat. Természetesen a megfigyelés leghatékonyabb módszerét egy légi jármű
– drón, helikopter vagy kisrepülőgép – alkalma-

Fotó: Willyam Bradberry / Shutterstock
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zása jelenti. Ezek segítségével sokkal gyorsabban
lehet nagy területet bejárni, mint hajóval. A felülnézet rendkívül kedvező egy észlelt delfincsapat
létszámának meghatározására, ám a fotóknak más
hasznát nem vehetjük: a nagy távolságból és nem
megfelelő szögből készített képek egyedazonosításra ritkán alkalmasak (kivéve, ha találunk egy albínó
példányt, vagy ha szembetűnő sérülések vannak
néhány állaton). Következésképp az expedíció során
csapatunk egyik fele helikopterről, másik fele hajóról végezte a megfigyelést.

HELIKOPTERRŐL EGYSZERŰBB
A helikopteres legénység feladata kevésbé összetett, mint a hajósoké. Ha azonos időben a vízi jármű
máshol jár, és nem történik észlelés, a helikopteresek tájékoztatják a hajósokat a levegőből látott cetek pozíciójáról, s ha a vízen sikerül elcsípni a mozgásban lévő csapatot, akkor van esély az egyedek

A palackorrú
delfinek között is
ismertek albínó
példányok. Egy
ilyen egyedet
sikerült nekünk is
megörökítenünk
az egyik légi
megfigyelés
során. A
helikopterből
még a vízfelszín
alól is tisztán
látszódott, hogy
albínó állatról van
szó.
Fotó: Varga Nikolett
- Fujairah Whale and
Dolphin Research
Project

beazonosítására is. A helikopter révén viszont rengeteg egyéb állat is észlelhető, amelyek hajóról nem,
hacsak nincsenek annak közvetlen közelében. Így
kedvező időjárás mellett még a pár méteres mélységben úszó cápák, ráják és teknősök is megfigyelhetők. Bár a szóban forgó vizsgálatok elsődleges
célja a cetfélék kutatása volt, későbbi tanulmányok
érdekében más állatok előfordulását, továbbá az algavirágzást és a szennyeződéseket is rögzítettük, s
ha szükségesnek találtuk, a hatóságokat is értesítettük. Példának okáért ilyen eset volt egyik kirepülésünk során a nyílt tengeren állomásozó teherhajókból észlelt olajszivárgás.
A terepmunka évi több alkalommal egy-egy hétig tartott. Útjaim alatt egyaránt akadtak szerencsés
és szerencsétlen napjaink. Összességében sikeres
volt mindkét felmérés, mivel tanúi lehettünk rendkívüli viselkedésformáknak, s megfigyelhettünk a
térségben ritkán előforduló fajokat is. A felmérések

TINTAHALAS TALÁLKOZÓ

Egy alkalommal, amikor szintén
már jó ideje nem észleltünk semmit, a nyílt víz közepén leállítottuk
a motort, és mielőtt elővettük volna
a hidrofont, hihetetlen látványnak
voltunk a szemtanúi. Egy hatalmas
tintahal (Sepiida) jelent meg a hajó
mellett, amit pár delfin éppen akkor
kergetett fel a mélyből. Rövid dulakodás közepette egy tintafelhő alatt
eltűnt a fejlábú, és vele az őt üldöző
delfinek is. Mi csak álltunk a hajón,
és azon tanakodtunk, hogy mekkora lehetett annak az esélye, hogy
a semmi közepén éppen akkor és
ott egy ilyen ritka jelenségnek lehettünk a szemtanúi. Ismeretes
ugyanis, hogy a delfinek inkább
apró, egyben lenyelhető zsákmányra vadásznak, s valószínűleg ennek
hiányában úsztak le a mélybe, ahol
összefutottak ezzel a jól megtermett
fejlábúval.
Fotó: Rich Carey / Shutterstock
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alkalmával a tengeri emlősökön kívül lejegyeztünk
egyéb izgalmas állatokat, például pörölycápákat
(Spyhrna sp.) és cetcápát (Rhincodon typus), tengeri
teknősöket (Cheloniidae), valamint rájákat (Rajiformes). Terepmunkám folyamán helikopterről a delfinek négy faját figyelhettem meg: palackorrú (Turs-

AZ EGYEDEKET LEGINKÁBB A HÁT- ÉS
FAROKÚSZÓJUK ALAPJÁN LEHET
MEGKÜLÖNBÖZTETNI EGYMÁSTÓL.
iops sp.), közönséges (Delphinus delphis tropicalis)
és csíkos delfineket (Stenella coeruleoalba), továbbá
Risso-delfineket (Grampus griseus). Minden kutató
számára felemelő élmény volt a levegőből látni egy
vándorló delfincsapatot, miközben
több ilyen eseménydús kirepülés
során az is előfordult, hogy a hajós
legénységnek nem volt észlelése.
Ekkor, ha elég közel jártak a hajósok egy, a helikopter által észlelt
delfinrajhoz, s ha a helikopternek
sikerült rádión kapcsolatba lépnie a
lenti kutatókkal – megadva a delfinek koordinátáit –, akkor ők megközelíthettek és lefotózhattak néhány példányt.
A két kutatóprojekt utolsó pár
napján már a hajóról fotóztam és
segítettem az adatrögzítésben. Rengetegszer futottunk össze palackorrú delfinekkel, aminek eredményeként több száz kép került csupán
az én fényképezőgépemre. Ám
akadtak olyan időszakok is, mikor
órákon át nem észleltünk egyetlen
delfint sem. Ilyenkor leeresztettünk
a vízbe pár méter mélyre egy hidrofont, hogy megállapíthassuk, van-e

A helikopteres
megfigyelések
során mindét
oldalon legalább
2-3, headsettel és
fényképezőgéppel ellátott megfigyelő ül, akik
azonnal jelentik,
ha állatot észlelnek. Ilyenkor a
helikopter dőlt
pozíciót tartva
köröz az észlelt
állatok fölött,
hogy elegendő
jó minőségű kép
készülhessen és
az állatok pozícióját, viselkedését
és létszámát is
lejegyezhessük.
Fotó: Youenn Arthus
- Fujairah Whale and
Dolphin Research
Project

egyáltalán cet elérhető távolságban. (A közelben
úszkáló delfinek és főleg az ámbráscetek vokalizálása jól hallható, akár látótávolságon kívül is.)
Épp teljes sebességgel tartottunk a kikötőbe az
utolsó hajós megfigyelésről, amikor a hullámok
közt egy uszonyt vettem észre. Először nem is ugrottam fel, mert az egész napos vízfigyelés után az
ember szeme káprázhat, és sokszor téveszthetjük
össze a hullámokat egy-egy felbukkanó uszonnyal.
Kis hezitálás után azonban megkértem a kapitányt,
hogy forduljunk vissza, s csakugyan volt ott valami. Egy felfúvódott delfintetem lebegett a hullámok
közt, amelyet Balázs kérésére felhúztunk a hajóra,
majd kivittünk a partra. A tetemet elküldték boncolásra, és a laborvizsgálatok során kiderült, hogy az
állat bakteriális fertőzésben pusztult el.
Jóllehet nem mindennap voltunk szerencsések
a megfigyeléseket illetően, egy hallatlanul izgalmas
projektet tudhatunk magunk mögött, amelynek
eredményei majd hosszú távon lesznek igazán érdekesek.
VARGA NIKOLETT
A Risso-delfinek
sötétszürke testét
fehéren felvillanó
hegek borítják,
melyek jellemzően más delfinek
fognyomai, de
gyakoriak a mélytengeri vadászat
során szerzett
sebesülések is,
melyek tintahalaktól és a bőrükből
táplálkozó világító
cápáktól (Isistius
brasiliensis) származnak. A fiatalabb
példányokon alig,
míg az idősebb
állatokon jóval több
heg látható. Ez a faj
ismertetőjele, ami
alapján könnyen
megkülönböztethető más delfinféléktől.
Fotó: Andrew Willson Fujairah Whale and Dolphin Research Project
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A szamarak látványa sok helyütt természetesnek számít a
Mediterráneum kedvelt nyaralóhelyein. A csökönyös háziállatok
jelenléte az érintetlen vidéki kultúra egyfajta állapotjelzőjének
minősül. Azt azonban kevesen gondolnák, hogy e hosszú fülű
patások ősei nem is oly régen még a vadvilág részét képezték
a Földközi-tenger partjain. Az alábbiakban a térség hajdani
vadszamaraival ismerkedünk meg.

biai vadszamár (E. a. africanus) martáján sötét keresztcsík húzódott, háta szíjalt volt, ám a lábain soha
nem voltak keresztcsíkok. Ezzel szemben a nagyobb
testű szomáliai vadszamárnak (E. a. somaliensis)
a martájon nincsenek keresztcsíkjai, de a lábain
vannak. Bár mindkét utóbbi alfaj a XX. századra a
Vörös-tenger afrikai partvidékére szorult vissza,
eredeti areájuk sokkal nagyobb lehetett. A núbiai
vadszamár egykor szinte az egész Szaharában honos volt, beleértve a mai Líbia és Egyiptom földközi-tengeri partvidékét is. A genetikai vizsgálatok
szerint belőle tenyésztették ki a házi szamarat, alig-

VADSZAMARAK
A FÖLDKÖZI-TENGER VIDÉKÉN

T
Atlasz vadszamár
ábrázolása az
algériai Enfouss
közelében fekvő
El Richában talált
sziklarajzról átrajzolva. Muzzolini,
A. 2000 után.

10

alán meghökkentőnek tűnhet, de néhány ezer
évvel ezelőtt őshonos vadszamarak nyargalásztak szabadon a Földközi-tenger mellékén.
Észak-Afrikában az afrikai vadszamár (Equus
africanus) képviselte a csoportot. Kétezer éve ennek
a fajnak egy mára kihalt alfaja, az Atlasz-vadszamár (E. a. atlanticus) legelészett Észak-Afrika földközi-tengeri partvidékének északnyugati tájain.
Létezését számos sziklarajz és római mozaik megörökítette, csontmaradványai pedig nem ritkák a
Dél-Mediterráneum római kori régészeti lelőhelyein. A legfiatalabb korú leletek i. sz. 300 környékéről
ismertek. Az Atlasz-vadszamár kihalását alighanem a római időkben folytatott kíméletlen vadászat
okozta. Az állat az Atlasz hegységet körülölelő tájakon élt, a mai Marokkó, Algéria és Tunézia területén.
Valószínűleg a Szahara sziklás-köves északkeleti vidékein is előfordult. A fennmaradt ábrázolások szerint teste egérszürke színű, hasa és
szája világosabb lehetett. A martájon sötét
keresztcsík, lábain pedig zebramintázatú
keresztcsíkok voltak, a háta szíjalt, sörénye
rövid és felálló, farka bojtos volt. Figyelemre
méltó, hogy az afrikai vadszamár másik két
alfaján nem találhatók meg egyszerre ezek
a vadon élő lófélékre olyannyira jellemző
testi bélyegek. A mára vélhetőleg kihalt nú-

hanem az ókori Egyiptomban, mintegy ötezer éve.
A szamarak domesztikációja teherhordó állatként
való alkalmazásuk és ízletes húsuk miatt történhetett. Később Egyiptomból jutott el a házi szamár a
mediterrán térség minden zugába, hogy a vidéki táj
elengedhetetlen „kellékévé” váljon

A VILÁG LEGKISEBB LÓFÉLÉJÉT
A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
IRTOTTÁK KI.
VADSZAMARAK EURÓPÁBAN
A Földközi-tenger északi partvidékén szintén éltek
a fentiekhez hasonló hosszú fülű patások. Az európai vadszamarak (Equus hemionus hydruntinus)
a jégkor (pleisztocén) végén még széles körben elterjedtek voltak a kontinensen. A mai Portugáliától kezdve Spanyol- és Franciaországon keresztül
egészen Törökországig, északon a Brit-szigetekig
és az Északi-tenger partjáig éltek. A földtörténeti
jelenkorra (holocén) elterjedési területük nagymértékben visszaszorult és feldarabolódott, ám kisebb
állományaik megmaradtak a felmelegedés után
is. Az egyik hely, ahol túléltek, az Ibériai-félsziget

voltak túlélni. Az európai vadszamár kihalásával
azonban a Mediterráneum északi tájairól is végleg
eltűntek a vadon élő szamarak.
A berlini
állatkert núbiai
vadszamara. A
felvétel az afrikai
vadszamár ezen,
a vadonból
már kipusztult
alfajáról 1899-ben
készült.
Fotó: A Berlini Állatkert
évkönyve, 1899

AGGÁLYOS CSALÁDFA
Bizony nem egyszerű tisztán látni a rengeteg szamárféle között, amelyek hajdan a Földközi-tenger
partvidékét benépesítették. Afrikai, ázsiai, európai… – megannyi faj és alfaj. De nemcsak az olvasót hozhatja zavarba a kavargó nevek tömkelege, a
kutatók is sokáig hasonlóképp voltak vele. A különféle vadszamarak rokonsága és leszármazása körüA szíriai
vadszamár
egykori,
természetes
élőhelyei Arábia
és Levante száraz
pusztaságai
voltak. Az alfaj
utolsó állományai
Dél-Levante
száraz vidékein
éltek. A képen az
izraeli Negevsivatag látható,
ahol a 20. század
elején még
megtalálható volt
ez a kis termetű
vadszamár.
Fotó: Németh Attila

volt. Sokáig tartotta magát az a vélekedés, hogy a
XVI. században kihalt „zebro” nevű állatok az utolsó
európai vadszamarak voltak. A legújabb kutatások
kétségbe vonják ezt a teóriát, valószínűsítve, hogy
a zebrók szabadon élő, de korábban már háziasított,
kivadult szamarak vagy lovak lehettek. Ibéria igazi
vadszamarai alkalmasint legkésőbb a rézkorban kipusztultak.
Az európai vadszamarak másik fontos holocén
kori mentsvárának Közép-Európa számított. A Kárpát-medence
jelentős menedéke volt ezeknek
a kontinensünkön őshonos patásoknak. Az Alföld és a Kisalföld
nyílt füves síkságain, az előkerült
csontleletek tanúsága szerint,
hatalmas csordáik legelésztek,
mígnem a réz- és bronzkor határán – sok más sztyeppei emlősfajjal együtt – kivesztek. Az
Al-Duna vidékén, Havasalföld és
Dobrudzsa sztyeppéin szintén
hosszú ideig fennmaradtak a holocén során. Az alfaj utolsó állományai Európa délkeleti peremére, a Kaukázusba szorultak vissza,
ahol egészen a vaskorig képesek

Szíriai vadszamár a londoni
állatkertben 1872ben. A legkisebb,
a 20. századot
megélő lóféle az I.
világháborút követő időszakban
pusztult ki.
Fotó: Frederick York,
1872

li szakmai viták máig sem csillapodtak le teljesen.
Mindazonáltal a korszerű molekuláris genetikai
vizsgálatok eredményeinek köszönhetően nem keveset tisztult a korábban zavaros kép.
Az afrikai vadszamár helyzete egyszerűbb: három alfaja van (melyből kettő valószínűleg kipusztult), és ez a faj tekinthető a házi szamár vad ősének.
(A kihalt alfajok körüli bizonytalanság abból fakad,
hogy bár a núbiai vadszamár kiveszett a vadonból
– hisz az 1970-es évek óta senki
sem látta Afrikában –, nemrég
örökléstani vizsgálatok kimutatták, hogy egy apró karib-tengeri
sziget, Bonaire háziállatként tartott „csacsijai” tisztavérű núbiai vadszamarak! Noha az eredményt érték kritikák, egyértelmű
cáfolat nem született. A szakértők
megegyeznek abban, hogy a külső megjelenésükben csakugyan
a vadszamarakra hasonlító teherhordó állatok rendszertani helyzetének tisztázása további vizsgálatokat igényel.)
Az eurázsiai vadszamarak rokonsági viszonyai azonban sokkal zavarosabbak. A földtörténeti
11
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jelenkor hajnalán, 12 ezer éve még az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig, valamint az Afrika és
Ázsia határvidékét jelentő Sínai-félszigetig megszakítás nélkül éltek vadszamarak Eurázsiában.
E hatalmas elterjedési területen belül számos –
színezetében, méretében és némileg alakjában is
eltérő – regionális variáns, alfaj, típus alakult ki.

VADSZAMARAK EGYKOR A KÁRPÁTMEDENCÉBEN IS ÉLTEK.
Az eurázsiai vadszamarak elterjedésének összehúzódásával és feldarabolódásával párhuzamosan
ezek a formák is elszigetelődtek egymástól. Így alakulhatott ki az ázsiai vadszamár megannyi alfaja.
A legproblémásabb közülük az európai vadszamár
helyzete volt, hiszen e változatot sokáig önálló fajnak, sőt olykor lónak vagy zebrának is tartották. Mivel az eurázsiai vadszamár egy meglehetősen ősi
állat – mintegy négymillió éve létezik –, az európai
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Az ázsiai
vadszamarak
európai
képviselői
a Kárpátmedencében
a jégkorszakot
követően is
hosszú időn át
képes voltak
fennmaradni,
csak a bronzkor
hajnalán
pusztultak
ki. A képen a
Hortobágyi
Vadaspark ázsiai
vadszamara
látható.

leletanyagban előkerülő maradványait gyakran különálló fajokként írták le a paleontológusok. Csak
a legutóbbi idők molekuláris genetikai vizsgálatai
igazolták, hogy az európai maradványok éppúgy az

ázsiai vadszamár egy alfaját képviselik, mint például a szintén kihalt szíriai típus.

VISSZATÉRÉS LEVANTE VIDÉKÉRE
Az egyetlen térség a Földközi-tenger mellékén, ahol
ma is szabadon élő vadszamarakkal találkozhatunk,
a levantei partokon lelhető fel. Bár a szíriai alfaj eltűnt az élet színpadáról, az izraeli Negev-sivatagban
újra vadon legelészik az ázsiai vadszamarak egy kis
csoportja. Köszönhető mindez annak a páratlan
természetvédelmi programnak, amely a bibliai fauna visszatelepítését célozta meg a közel-keleti országban. A program során az elsőnek kiválasztott
fajok között szerepelt az ázsiai vadszamár. A viszszatelepítés 1968-ban indult egy erős, fogságban
tartott állomány létrehozásával. A legelső példányo-

A kritikusan
veszélyeztetett
szomáliai vadszamár az afrikai
vadszamár utolsó
fennmaradt alfaja. Kevesebb, mint
200 példányuk
élhet már csak
vadon, ezért a
fogságban tartott
állományok, mint
a képen látható
félvad izraeli állomány példánya,
fontos szerepet
játszhatnak a faj
megőrzésében.
Fotó: Németh Attila

A SZÍRIAI ALFAJ SZOMORÚ
HISTÓRIÁJA
A vadszamarak a mediterrán térségben, Levante
földjén maradtak fenn legtovább. A Földközi-tenger
keleti partvidékén az ázsiai vadszamár (Equus hemionus) egy önálló alfaja, a szíriai vadszamár (E. h.
hemippus) fordult elő. A hemippe, acsdari vagy szír
onager néven is ismert patás szinte az egész Közel-Keleten elterjedt: a mai Irán, Irak, Törökország,
Szíria, Szaúd-Arábia, Jordánia és Izrael területén élt.
A régió sivatagait és félsivatagait, száraz füves pusztáit és hegyi sztyeppéit népesítette be. A szíriai vadszamár tekinthető a földtörténeti jelenkort megélt
vadon élő lófélék legkisebbikének: marmagassága
nem érte el az 1 métert. Testének színe mogyoróbarna vagy halványszürke volt (rózsaszínes árnyalattal).
Már az ókori görög utazók is megemlékeztek
róla, mint a térség egyik leggyakoribb állatáról – a
strucc, a túzok és a gazella mellett. A XV–XVI. században a Közel-Keleten járó európaiak még nagy
létszámú csordáiról számoltak be. Ám az alfaj állománya a XVIII–XIX. század során a túlzott vadászat
miatt rohamosan csökkenni kezdett. Az első világháborút követő rendezetlen viszonyok közepette a
szíriai vadszamár közvetlenül a kipusztulás szélére
sodródott. Kihalása nem is váratott sokat magára:
1927-ben Jordániában lőtték le utolsó ismert vadon
élő példányát. Alig két évvel később pedig elpusztult a legutolsó fogságban tartott egyed is (a bécsi
Schönbrunni Állatkertben).

A Negevsivatagba
visszatelepített
ázsiai
vadszamarak
kis állománya
Yotvata
közelében, a
dél-izraeli Aravavölgyben.
Fotó: Németh Attila

kat 1982-ben engedték szabadon, majd a repatriáció
1993-ban folytatódott. Az összesen szabadon engedett 38 állatból mára egy bő 250 egyedet számláló,
önfenntartó populáció lett. A cél a perzsa vadszamár
(E. h. onager) betelepítése volt, de mint később kiderült, a fogságban tenyésztett állomány a perzsa vadszamár és a türkmén kulán (E. h. kulan) példányait
egyaránt tartalmazta, így a visszatelepített állatok a
két alfaj hibridjei voltak. A szabadon bocsátást követő intenzív kutatások azonban egyetlen olyan problémát sem fedeztek fel, amelyet az alfajok keveredése okozott volna. Az állomány meghonosodott a
számára választott élőhelyen, s a vizsgálatok szerint
pozitív hatással volt a térség növényvilágára, újra
beindítva a nagy testű, legelő emlősállatok kiveszésével megszakadt ökológiai folyamatokat.
Az ázsiai vadszamár levantei repatriációja azzal a
reménnyel kecsegtet, hogy talán a Földközi-tenger
más vidékeire is visszatérhetnek a kipusztult vadszamarak (vagy legközelebbi ma élő rokonaik), hozzájárulva a mediterrán ökoszisztémák természetes
regenerálódásához.
DR. NÉMETH ATTILA
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Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

Egy rejtélyes
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partimadár
Minden európai madarász álma,
hogy távcső elé keríthesse
faunaterületünk legritkább szárnyasát:
a vékonycsőrű pólingot.
➤

Fotó: Kókay Szabolcs

15

E

túlzónak ható állítás természetesen a magyar
terepi madarászokra is igaz. A kihalás szélén
álló vékonycsőrű póling (Numenius tenuirostris) nálunk is a legvágyottabb faj, ráadásul
a jelen évezredből származó egyetlen hiteles megfigyelési adata épp a Kiskunságból származik!
Ez az érdekes, bár rokonai közül egyáltalán nem
kirívó partimadár hajdan ezres nagyságrendben
vonult át kontinensünkön szibériai fészkelőterületeiről a mediterrán telelőhelyekre. Később részletezett okok miatt azonban állománya hirtelen
hanyatlásnak indult, s az 1990-es évek óta még alkalmi jelenléte sem tapasztalható egykori előfordulási területein.
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Kókay Szabolcs
Egyedül című
látványos
festményén
nagy pólingok
között álldogálló
vékonycsőrű
póling látható. A
művész a 2001-es
utolsó észlelés
helyén gyűjtötte
(az ihleten túl)
a szükséges
élőhelyi
referenciát.
Illusztráció: Kókay
Szabolcs

ÖNÁLLÓ FAJ
Fennmaradása kétségessé vált, s ha esetleg nem is
halt ki, állománynagysága az észlelési küszöb alatti
méretre zsugorodott…
Ahhoz képest, hogy nem is oly’ rég Európa számos helyén előforduló madárról van szó, ökológiája alig ismert. A vékonycsőrű pólingot mintegy
kétszáz éve írta le egy Egyiptomban gyűjtött, de a
párizsi természettudományi múzeumban őrzött
példány alapján Louis Jean Pierre Vieillot.
A XX. század végén – eltűnésével párhuzamosan – felerősödött azon kétkedők hangja, akik szerint nem is valódi fajról van (volt) szó, csak egyfajta
ökotípusról vagy más rendszertanilag alacsonyabb

Az Új remény
címet viselő
festményén
megörökített
intim pillanatot
vélhetően eddig
egyetlen ember
sem látta, s félő,
hogy nem is fogja
látni…
Illusztráció: Kókay
Szabolcs

kategóriába sorolható alakról. Ám 2019-ben minden kétséget kizáróan sikerült tisztázni a kérdést.
A legmodernebb genetikai vizsgálat – egy, a Krím
félszigeten gyűjtött egyed bőréből és tollából nyert
mitokondriális DNS szekvenálása – nyomán hitelt
érdemlően bebizonyosodott, hogy igenis önálló fajról van szó.
A vékonycsőrű póling fészkeléséről rendkívül
keveset tudunk, tekintve, hogy a szakirodalomból
csupán alig néhány fészek és tojás leírása ismert.
Ezeket mind V. E. Ushakov rögzítette illetve gyűjtötte száz évvel ezelőtt az oroszországi Omszk környékén fekvő tajgai környezetből. Ám ezen adatok körül
is van számos bizonytalanság…

TRÜKKÖSEN VADÁSZTÁK
A pólingokat – a köztük fel-felbukkanó vékonycsőrűt is – alig száz esztendeje még közönséges átvonulónak tekintették, s Európa-szerte ennek megfelelő hasznosítással éltek a pusztai és tengerparti
vadászok.
Hazánkban főleg a Dél-Alföldön dívott a gojzerezés, azaz a lesgödrös szélkiáltó-vadászat, amelynek
során tekintélyes mértékű napi terítékre törekedtek
a parasztpuskások. Akkor még elsősorban a piaci
értékesítés volt a cél. Ezt később felváltotta a sportból
űzött forma, mikor az amúgy fordulatos röptű pólingokat pusztán szórakozásból ejtették el. Mindkét
esetben alkalmaztak csalimadarakat: a „maszkok”
(a kor színvonalán előállított kétdimenziós műmadarak) mellett a lelőtt és felpálcázott példányokat is
élethűnek álcázva próbálták az átrepülő csapatokat
leereszkedésre bírni.
Sajnos akkortájt nem számoltak vele, hogy így
leginkább a tapasztalatlan fiatal egyedeket ejtik el,
amivel csökkentik a fajok túlélési esélyeit, kedvezőtlen irányba befolyásolva szaporodási rátájukat.
Ráadásul a szibériai, gyakorlatilag embert alig látó

EGYEZMÉNY A VÉDELEMRŐL

Az 1979-es bonni egyezmény a vándorló fajok összehangolt, nemzetközi
oltalmát szolgáló keretmegállapodás. Magyarország 1983-ban csatlakozott hozzá, majd 1994-ben az elsők között írta alá az egyezmény úgynevezett egyetértési memorandumát, amely a vékonycsőrű póling védelméről szól.
Tudniillik ekkoriban a BirdLife International nemzetközi cselekvési
tervet dolgozott ki mintegy húsz ország bevonásával. A tervezett intézkedések azonban már megkéstek. A faj kulcsterületeinek védelme, monitorozása (hosszú távú rendszeres ellenőrzése), a kézzelfoghatóbb beavatkozások (vízpótlás; vadászat és egyéb zavaró okok megszüntetése)
nem érték el a kívánt eredményt. A vékonycsőrű póling eltűnt a madárvédelmi szervezetek radarjának képernyőjéről…
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madarak közismerten szelídek, ami manapság is
jól megfigyelhető más partimadárfajok, például a
kőforgatók, a havasi partfutók balatoni példányain,
melyek nemegyszer a mólókon horgászók lába alatt
futkosnak, vagy egykedvűen néznek az őket karnyújtásról fotózó madárbarátokra.
A vékonycsőrű póling szintén ismeretes volt e
„szelídségéről”. Vadászati adatok szerint 1962 és
1987 között tizenhét esetben ejtették el példányait,
jellemzően Olaszországban és Jugoszláviában. Ez
arra az időszakra esik, mikor a populáció létszáma meredeken csökkent, így az említett szám már
jelentős veszteségként könyvelhető el. Egy ilyen
státuszú fajnál egyetlen további madár elejtése is
elfogadhatatlan. Épp ezért a vékonycsőrű póling
Magyarországon
fokozottan
védett, s egyike azon tizennégy
állatfajnak, amelyek természetvédelmi értéke egymillió forint!
A hazai puszták kutatója és a
füves élőhelyek első oltalmazója, dr. Sterbetz István – aki maga
is vadászott pólingokra, ám a
vékonycsőrűt már természetvédelmi szempontok alapján tanulmányozta – a Dél-Alföldön
gyakorolt vadászati módokat
kellő alapossággal írja le Őszi
vizeken című könyvében.
A túlhasznosítás mellett komoly érvágás volt (és sajnos ma
is az), hogy felgyorsultak az alkalmas élőhelyek, főként a fészkelőterületek, de a tengerparti
és más vízi ökoszisztémák kedvezőtlen folyamatai. Az intenzív
sólepárlás, az ipari módszerek
elterjedése és nem utolsósorban
a mezőgazdaság nagyüzemivé
válása rendkívüli hatékonysággal csökkentette a partimadarak
fennmaradási esélyeit.
Párhuzamos történet az amerikai eszkimópóling (Numenius
borealis) esete, amely egykor
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A kontinensünkön veszélyeztetett státuszú, épp
ezért fokozottan
védett, látványosan termetes
és hosszú csőrű
nagy póling
egyre kevesebb
helyen észlelhető
hazánkban, pedig
egykor széles körben vadászták.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

milliós állományban költött
Kanada és az USA északi területein, míg a telet Uruguayban, Chilében és Argentínában töltötte. A kíméletlen
vadászat és a számára kedvezőtlen mezőgazdasági módszerek elterjedése (melyek
révén a táplálékául szolgáló
egyenesszárnyúak jóformán
eltűntek) oda vezetett, hogy a
XIX. század végére a faj gyakorlatilag kipusztult. Utolsó
hiteles előfordulási adata –
elejtett példány alapján – az
1960-as évekből ismert…
A vékonycsőrű póling
ökológiája azonban olyannyira homályos, hogy
szinte csak feltételezésekre
támaszkodhatunk.
Annyi
bizonyos, hogy az észak-afrikai térség hajdan még ezres nagyságrendű populációt
eltartó területein harminc éve nem fordul elő, éppúgy, ahogy az idő tájt alakult át végérvényesen az
egyetlen ismert (szibériai) fészkelőhelye is.
A kutatásokat, terepi felméréseket nehezíti, hogy
a faj legtöbb korábbi telelőterületének helyzete politikai szempontból is bonyolult: elég Irakra, Iránra
vagy Algériára gondolni. Az itteni élőhelyek drasztikus hanyatlása nyilvánvaló. Idősoros műholdfelvételek alapján szemmel látható például a Közel-Kelet
egyik legjobb partimadaras régiója, a Tigris mentén
fekvő mocsárvidék, a háború sújtotta al-Gurnah átalakulása. Ez a környék a kilencvenes évektől kezdve jelentős élőhelyi veszteséget szenved a vízelvezetések, lecsapolások és az egyre intenzívebbé váló
mezőgazdasági használat következtében.

A REMÉNY HAL MEG UTOLJÁRA
Néhány éve előremutató kutatásba fogtak egyes ornitológusok. A brit Királyi Madárvédelmi Társaság
(RSPB) Természetvédelmi Tudományos Központjának munkatársai madárgyűjtemények és múzeumok által küldött tollminták alapján stabil izotópos
vizsgálattal próbálták kideríteni a vékonycsőrű póling költési helyét.
A fiatal madarak elsőrendű evezőtollai a fészkelőterületen alakulnak ki, ezért a rajtuk talált kémiai
nyomok elvezethetnek e helyekre. A vizsgálatokkal
egy időben expedíciók gyűjtöttek partimadármintákat Oroszországban és Kazahsztánban az egybevetés lehetőségének megteremtése érdekében.
A terepről és a múzeumokból való tollak hidrogénizotópos összehasonlítását az Egyesült Királyságban található Iso-Analytical laboratóriumában
végezték el.
A hidrogén területenként változó izotóparányaiból – melyeket terepi megfigyelések és interpolációs eljárások segítségével állapítottak meg – térképi
adatokat származtattak. A terepen gyűjtött tollak
mért értékeit a szóban forgó térképi adatokkal öszszevetve kaptak egy kalibrációs egyenletet. Ebbe az
egyenletbe illesztették a múzeumi minták értékeit,
hogy beazonosíthassák az egykor elejtett vékonycsőrű pólingok származási
területeit. A vizsgálatok meglepő eredményeket hoztak:
a fészkelőhely központi részeként nem Omszk környéke rajzolódott ki, hanem a
tőle jócskán délebbre fekvő
Észak-Kazahsztán!
Felmerült hát, hogy más,
eltűntnek hitt madárfajokhoz
hasonlóan a vékonycsőrű
póling is él, csak épp olyan
területeken, amelyek rejtve
maradtak a kutatók és a terepi
szakemberek előtt.

VESZÉLYEZTETETT ROKONSÁG

A hazánkban
csak átvonuláskor
jelentkező – szerencsés módon
még gyakori – kis
póling okozza a
legtöbb tévesztést
a vékonycsőrűekkel: kifejezett
szemöldöksávja,
sötét sapkája és
rövid csőre valóban megtévesztő
lehet.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

A pólingok világszerte veszélyben vannak. A fészkelő- és telelőhelyek intenzív átalakulása napjainkban
is zajlik – egyebek mellett – a Közel- és a Távol-Keleten. Az iparterületek rendkívüli bővülése látványos,
de erre a fajcsoportra nézve végzetes. A hosszú távú
vonulókat számos veszedelem fenyegeti – még
a sportból űzött vadászat is. Sajnálkozhatunk az
észak-afrikai régióban zajló madárpusztításokon,
ám a vonulókból való vámszedés az olyan fejlett
államokra is jellemző, amilyen például az Európai
Unió egyik zászlóshajójaként ismert Franciaország.
Itt a tengerparti sávban trükkös eszközökkel (vizuális és akusztikus megtévesztés) operáló, álcaruhás
sportvadászok modern tűzfegyverekkel várják a vonuló pólingcsapatokat, s nem kérdés, hogy e „sport”
a ritka fajokra milyen hatást gyakorol. Mindeközben
a nagy póling (Numenius arquata) állománya az EU
területén riasztó hanyatlást mutat…

gyelés is, amely minden akkor aktív magyar ornitológusnak emlékezetessé vált.
1996 májusában Ecsedi Zoltán a hortobágyi Virágoskúti-halastavakon madarászva észlelt egy vedlő
vékonycsőrű pólingot, mely még napokig a területen
maradt. Így hozzávetőleg negyven megfigyelő – köztük e sorok írója – részesülhetett azon szerencsében,

AZ UTOLSÓ MOHIKÁNOK
Az RSPB egy teljes körű adatbázist is közzétett a faj korábbi előfordulásairól. Ez az
elmúlt száz év többé-kevésbé
hihető (részben publikált, illetve valamely tudományos
szervezet által hitelesített)
adatait tartalmazza. Ötven
országból származó, mintegy ezer észlelés található benne, köztük olyan, ma
már elképzelhetetlen menynyiséget felvonultató adatokkal, mint a marokkói
Khnifiss-lagúna, ahol még az 1960-as években is
500–800 partimadarat regisztráltak! A legnevezetesebb és leginkább ismert telelőterület szintén Marokkóban volt, de majdnem ezer kilométerrel északabbra: a Casablanca közelében fekvő Merja Zerga
mocsárvidékén. Itt egészen 1995-ig észlelhették a
faj egyik példányát, ami sajátos „zarándokhellyé”
tette a környéket.
Mindazonáltal Közép-Európa is fontos állomása
volt az átvonuló csapatoknak. Magyarországról közel
száz előfordulást jelez az adatbázis, ám közülük alig
harminc jut az elmúlt ötven évre. Ezek zömében őszi
előfordulások voltak, de van két olyan tavaszi megfi-

A tavaszi partimadárforgatag
nemcsak a madarászok számára
látványos és
kívánatos – a
ragadozók érdeklődését is rendre
felkelti. A „tesztreptetések” a
szelekciót segítik:
a gyengén repülő
példányokból
lesz a zsákmány...
(balra)
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

hogy saját hazájában észlelhette először ezt a rendkívül ritka madarat…
2001 áprilisában ifj. Oláh János és az általa kalauzolt japán csoport figyelt meg egy vélhetőleg hím vékonycsőrű pólingot a kiskunsági Apaj térségében. A
területre csakhamar számtalan megfigyelő érkezett,
de később már nem sikerült újra rálelni a madárra.
Az ezt követő időszakban, tehát gyakorlatilag az
elmúlt húsz évben – noha mindig akadnak szenzációhajhász, pillanatnyi feltűnést kereső informátorok
– sajnos semmiféle megerősített adat nem áll rendelkezésre arra nézve, hogy bárhol a világban él-e még
vékonycsőrű póling…
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
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www.bioparcvalencia.es

Afrika egyik legveszélyeztetettebb főemlőse, drill (Mandrillus leucophaeus) született a spanyolországi Bioparc Valenciában. A faj vadon élő populációja 4000 egyednél
is kevesebb, a még megmaradt élőhelyek szélsőségesen széttöredeztek, és az orvvadászat
is súlyosan fenyegeti e cerkófféle fennmaradását. A Bioparc Valencia az elmúlt években nagy
sikert ért el a drill ex situ (eredeti élőhelyen kívüli) megőrzésében.
Fotó: Petr Leczo / Shutterstock

www.zoopraha.cz

A prágai állatkert látogatóinak mostantól lehetőségük nyílik arra, hogy sötétedés után olyan berendezések segítségével figyelhessék meg az intézmény lakóit,
amelyet sokan eddig csak akciófilmekben láttak. Az új éjszakai programon speciális
hőkamerákkal, éjjellátó eszközökkel az éjszaka aktív állatok élete is megcsodálható. A prágai állatkert jelenleg az egyetlen a világon, amely ilyen fejlett technológiával rendelkezik.
zoo.wroclaw.pl

A világ legkisebb vadon élő macskájával találkozhatnak a látogatók a wrocławi állatkertben. A rozsdafoltos macska (Prionailurus
rubiginosus) tömege mindössze 0,9-1,6 kilogramm. Az eredetileg esőerdőkben élő állatok a környezeti változások – főként az erdőirtás – következtében alkalmazkodtak az emberi környezethez. Ezt bizonyítja, hogy teaültetvényeken is találtak már nőstényeket kölykeikkel. A titokzatos életet élő
rozsdafoltos macskákról keveset tudunk, ismereteink főként állatkertekből,
illetve a BBC Srí Lankán forgatott dokumentumfilmjéből származnak.
A film készítői két éven keresztül figyelték meg e veszélyeztettet státuszú
macskaféléket. A Srí Lankáról származó alfaj két példánya az ostravai állatkertből érkezett Wrocławba. Az álltakert YouTube-csatornáján egy rövid
videón megtekinthető, ahogy az új lakók birtokba veszik élőhelyüket.
Fotó: Kovács Zsolt

www.zoo-berlin.de

Kétévesek a berlini állatkert pandaikrei!
Aszületésükkor 186 és 136 gramm tömegű pandák
ma már egyenként 65 kilót nyomnak, ami nem is
csoda, hiszen a nap 24 órájából 12-t töltenek lakmározással. Az óriáspandák 99%-ban bambusszal
táplálkoznak. Az ikrek és édesanyjuk naponta öszszesen 60 kilónyi bambuszt fogyasztanak el, de Pit
és Paule időnként még mindig igényli az anyatejet
is. Természetesen a születésnapjukon nem maradhatott el a (bambusz)torta, amelyen gondozóik a
két narancsszínű gyertyát nagy méretű édesburgonyából faragták ki, és édes almaszeletekkel, kis
répákkal és lédús pandakekszekkel is feldíszítették.
Pit és Paule szívesen játszanak egymással, de
jellemük meglehetősen eltérő. Amíg Pit szó szerint
a mama szoknyáján ül, Paule sokkal makacsabb
és kíváncsibb. Az anyák és utódaik általában 2 és 4
éves koruk között válnak el egymástól, így lehetséges, hogy ez volt az utolsó születésnap, amit még
hármasban ünnepelhettek meg.
Forrás: Berlinzoo

www.zoopraha.cz

Biztató a prágai állatkert dögkeselyűk (Neophron percnopterus)
védelmében végzett munkája. Egy négyéves tojó (egyike annak a négy madárnak, amelyet 2017-ben az állatkertben neveltek fel, majd 2018-ban szabadon
engedtek Bulgáriában) hosszú afrikai tartózkodása után visszatért a Balkánra.
Bojana az első olyan fogságban nevelt keselyű, akinek ez sikerült. A prágai
állatkert koordinálja az dögkeselyűk európai tenyésztési programját. Madarakat
szállít Bulgáriába tenyésztésre és visszatelepítésre egyaránt. A serdülő keselyűket a visszatelepítés során először röpdében helyezik el, és csak a második
évben, erősebben és tapasztaltabban repülnek el az afrikai kontinensre. Az ún.
késleltetett szabadon engedés módszerének alkalmazásával túlélési esélyük
jelentősen nő. Bojana után három héttel egy hím példány is visszatért a KeletiRodope hegyei közé. Bulgáriában kevesebb, mint 30 pár dögkeselyű maradt.
Bojana nemrégiben ismét útra kelt Afrika felé.
Fotó: Juan Carlos Munoz / Shutterstock
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https://bristolzoo.org.uk

A Bristoli Állatkert húsz éve vesz részt az egyik
legnagyobb és legritkább békafaj, a hegyi csirkebéka
(Leptodactylus fallax) tenyésztési programjában. Az
első békák még 2001-ben érkeztek Bristolba, de csak 2012-től
sikerül az állatkertnek szaporítania őket. A karibi térségben élő
békák 80%-át egy rájuk nézve halálos gombafertőzés kiirtotta, így
minden egyes példány világra jötte rendkívül fontos. Sajnos a fogságban született, majd visszatelepített állatok között a chytridiomycosis
továbbra is nagy számban szedi áldozatait. A kutatók keresik a megoldást arra, hogy miképpen lehetne őket megvédeni a fertőzéstől,
mivel a gomba nem fog eltűnni az élőhelyükről.
Fotó: reptiles4all / Shutterstock

https://bristolzoo.org.uk

Egy jobb világ a mikrobákkal kezdődik címmel
nyílt új időszaki kiállítás a holland ARTIS-Micropia múzeumban. A kiállítás látogatói felfedezhetik,
hogy a mikrobák milyen különleges és fenntartható
módokon biztosíthatják jövőnket. A mikrobák állnak
minden tápláléklánc elején és végén, ők termelik a
légkörünkben lévő oxigén több mint felét. Gyakorlatilag
mindent újrahasznosítanak. Egészségesebb élelmiszerek, algaüzemanyag, műanyagevő baktériumok – csak
néhány terület, ahol e parányi élőlények óriási segítséget jelenthetnek a Föld egyre súlyosbodó problémáinak
megoldásában. A jövő egyik legígéretesebb mikrobája a
kábelbaktérium. Ezek a láncot alkotó mikrobák az óceánfenék iszapjában élnek, és képesek energiát termelni
a tengerfenék mélyebb rétegeiből. Igazán különlegessé
azonban az teszi őket, hogy a keletkezett elektronokat szuperhatékonyan és nagy távolságokra képesek
egymásnak továbbítani – sokkal hatékonyabban, mint
bármely ember alkotta anyag. A kábelbaktériumokban
lévő szupravezető szálak sokféle új technológiában felhasználhatók. Az ARTIS-Micropia munkatársa szerint a
kiállítás bemutatja, hogy a „láthatatlan” élet segítségével szinte bármire képesek lehetünk.

Egészségügyi vizsgálaton vet részt Feo,
a bristoli állatkert a
véznaujjú makija (Daubentonia madagascariensis). Feo egyike annak a
két makinak, akik tavaly az
európai tenyésztési program keretében születtek.
Az állatorvosok megállapították, hogy Feo hím, és
szerencsére kitűnő egészségnek örvend. A világ állatkertjeiben mindössze a faj
54 példánya él. A vadonban
élő állatok számát pontosan
nem ismerjük, de az biztosra vehető, hogy a populáció
nagysága folyamatosan
csökken. Madagaszkári
élőhelyükön a makik erdei
otthonát a mezőgazdaság
és a fakitermelés miatt
pusztítják, és egyes területeken gyakran megölik őket,
mivel a helyi babona szerint
balszerencsét hoznak, sőt a
halált jelképezik.

Fotó: Melanie-Studies13 / tumblr

Fotó: Anna Veselova/ Shutterstock

www.micropia.nl

https://taronga.org.au

Idén is biztatóan indult a kritikusan veszélyeztetett kockás
mézevő (Anthochaera phyriga) szaporodási időszaka a
sydney-i Taronga Zooban. Az állatkert tavaly óta vesz részt a faj
tenyésztési programjában, és már az első évben nagyszerű eredményeket ért el, ugyanis a fiókák 100%-a kikelt! Jelenleg nyolc tenyészpár vesz részt a programban. A minden évben júniustól januárig tartó
költési szezonban a tojók általában egy vagy két fészekaljnyi fiókát
költenek ki. A kockás mézevő vadon élő állománya becslések szerint
mindössze körülbelül 400 egyedből áll. Az Ausztráliában egykor széles körben elterjedt madár ma már csak korlátozott területen, Victoria
északkeleti részétől Queensland délkeleti részéig honos.
Fotó: Ken Griffiths / Shutterstock
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Tanítómester volt – s nemcsak azért, mert kiváló
természettudományi ismeretekkel rendelkezett,
hanem azért is, mert tudását készséggel megosztotta
bárkivel, aki érdeklődést mutatott az élővilág iránt.
Brazíliában nincs olyan ornitológus vagy múzeumi
szakember, aki ne ismerné dr. Hidasi József
professzort – portugál nevén José Hidasit.

szegény, hontalan magyar fiatalembernek bizony
nagy dolog volt. Hidasi nem is okozott csalódást
professzorainak, és egy-két éven belül (rekordidő
alatt) megszerezte a diplomát.

ÚTBAN A KALANDOK FELÉ
Vadonatúj diplomájával, félig üres bőröndjével és
még üresebb pénztárcájával egy ócska, öreg hajó
fedélközében útnak indult Brazíliába. Miért pont
oda? Mert édesapja már gyermekkorában sokat mesélt neki a dél-amerikai madárparadicsomokról, az
ottani bámulatos papagájokról, tukánokról, kolib-

MAKÓTÓL – GOIÂNIÁIG

M

akón, 1926-ban született, érdeklődése az élővilág iránt már egész kis korában megmutatkozott. Később középiskolásként madarakat
tartott és tenyésztett. A világháború utolsó
éveit önkéntesként harcolta végig, majd 1946-ban
elhagyta Magyarországot. Eleinte Németországban próbált szerencsét, ám ott egy vesztett háború
után nem volt könnyű az élet. Nem is maradt sokáig, hanem folytatta útját Franciaországba. Itt sem
volt „kolbászból a kerítés”, de legalább be tudott kerülni a Lille-i Egyetem természettudományi karára,
mégpedig ösztöndíjjal. Az Université de Lille egyike
a világ legnevesebb egyetemeinek. Ott tanulni egy
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Egy példányt mi
is gyűjtöttünk a
yacare kajmánból
(Caiman yacare)
a Hidasi Múzeum
számára. A vadászok egykoron
tömegével lőtték
ezeket az állatokat, ám ma már
törvény védi őket,
így Pantanalban
ismét találkozhatunk velük.
Fotó: Alexandra Giese /
Shutterstock

rikről és ezernyi más különleges, Európában sose
látott madárcsodáról. S természetesen nem szabad
Molnár Gábor hatásáról sem megfeledkezni: ő újságcikkeiben és könyveiben oly mesterien keltette
fel a Brazília iránti lelkesedést, a trópusok imádatát,
ábrázolta az őserdők lakóit, hogy az kétségtelenül
felébresztette egy fogékony, fiatal lélek lelkesedését.
Brazíliába érkezve nem volt könnyű új életet kezdenie. Pénz és segítőkész barátok nélkül szinte lehetetlennek tűnt eleget tenni még a legszerényebb megélhetés követelményeinek is. Ám a szerencse Hidasi
József – immáron José Hidasi – mellé szegődött: állást kapott a mezőgazdasági minisztériumban.

Megismerkedett néhány kiváló ottani magyarral is, például a São Paulótól nem messze élő Kogl
családdal, valamint egy segítőkész emberrel, Rohr
Rudolffal.

gozott, az Amazonas régiójának faunáját kutatva.
Emellett alkalma nyílt, hogy tovább fejleszthesse
magángyűjteményét is. Termékenységének bizonyítéka az a hatalmas mennyiségű, gondosan preparált madár, amely ezt a gyűjteményt képezte.
Közben meg is nősült: Donna Maria hűséges,
szerető feleségnek bizonyult, munkájában, vállalkozásaiban nagy igyekezettel segítette férjét.

A DZSUNGEL ÁLLATAIT KUTATTA
A minisztériumból rövid út vezetett a nemzeti múzeumba, amelynek munkatársa lett. Hidasi József
roppant szorgalommal vetette magát a munkába,
keze alól a madárpreparátumok százai kerültek a
múzeumi tárlókba. Hihetetlenül gyorsan és szakszerűen végezte a preparálást, amelynek techni-

„RUDI BÁRÓ”

Az arisztokrata családból származó önzetlen multimilliomos, Rohr Rudolf (Rodolfo Rohr), akit Hidasi később csak Rudi bárónak nevezett, sokat
tett egy leendő ornitológiai múzeum érdekében. Rudi báróval e sorok
írója is találkozott mind Brazíliában, mind Magyarországon. Élvezhettem inspiráló, humoros jellemét és végtelen vendégszeretetét. Ő is, mint
minden „valamirevaló” honfitársunk, ízig-vérig magyar maradt. Lehet,
hogy a Rudolfból Rodolfo lett, de az idegenben töltött évtizedek sem tudták elhalványítani hazaszeretetét.

MÚZEUM A MERCEDESBEN
A harmadik
legnagyobb szárazföldi macskaféle, a jaguár még
mindig félelemmel tölti el azt,
aki a brazíliai
vadonban találkozik vele. Mégis,
dokumentált
források szerint
csak egy-két „emberölő” esetről
tudunk.
Fotó: J. Sharp /
Wikipédia

A következő lépés egy mozgó múzeum létrehozása
volt. Szereztek egy nagy, öreg Mercedes buszt, melyet Hidasi múzeumnak rendezett be, tele preparált
állatokkal – és egy élő, Japánból származó majommal. Ezzel a látványos kiállítással járta a vidéket. Eljutott a legkisebb falvakba is, ahol az emberek még
sohasem láthattak ilyesmit. Általában a kis települések főterén állította le a buszt, s az ott szájtátó gyerekek közül megbízott egyet-kettőt, hogy szedjék
be a filléres belépődíjat a látogatóktól. Ő pedig fogta
puskáját, látcsövét, elindult madarászni, és a begyűjtött példányokat még aznap éjjel kipreparálta.
A gyűjtemény egyre gyarapodott. ➤

káját ő maga dolgozta ki. Az ország legjobb, legelismertebb ornitológusaival dolgozhatott együtt.
Ekkor már közel járt életcélja megvalósításához
– saját madártani, természetrajzi múzeumot alapítani!
Goiás államba költözött, Goiâniába, melynek akkor alig pár százezer lakosa volt (ma már bő másfél
millió). Goiânia „kalandos” helynek számított, nyomortanyákkal és ugyancsak kevés kulturális intézménnyel. Hidasi József mégis itt vetette meg a lábát,
itt épített karriert, először a Goiâniától északra fekvő területeken. Aragarçasba költözött, s a Fundação
Brasil Centralban (Közép-Brazília Alapítvány) dol23

GÁLÁNS FELAJÁNLÁS
Fölajánlotta a mintegy 60 ezer
példányból álló gyűjteményét
Goiânia városának, ha rendelkezésére bocsátanak egy épületet, amelyben létrehozhat egy
madártani múzeumot. Ez hamarosan meg is valósult, s ottjártamkor (1995-ben) a múzeum
már 120 ezer példánnyal dicsekedhetett.
Ám mindez csak a kezdet volt.
Hidasi akkor már fontos közéleti
szerepet töltött be, állandó preparátor-tanfolyamokat vezetett
múzeumában, előadott a helybéli
egyetemen (Universidade Católica de Goiás), ahol professzori kinevezést is kapott, és létrehozott
egy népszerű emlékmúzeumot.
Egyik legkiemelkedőbb teljesítménye a goiâniai állatkert megalapítása volt.
Közben a magyarság „felfedezte” őt. Hazai kutatók is fölkeresték – sajnos egy-két tisztességtelenül
viselkedő amatőr is, akik csak szégyent hoztak rá,
s megpróbálták nevét még nyomtatott formában is
bemocskolni.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS
Levelezés útján ismerkedtünk meg, s mindketten
szorgalmas levélírók lévén, kapcsolatunk egyre
szorosabbá vált. Végül meghívtam őt Ausztráliába.
Hidasi professzor úrból így aztán Jóska lett, egy
életre szóló jó barát. Jóskával az idő mindig kellemesen telt, mert sajátos, szelíden szarkasztikus humora, ezernyi színes anekdotája magával ragadta az
embert. Együtt barangoltunk az ausztrál vadonban.
Kétszer járt nálunk, majd 1995-ben én is meglátogattam őt Brazíliában. Ott is hosszú utakat tettünk
meg közösen, bejártuk a Tocantins folyó menti

Az óriástukán
vagy tokótukán
(Ramphastos
toco) a legnagyobb tukánfaj.
A különös, szép
madár a száraz,
ligetes erdők lakója. A Tocantins
folyó mentén sem
ritka, ahol Porto
Nacionalban Hidasi József múzeumot alapított.
Fotó: BrunoGS
Magalhaes /
Shutterstock

Dr. Hidasi József
professzor, a
csodás brazíliai
madárvilág örök
kutatója, múzeumok és állatkertek
alapítója.
Fotó: Fundacao Jaime
Cámara.

Az arany oroszlánmajmocska
(Leontopithecus
rosalia) Brazília
délkeleti erdeinek, a Mata Atlanticának lakója. Az
erősen veszélyeztetett állatok létszámát fogságban
tenyésztett példányokkal igyekeznek növelni.
Fotó: Bart van Dorp /
Wikipédia
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árterületeket, a Cerrado pusztaságait, a Xingu vidékét és a csodálatos Pantanalt. Még a Kogl házaspár
meseszép, atlanti őserdővel (Mata Atlântica) borított
birtokán és Rudi báró luxusszállodájában is vendégeskedhettem Jóska barátom jóvoltából.
Tocantins államban, Porto Nacional városában megcsodálhattam készülőfélben lévő projektjét: egy természetrajzi múzeumot. Itt is elképesztő
energiával dolgozott, szinte egymagában. A múzeum jövendő „tulajdonosa”, a Tocantins Állami
Egyetem nem sok anyagi támogatást nyújtott, így
hát Jóska mindent a maga erejéből teremtett meg.
A Cerrado állatvilágát bemutató diorámák, az egyedi zoológiai példányok az ő hatalmas teljesítőképességét bizonyították. Pedig akkor már
majdnem hetvenesztendős volt...
Az évek múlása nem zavarta, kiváló
egészségének titka (szerinte) abban rejlett, hogy sohasem ivott szeszes italt, sem
kávét, és nem is dohányzott. Aktivitása nem csökkent, még tíz-tizenkét évig
folytatta lázas igyekezettel járó tevékenységeit. Hátralévő élete során tizenhat, az
övéhez hasonló múzeum, bemutatóterem és kiállítás, valamint több kisebb-nagyobb állatkert létrehozásában segédkezett. Emellett továbbra is tanított, s rendszeresen
tartott előadásokat a múzeumában.
Számos alkalommal hazalátogatott. Úgy a Magyar Természettudományi Múzeumnak, mint a
Mátra Múzeumnak brazíliai madárgyűjteményt
hozott, részben cserébe, de főleg ajándékként. Szülővárosában, Makón vendégszeretettel fogadták,
már csak azért is, mert az ottaniaknak szintén szép
ajándékot adott: egy brazil madarakat szemléltető
gyűjteményt. Sajnos ez a kollekció nem maradhatott Makón, mert a helyi múzeumnak nem volt természettudományos részlege, így a madarak Szegedre kerültek.
Kétségtelen, hogy az idén júliusban elhunyt Hidasi József nem fog az ismeretlenség homályába
veszni. Tanító volt, tudós és oktató, akire nemcsak
öt fia és unokái, tanítványai gondolnak tisztelettel
és szeretettel, hanem szinte mindenki, akivel találkozott hosszú élete folyamán.
DR. HANGAY GYÖRGY

Kulturális rovat
A hónap könyve

RADEK MALÝ:

Kihalt állatok
atlasza
(Radek Malý, Jiři Grbavčic és Pavel Dvorský illusztrációival:
Kihalt állatok atlasza, Móra Kiadó 2021, 4999 Ft)
KOVÁCS ZSOLT írása

A

cím talán úgy volna helyesebb: Az ember által kipusztított állatok
atlasza (Rögvest hozzáteszem, ezt a címet egyetlen könyvkiadó
sem vállalná fel – joggal.) Ugyanis ebben a kötetben nem szerepelnek a nagy fajpusztulások áldozatai; így például a dinoszauruszok, vagy éppen a hatalmasra növő ősemlősök, a megafauna képviselői, „csak” azok, amelyeket fajunk irtott ki, vagy önállóan, vagy
például a házi macskák hathatós segítségével. Ám e fajoknak is csak
töredéke szerepelhet a kötetben; de a válogatás remek! 45 állat- és
egy emberfaj tragikus sorsa tárul az olvasó elé. Akadnak közöttük
olyanok, például mamutok, erszényes farkas, vagy éppen a dodó ga-

lamb, amelyek történetéről már sokat olvashattunk. Ám az ő leírásukat sem szabad átlapozni, mert a legújabb kutatások tükrében, a legfrissebb adatokkal kiegészítve kerülnek bemutatásra. Szép számmal
sorakoznak a könyvben olyan fajok is, amelyekről nem igazán hallottunk ezidáig; ilyen teszem azt a keleti Irma-wallaby vagy éppen a bulldog patkány. Külön ki kell emelni a parádés illusztrációkat, amelyek
szerves részét képezik a könyvnek. A kötetet a Móra Kiadó jelentette
meg, így joggal hihetnénk, hogy az ifjúságnak szól. Nos, ez tévedés,
korosztálytól függetlenül mindenki számára hasznos olvasmány, aki
felelőséget érez a természet, és így az állatvilág iránt.

1928-ban három szumátrai orangután érkezett a Budapesti Állatkertbe; egy hím, egy
nőstény, és egy kölyök. Mindhárman kaptak vezeték és keresztnevet. Hogy hívták a
hímet? 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. Melyik a legnagyobbra növő fogascet?
GÓ: Nagy ámbráscet VÖ: Barázdás bálna BI: Kék bálna

4. Ki írta a világon az első, az állatkerti emlősök minőségi és
mennyiségi normáiról szóló publikációt?
ZM: Raitsits Emil PÉ: Anghi Csaba FE: Lendl Adolf

2. Mi a neve a Budapesti Állatkert Veszprémből érkezett tigrisének?
KLO: Mása RÖS: Szergej LI: Szása

5. Melyik külföldi állatkertbe utazott a Budapesti Állatkert hím
indiai oroszlánja?
TER: Prágába JÁ: Vlagyivosztokba ZO: Milánóba

3. Melyik az a nagy testű madárfaj, amely hosszú idő után
másodszor költött hazánkban?
KÁ: Vékonycsőrű póling ÁT: Daru NEK: Reznek

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. december 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.
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BRAZÍLIA
HATLÁBÚ
ÓRIÁSOK

„ELEFÁNTJAI”

Az elefántbogarak a ganajtúrófélék családján
belül (Scarabaeidae) az óriásbogár-formák
(Dynastinae) alcsaládjába tartoznak, ami
esetükben nem csupán rendszertani
titulus: valóban számos nagy termetű fajjal
büszkélkedhetnek. Tudományos elnevezésük
(Megasoma) eleve „hatalmas testet” jelent,
ismert képviselőjük, a Megasoma actaeon pedig
bolygónk legsúlyosabb rovarainak egyike.

AZ
Az elefántbogarak
elnevezése
nemcsak
hatalmas
méretükre
utal, hanem a
hímek fejéről
induló, sokszor
igen hosszú,
ormányszerű
szarvra is.
Fotó: Benyó András
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elefántbogárfajok széles körben elterjedtek Dél- és Közép-Amerika régióiban, s egészen Észak-Amerika
délnyugati partvidékéig előfordulnak.
Léteznek kis termetű, alig 20 milliméter körüli fajaik, ám jellemzően nagy testű bogarak
tartoznak közéjük, például a Megasoma elephasból
137 milliméteres példányt is feljegyeztek. A kifejlett
elefántbogarak éjszaka aktívak, táplálékuk főleg lédús, általában már rothadó gyümölcsökből, valamint a fák kicsorduló nedveiből áll. Akadnak fajaik,
amelyek bizonyos fák kérgét is szívesen megrágcsálják. Lárváik fajonként eltérő étrenden élhetnek,
egyesek gyökereket fogyasztanak, mások kizárólag
elhalt, korhadó növényi részeken fejlődnek.

LENN, AZ ÓCEÁN PARTJÁN...
A különböző elefántbogárfajok klimatikus igényei is
eltérhetnek egymástól. A kevésbé csapadékos, sza-

ÁLLATKERTI ÓRIÁSBOGARAK, VÁLTOZÓ NEVEKKEL
A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2005–2007 között a Megasoma elephas fajt tartottuk. Később 2013-ban beszerezhetővé vált
egy rendkívül ritka alfaj, az akkori nevén Megasoma gyas porioni, melyből kaptunk is 12 példányt, fiatal lárvák formájában.
Azóta nyolc év telt el, s jelenleg a harmadik generáció bogarait
gondozzuk.
Eme alfaj taxonómiai helyzete az idők során többször változott. 2003-ig a Megasoma gyas porioni nem létezett. Az akkori
besorolások szerint Brazília atlanti partvidékén a nagyobb, déli
esőerdősávban a Megasoma gyas gyas élt, míg északon a Megasoma gyas rumbucheri fordult elő. 2003-ban múzeumi példányok alapján revíziót hajtottak végre. Ennek során a két alfaj
elterjedésének közös határán élő populációkat önálló alfaji rangra emelték, megalkotva a Megasoma gyas porioni nevet. Majd
2008-ban a Megasoma gyas gyas legdélibb populációit is külön
alfajnak nyilvánították, Megasoma gyas prandii néven. Végül
2020-ban újabb revízió történt. Ennek folyamán a Megasoma
gyas alfajai megszűntek: a név átszállt a korábban Megasoma
gyas rumbucheri gyanánt ismert bogárra. A Brazília belső területein honos addigi Megasoma gyas gyas populációk neve Megasoma hyperion lett. A partvidéken élő Megasoma gyas gyasok és
a Megasoma gyas porionik pedig egyesültek Megasoma typhon
typhon néven, míg a Megasoma gyas prandii új neve Megasoma
typhon prandii lett. Következésképp a mi bogaraink aktuális elnevezése Megasoma typhon typhon.
E rengeteg „adminisztratív” változás természetesen az elefántbogarak életét semmiben nem befolyásolta, számunkra ellenben kulcsfontosságú. Az emberek alkotta fajfogalmak segítenek
az állatok megóvásában is, hiszen muszáj tudni, hogy mit kell
megvédenünk. 2003-ig a Megasoma gyas gyas déli populációiról nem sejtettük, mennyire fontosak, ma pedig a legszűkebb
elterjedésű, legveszélyeztetettebb Megasoma typhon prandii alfajt ismerhetjük bennük. Ráadásul a Megasoma gyast egy több
alfajt magába foglaló, hatalmas elterjedési területű fajnak hittük,
míg napjainkban a második legkisebb areát tudhatja magáénak.
S ha mindez nem lenne elég: egy 2013-ban publikált tanulmány
szerint (ahol még Megasoma gyas rumbucheri néven kezelték) az
említett alfaj eredeti élőhelyeinek már a feléről eltűnt.

Brazília
óceánparti
esőerdejeiben élő
elefántbogarak
elterjedési
területei.
Sárga: Megasoma
gyas;
piros: Megasoma
typhon ssp.
typhon;
kék: Megasoma
typhon prandii.

vanna jellegű átmeneti ligeterdőkben élő fajok (például M. hyperion) jóval igénytelenebbek a környezet változó nedvességtartalmára, mint esőerdőkhöz
adaptálódott rokonaik. A Brazília atlanti partvidékét
szegélyező esőerdő-régió törékeny ökológiai színtér. Az itt élő elefántbogarak nagymértékben alkalmazkodtak a párás, nedves éghajlathoz, emiatt
kiszolgáltatottak a változó időjárási viszonyoknak,
főként a globális klímaváltozással járó hatásoknak.
E fajok az Északkelet-Brazíliában honos Megasoma gyas; a M. typhon ssp. typhon, amely az Atlanti-óceán Bahia államtól São Paulo államig húzódó
partvidékén fordul elő; és ennek egy alfaja, a M. t.

AZ ÓRIÁSBOGÁRFAJOK EGYIKE BOLYGÓNK
LEGSÚLYOSABB ROVARAI KÖZÉ TARTOZIK.
prandii, melynek elszigetelt, kis létszámú populációja Santa Catarina állam területén található.
A partvidéki esőerdők érzékenyen reagálnak az
éghajlatváltozásra. A felmelegedés és a vele járó
csapadékcsökkenés megnöveli az erdőtüzek kockázatát, amelyek pusztításából az őserdők csak lassan és csekély eséllyel képesek teljes mértékben regenerálódni.
Jelentős károsító tényező még a közvetlen emberi
hatás. Egyre növekszik a művelés alá vont területek
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száma és nagysága – a természetes élőhelyek kárára. Az egyik legnagyobb gond az ezzel járó erdőirtás, melynek közvetett hatása már ma is kimutatható a környező területeken. Az esőerdők ugyanis
saját kipárolgásaikkal elősegítik a csapadékképződést, s jószerével önmagukat öntözve biztosítják a
folyamatos csapadékellátást. A kiirtott erdők helyén
elmarad ez a hatás, s egyre szárazabbá válik az éghajlat, így az őserdők regenerálódási esélye is számottevően csökken. Az esőerdei körülményekhez
alkalmazkodott élővilágtól pedig végérvényesen el
kell búcsúznunk.

„ELEFÁNT BÖLCSŐDE”
Az elefántbogarak tenyésztése viszonylag egyszerű, de türelmet igényel. Fejlődési idejük fajonként
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A nőstény bogár
nem rendelkezik
szarvakkal.
A fejpajzs
elülső szegélye
viszont éles
peremű, amivel
könnyedén
lehántja a fák
kérgét, így
hozzájut azok
cukros nedvéhez.
Fotó: Benyó András

változó: a Megasoma elephasnál például 19, míg a
Megasoma actaeon esetében 36 hónap. Életük akkor kezdődik, mikor a nőstény bogár elhelyezi a petéit egy korhadt farönkbe vagy egy nagyobb halom
komposztálódó növényi anyagba. Ezt a Budapesti Állatkertben mesterségesen keverjük. A szóban
forgó táptalaj kókuszrostot, aprított korhadt fát és
zebratrágyát tartalmaz, egy az egyhez arányban.
A nőstény bogár e keveréket összetömöríti egy teniszlabda-méretű galacsinná, melynek a közepébe
helyez egy petét, élete során 30–200 darabot. Fogságban körülbelül 50–100 liter korhadó keveréket
biztosítunk minden pár számára, amelyet úgy öszszetömörítenek, hogy a peték és a fiatal lárvák sérülése nélkül szét sem tudjuk bontani. Ezért az első
pár hónapban nem szabad bolygatni őket. A pete

EGYEDI KÜLLEM

Az elefántbogarak testének alapszíne fekete, ám
több fajuk testfelszínét leheletvékony szőrréteg fedi;
ennek köszönhetik sárgásbarna színezetüket. A hímek nagyobbak a nőstényeknél. Fejük jellegzetes
ékessége a hosszú szarv, amelyet a vetélytárs fellökésére, odébb taszigálására használnak, ha annak az
élelemre vagy épp a gyengébb nemre fájna a foga.
Előtorpajzsuk robusztus, és szarvszerű nyúlványok
díszítik, ellentétben a nőstényekével, melyeké lekerekített vonalú.

húsz-harminc nap elteltével kel ki. A kikelt lárva a
hazai orrszarvúbogár lárvájához hasonló pajor. Fejlődése során két alkalommal vedlik. Az első vedlés a
petéből történő kikelés után egy hónappal követke-

A hatalmas lárvák
erős rágóikkal
aprítják és
fogyasztják a
korhadt növényi
anyagokat. Ezek
a pajorok számos
kultúrában
gasztronómiai
különlegességnek
számítanak.
Fotó: Benyó András

Aprónak nem
nevezhető bábjuk
úgynevezett
szabadbáb,
melyen szabadon
elkülönülnek
a végtagok, és
a leendő bogár
testrészei is jól
kivehetők.
Fotó: Demjén Zsófi a

zik be. A második ezt egy–három hónappal később
követi. Az utolsó lárvastádium fajtól függően akár
két és fél évig is tarthat. Mikor növekedésüket befejezték, a nagyobb fajok lárvái, például a Megasoma
actaeon, 200 grammot is elérhetnek. Majd a lárva
összetömöríti maga körül a korhadékot, így alakít
ki egy bölcsőt, amelyben biztonságban bebábozódhat. Ennek folyamán levedli utolsó lárvabőrét, s a
későbbi bogár alakját idéző bábbá formálódik. A báb
testében a szövetek többsége átrendeződik, és kialakul benne a bogár. Mindez általában három–nyolc
hétig tart. A bábbőrt levedlő kifejlett bogár további
két-három hetet tölt a bölcsőben. Mesterséges körülmények között tartva ez talán a legkritikusabb
időszak. A túl száraz vagy túl nedves tápkeverék
egyaránt végzetes lehet számára. Emellett a korhadékban esetleg előforduló élőlények (giliszták, ászkák stb.) tönkretehetik a bábbölcsőt, amely a bábra
omolva ellehetetleníti a kikelést. A bogár, miután
kiásta magát, táplálkozni kezd, majd párt keres.
Hatalmas méretük ellenére az elefántbogarak jól
repülnek. A hímek megküzdenek egymással a nőstényekért: a harc során szarvaikkal megpróbálják
ellenfelüket a fáról a földre hajítani.
DEMJÉN ZSÓFIA és BENYÓ ANDRÁS

EURÓPA
LEGREJTÉLYESEBB
KÉTÉLTŰJE

Az Adriai-tengert szegélyező Dinári-hegység
barlangjainak mélye egy különleges, misztikus
élőlényt rejt, amelynek létezését, biológiáját
megannyi titok lengi körül. A helybéli pásztorok
csak az „emberi halként” emlegetik.

A

barlangi vakgőte, tudományos nevén Proteus
anguinus első leírója Johann Weichard (szlovénül Janez Vajkard) von Valvasor (1641–1693)
krajnai természettudós volt, aki a Die Ehre dess
Hertzogthums Crain („A Krajnai Hercegség dicsősége”) című, Nürnbergben 1689-ben nyomtatott,
német nyelvű enciklopédiájában úgy említi, mint
„a nagy esők után a föld alatti vizekkel kimosódó és
a helyiek által sárkánykölyköknek tartott élőlényt”.
A korabeli legenda szerint a földkéreg alatt hatalmas
sárkányok lakoznak, s a vakgőte e lények fejletlen
utóda. Valvasor a legendát és a megfigyeléseket ötvözve azt írja róla: „alig arasznyi hosszúságú, gyíkra
vagy féregre hasonlít, és sok van belőle”.
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DARWIN PÉLDÁJA

Vakgőte
ábrázolása a
Brehm-kötetben

Csak közel száz évvel később került a barlangi vakgőte egy tudós, az olasz Giovanni Antonio Scopoli
(1723–1788) látóterébe, aki néhány példányát begyűjtötte, s Bécsbe küldte őket. Ott a természettudományi múzeumban Josephus Nicolaus Laurenti
(1735–1805) tanulmányozta és nevezte el a fajt 1768ban.

A Proteus anguinus elterjedése az egész világon csak a Balkán-félsziget nyugati részére, a
közvetlenül a tengerpart mellett
húzódó Dinári-hegységre szorítkozik. Az üledékes mészkőből
álló hegységben a karsztvíz évmilliók alatt bonyolult barlangrendszert hozott létre, amelynek
a felszínen nem látható összeköttetései számos egymástól távoli, de kevés egyedből álló vakgőteállományt tartanak el.

TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Sebezhető
EX EW CR EN VU NT LC

kus és egyetemi tanár országjáró
gyűjtőútjai során a mai Horvátországot érintve 1802 júliusában
megtalálta az állatot a Velebitben,
a Stirovacsa és a Badany-hegy
közé eső Senjski put nevű völgyben. Sajnos példányokat nem
hozott magával, ám naplójában,
az Iter Croaticumban pontos feljegyzéseket készített róla a már
elfogadott, Laurenti-féle Proteus
anguinus néven. Igaz, az útjáról szóló latin nyelvű jelentésben
helytelenül Lacerta pinnata („tollas gyík”) névvel utal a barlangi
gőtével kapcsolatos megfigyelésére.
A Magyar Nemzeti Múzeum
természetrajzi gyűjteményébe a
korabeli leltárkönyv szerint csak
1819-ben került az első vakgőte,
amelyet Verhovácz Miksa zágrábi
püspök küldött Krajnából. (Sajnálatos módon a herpetológiai
gyűjtemény 1956-os pusztulása
idején ez a példány is elveszett.)

SZÁZ ÉVIG IS ELÉLHET
Az állandó vízben, ráadásul tökéletes sötétségben való tartózkodás hihetetlen alkalmazkodóképességet igényel, amely vélhetőleg
évmilliók alatt alakult ki. A barlangi vakgőte kizáA barlangi vakgőte bőrszíne az
emberére emlékeztet, szemei
alig látszanak,
piros kopoltyúit
egész életében
hordja, lábujjai
csökevényesek.
Fotó: lucaca vallari /
Shutterstock

A NŐSTÉNY 12 ÉS FÉL ÉVENTE
35–70 PETÉT RAK.
rólag a külvilágtól elzárt vízben táplálkozik, alszik
és szaporodik. Keveset mozog; nemrég bejárta a
világsajtót, miszerint egyik példánya hét éven keresztül pontosan ugyanazon a helyen tartózkodott,

LEGENDÁK HŐSE

A tudományos érdeklődés még ekkor is váratott
magára, egészen addig, míg 1801-ben Carl Franz
Anton Ritter von Schreibers (1775–1852), egy Pozsonyban született osztrák herpetológus az állat
anatómiáját tüzetesebben megvizsgálva be nem
mutatta eredményeit a Royal Society előtt Londonban, majd Párizsban is. Innentől kezdve a vakgőte
különleges megjelenése és életmódja világhódító
útra indult; Darwin is felhasználta példaként a szervezet egyes funkciói (nevezetesen a látás) leegyszerűsödésére. Egyedi tulajdonságai sok tekintetben
sorra feltárultak, de megválaszolatlan kérdések még
ma is övezik e farkos kétéltűt.
A felfedezés korai történetének magyar vonatkozása is van. Kitaibel Pál (1757–1817), a híres botani-

A barlangi
vakgőte rajza
Laurenti Specimen Medicum,
Exhibens Synopsin Reptilium
Emendatam cum
Experimentis circa Venena (1768)
című művéből

Vajon miért is hívják ezt a fura élőlényt „emberi
halnak”? A legegyszerűbb magyarázat, hogy talán
azért, mert a testszíne emlékeztet az emberi bőr
színére. De fontosabb és hihetőbb, hogy a korabeli
emberek, az első felfedezők számára annyi rejtély és
titok övezte a föld alól ritkán és váratlanul előbukkanó állatot, hogy kézenfekvő volt valami földöntúli, misztikus legendába illeszteni: a föld mélyében
lakó, emberszerű teremtmények leszármazottai,
sárkányok kiátkozott utódai, ember és hal kereszteződése… Az biztos, hogy a barlangi vakgőte még
napjaink biológus kutatói számára is sok megválaszolandó kérdést vet fel az alkalmazkodás és az evolúció rejtelmes útjairól.

nem mozdulva egy tapodtat sem. A hír persze túlzó,
ahogy ez már a médiában szokás. Annyi valóságtartalma van, hogy a szóban forgó egyedet rendszeresen megfigyelő kutatóbúvárok mindig egyazon víz
alatti folton találták meg az állatot – de hogy közben
mikor és mennyit mozdult el táplálék vagy a társak
után, arról nincs egzakt adat. Sok más faj képviselője is szeret vissza-visszatérni kedvelt napozó- vagy
megfigyelőhelyére, függetlenül attól, hogy közben merre jár. Igaz ugyan, hogy egy vak, víz alatti
kétéltű esetében mindez szokatlan viselkedés. Ám
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ha hozzávesszük a barlangi gőte anyagcseréjének
sebességét, a hideg, sötét környezetben való táplálékszükséglet mennyiségét és az állat nagyon lassú
egyedfejlődését, akkor már nem is annyira érthetetlen e magatartás. A Proteus tudniillik az átlagosan 10 Celsius-fokos barlangi vízben 14-15 év alatt
éri el ivarérettségét, s feltételezések szerint száz évig

A barlangi vakgőte élőhelye: a
kicsiny, föld alatti
vizesbarlangokban szinte lehetetlen megtalálni
és nyomon követni az állatokat
(balra).
Fotó: Korsós Zoltán

ROKONSÁG

A barlangi vakgőte a kopoltyúsgőte-félék (Proteidae)
családjába tartozik a farkos kétéltűeken belül. Mindösszesen két nemzetség nyolc faját soroljuk ide, az
Észak-Amerikában élő barázdásgőték (Necturus) hét
faját és a Balkán-félsziget egyetlen Proteusát. A barázdásgőték alakjukban emlékeztetnek a Proteusra,
hozzá hasonlóan víziállatok, s ivarérett korukban is
megtartják külső kopoltyúikat. De nem vakok, színezetük barna foltos, és a felszíni vizekben élnek.
A Proteus anguinus az egyetlen mai vakgőte, amelyik egész életét a föld alatti vizekben tölti, s e szélsőséges környezethez tökéletesen alkalmazkodott is.
A nemzetség egy másik faja a pleisztocén idején halt
ki, és további négy, ugyanebbe a családba tartozó,
ám szintén kihalt rokont ismerünk a miocén korból
(vagyis 23–5 millió évvel ezelőttről).

is élhet. (Egy 69 esztendeig élt példányról van biztos
adat.) A nőstény 12 és fél évenként rak le 35–70 petét,
amelyekből az „ebihalak” 140 nap (tehát majdnem
öt hónap!) alatt kelnek ki. A fiatalok egész életükben
megőrzik külső kopoltyújukat: ezt neoténiának nevezik, s nem ritka más farkoskétéltűfajok – gőték,
szalamandrák – esetében sem, bizonyos környezeti viszonyok között (például állandó vízben tartás).
A barlangi gőte teste színtelen, rózsaszín árnyalatát a vékony bőr alatt futó vérerek adják; festéksejt,
pigment többnyire nincs a bőrében. (Igaz, nemrég
fölfedeztek egy sötét színű állományt Szlovénia

A VAKGŐTE A TÖBBI KÉTÉLTŰHÖZ
HASONLÓAN RAGADOZÓ.
egyik barlangjának mélyén.) Szeme is csökevényes,
teljesen a bőr alá süllyedt, kívülről egyáltalán nem
látható. Mindazonáltal a vakgőte érzékeny a fényre, elhúzódik, ha megvilágítják – következésképp
némileg érzékeli a fényt, talán a bőrén keresztül is.
A lárváknak még van szemük, amely körülbelül

Barlangi vakgőtét Szlovénia,
Horvátország
és Olaszország
néhány akváriumában tartanak,
ahol speciális körülmények között
kutatják az állat
biológiáját.
Fotó: Korsós Zoltán
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négy hónap múlva tűnik el a bőr alatt. A fényérzékelésben a tobozmirigynek is lehet szerepe, ahogy ez
számos hüllőnél megfigyelhető („harmadik szem”).
A barlangi gőte 25-30 centiméteres teste hengeres,
a farka hosszú és oldalról lapított, úszása a törzs hullámzásával történik. Lábai kicsik, vékonyak, az ujjak
csökevényesek: elöl három, hátul kettő van minden
lábon (szemben a többi kétéltűvel, amelyeknek elöl
négy, hátul öt lábujjuk van). A szájnyílás kicsi, benne apró fogak ülnek, tehát a vakgőte is ragadozó,
mint az összes kétéltű. Nem is maradhatna másként
életben az éjfekete barlangi környezetben, ahol fény
hiányában növények sincsenek! A Proteus táplálé-

kát parányi víziászkák, alsóbbrendű rákok jelentik,
melyekre a mozgásukat érzékelve vadászik. Képes a
víz apró rezgéseit felfogni – nemcsak belső fülével,
hanem a halakéhoz hasonló oldalvonalszervével
is. Kémiai érzékszerve a hüllők Jacobson-szervével homológ, s a környező víz vegyületeit, szerves
anyagok jelenlétét észleli vele. A vakgőtének van
egy újabban leírt, különleges érzékszerve is, amelylyel a vízben terjedő elektromos hullámokat képes
felfogni.

A DINÁRI-ALPOK BENNSZÜLÖTTJE
Mivel a Proteus rendkívül rejtett életmódú állat, jelenlétének megállapítása a barlangi vizekben nem
is olyan egyszerű. Felszínre bukkanása kizárólag a
véletlen műve, míg kutatni utána a keskeny szikla-

A vakgőte a vele
az élőhelyén
osztozó apró,
barlangi gerinctelenekkel táplálkozik: a képen
egy Tithanetes
nevű víziászka
van (fent)
Fotó: Korsós Zoltán

Hosszú, vékony,
világos hússzínű,
barázdált testével,
apró, nem feltűnő
lábaival akár féregre is emlékeztet a barlani sötétségben egy kövön
lapuló vakgőte.
Fotó: Arne Hodalič,
Wikimedia Creative
Commons

A Troglocaris
anophthalmus
nevű édesvízi
garnélarákfaj kizárólag a
vakgőtével közös
Dinári-karsztvidék barlangjaiban
honos. Szintén a
gőték táplálékát
képezi.
Fotó: Korsós Zoltán

repedések között teljességgel lehetetlen. A búvárkutatók mindent megtesznek, hogy a lehetséges
élőhelyeket feltárják, de azok összeköttetésére, az
itt-ott megfigyelt egy-két példány kapcsolatának
felderítésére sokáig semmilyen mód nem volt.
A Dinári-Alpok karsztvízhálózatának megismerését
a környezetre ártalmatlan, lebomló vízfestéssel próbálták feltérképezni. Ekként derült ki, hogy a távoli,
függetlennek hitt barlangrendszerek is tartós vízcserében állnak egymással, vékony sziklarepedéseken át áramló, föld alatt szivárgó patakok formájában. És a barlangi vakgőték mindezt ki is használják!
Számukra a néhány centiméter széles csatornák is
járhatók, s így képesek a látszólag távoli állományok
egymással keveredni, kompenzálva a genetikai
sodródás, a beltenyésztettség veszélyét. Vörös Judit,
a Magyar Természettudományi Múzeum biológusa
és munkatársai 2017-ben cikket publikáltak arról,
hogy a Proteus jelenlétét a Dinári-karsztvidéken a
vízből vett „környezeti DNS” segítségével is ki lehet
mutatni. Tizenöt – korábban vakgőte által lakott
barlangból származó – vízminta közül tízben találtak a fajra utaló DNS-nyomokat, s öt új olyan vízből
is kimutatták az állat jelenlétét, amelyekről eddig
nem tudták, hogy vakgőte lakik bennük.
Összességében megállapítható, hogy a barlangi gőte a Dinári-Alpok ritka, bennszülött kétéltűje.
Főleg Dél-Szlovéniában fordul elő, továbbá az Isztriai-félszigeten, Horvátországban végig a tengerparttal párhuzamos mészkőhegyvidéken, egészen
Bosznia-Hercegovinába áthúzódva. Újabban mesterséges körülmények között is megkísérlik tartani,
persze legsikeresebben az eredeti élőhelyéhez közeli
viváriumokban. Talán a legrégibb és legnépszerűbb
ilyen vakgőte-akvárium az, amelyik Postojnában,
Szlovéniában található, a Postojnai-cseppkőbarlang
látogatóközpontjában.
(https://www.postojnska-jama.eu/)
DR. KORSÓS ZOLTÁN
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A ZÖLD KÜLLŐ
A zöld küllő nagy testű, erős csőrű „zöld harkály”, röptében elővillanó
világoszöld farkcsíkkal. Messzehangzó és gyakran hallatott kiáltása
alapján („klü-klü-klü-klü”) könnyen meggyőződhetünk jelenlétéről.
Noha ritkábban más hangokat is hallat, említett kiáltása fajspecifikus,
mely alapján bárhol könnyen beazonosítható. Vészkiáltása, amikor
héja üldözi az erdő fái között, félelmetes és vészjósló.

A

zöld küllő a fekete harkály után második legnagyobb harkályunk. Testhossza 31-33 centiméter, tömege elérheti a 250 grammot. Legfontosabb faji bélyegei – melyek alapján közeli
rokonaitól elkülöníthetjük – a fekete orrpamat, kantár és malársáv, amelyek a szem körüli fekete mezővel kontrasztos foltot alkotnak. A malársáv (vagy
bajuszsáv) a tojóknál teljesen fekete, a hímek esetében viszont javarészt piros. Mind a tojó, mind a hím
fejtetője és tarkója egyformán vörös.

A zöld küllő közeli
rokona az ibériai
küllő. Jellemző
faji bélyege a
fekete arcfolt
hiánya. Emellett
a hímnél a bajuszsáv csaknem
teljesen piros,
csupán alsó oldalán szegélyezi egy
fekete sáv.
Fotó: Jesus Giraldo
Gutierrez /
Shutterstock
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KITERJEDT ROKONSÁG
A harkályfélék családja (Picidae), ahová a zöld küllő
(Picus viridis) is tartozik, 33 genuszt és 256 fajt ölel
fel bolygónkon. A család nagy elterjedésű: négy faunaterület, nevezetesen a holarktikus, az orientális,
az afrotrópusi és a neotrópusi régió lakói. Ilyenformán fellelhetők csaknem minden kontinensen,
ahol fa nő, de érdekes módon Ausztráliából a harkályok hiányoznak.
A Picus genuszhoz a legújabb rendszertani felosztás szerint 15 faj tartozik, valamennyi a holarktikus és az orientális faunaterületen él. Hazánkban

két faj fordul elő, a szóban forgó zöld küllő és a tajgaövezeten keresztül egészen Kelet-Ázsiáig elterjedt hamvas küllő (Picus canus). Az utóbbi években
a zöld küllő alfajainak egy részét önálló faji rangra
emelték. Előbb az Algéria és Marokkó területén, az
Atlasz hegység lejtőin élő Atlasz-küllőt (Picus levaillantii) választották le, majd a pireneusi-félszigeti
alfaj is önálló faji rangot kapott ibériai küllő (Picus
sharpei) néven. Aki arra jár, utóbbit könnyen felismeri, már az elterjedési terület alapján is, hisz a zöld
küllővel nem élnek ugyanabban a földrajzi térségben. Ám így is érdemes megfigyelni a fő színbeli
különbséget. Az ibériai küllő arcán nincs kontrasztos fekete folt, ezt kormosszürke elmosódó szín helyettesíti. A tojók bajuszsávja szintén teljesen fekete,
hiányzik belőle a piros betét, amelyet csak a hímeknél láthatunk.

INKÁBB A SÍKVIDÉK LAKÓJA
A zöld küllő országosan elterjedt harkályfaj, de
hegy- és dombvidéken csupán a tölgyes zóna madara. Síkvidékeinken mindenfelé gyakori, nemcsak

VIGYÁZZUNK RÁ!
Az Alföld szürke- és fehérnyárerdei, facsoportjai
sokat jelentenek állományának megőrzésében, hasonlóképpen a fasorok és az ártéri puhafaligetek is.
A mezőgazdasági vegyszerezés mérséklése táplálékállatainak, főként a rovaroknak védelmét segítené,
és a biológiai sokféleség fenntartásában is nagy jelentőségű. Városi parkjainkban a tavaszi nyesésekre, fakivágásokra kell odafigyelni, nehogy zöld küllő
által lakott fákat éppen költési időben gallyazzanak
vagy vágjanak ki.

az erdőkben, hanem facsoportokban, fasorokban is megtelepszik. Kedvenc élőhelyei az ártéri
erdők. Különösen kedveli az úgynevezett „puhafaligeteket”, melyeket nyárfélék (Populus) vagy
füzek (Salix) alkotnak.
Maga vájta faodúban költ,
amelynek bejáró nyílása 6,4
centiméter átmérőjű. Az Alföldön leginkább nyárfát választ
az odúja számára is. Talán gyakoribb a szürke nyár (Populus
canescens) törzsébe vájt odú, s
ritkább a fekete nyárba (Populus
nigra) vésett – de hiszen utóbbi
ma már jóval ritkább is. Helyette
az Észak-Amerikából származó,
ám nálunk is széltében telepített
kanadai nyárfát – újabb nevén
amerikai fekete nyárat (Populus
deltoides) – is elfoglalja, mint
ahogy a Péteri-tónál (Pálmonostora) vagy Pestszentlőrinc parkjaiban, fasoraiban is tapasztaltam.
Monogám, párokban költ, amelyek sokszor csak
a néhány hónapos költési időszakra állnak össze,
bár vannak esetek tartósabb párkapcsolatra is.
Hazánkban rendszerint áprilisban kezd a költéshez. Magát „hirdető” kiáltásokat a költésidőszak
elején mind a tojó, mind a hím hallat. Fészekalja
5-8 sima héjú, elliptikus, fehér tojásból áll, melyeket mintegy 17 nap alatt kelt ki. A fiókák fölneveléséhez további 25 nap szükséges. A kirepült fiatalok
jól felismerhetők, hasoldaluk foltokkal teli, s pettyes

A zöld küllő európai madár,
mely azonban Kis-Ázsiában és
Iránban is előfordul. Angliában
és Skóciában megtalálható, de
az Ír-szigetről hiányzik. Oroszország területén a Volga vidékéig terjed. Spanyolországban ma
már nem él, mivel az ottani alfaja
ibériai küllő (Picus sharpei) néven néhány éve önálló faji rangot kapott. Az Appenini-félszigeten és a Balkánon a szélesebb
folyóvölgyek lakója.

TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Nem fenyegetett
EX EW CR EN VU NT LC

Párválasztási szertartás, mely kora
tavasszal a költési időszak kezdetén
figyelhető meg a zöld küllőnél. A hím
és a tojó játékosan, nyitott szárnyakkal
kergeti egymást körös-körül a fa törzsén.
Fotó: TashaBubo / Shutterstock

a hátoldaluk is, amely színezet azonban késő őszre
már eltűnik.
Mindkét ivar kotlik, de mint megfigyelték, éjszaka a hím ül a tojásokon. A fiókákat a tojó és a hím
is visszaöklendezett táplálékkal eteti. Kirepüléskor,
mihelyt a fiókák az odút elhagyják, két csoportra
különülnek, s a tojó és a hím is még hetekig vezeti a
hozzá került fiatalokat.

KÖVETI AZ EMBERT
A nagy fakopáncshoz hasonlóan, bár kisebb mértékben, ez a faj is terjeszkedni kezdett az emberi
települések, főként a városok irányába. Budapesten
eleinte az öreg fákban gazdag,
kiterjedt parkokban telepedett
meg, mint amilyen a Városliget,
a Népliget, a Vérmező vagy a Városmajor. Az 1980-as években az
Orczy-kertben is költött. Terjeszkedésével megtelepedett a jól fásított nagyobb lakótelepeken is.
Gyakran láthatjuk, amint a sűrű
fűben megülve a földet kalapálja
erős csőrével, főleg hangyafészkeket keres, vagy más rovarok
után kutat. Úgy tűnik, a mostani beépítettség már nem tetszik
neki, igaz, a fa is jóval kevesebb.

Hím zöld küllő,
melynek portréján tisztán
láthatók a faji
bélyegek. Ezek
az egész fejtetőt
befedő piros sapka, az erős csőr,
az egybe függő
kontrasztos fekete
arcfolt. A tojónál
– mint a képen
is – a fekete
bajuszsáv.
Fotó: matushaban /
Shutterstock

megbontja a nagyobb hangyabolyokat, oldalukba
lyukat fúr, s az előtóduló hangyasereget hosszúra
kiölthető ragadós nyelvével lakmározza be. A fákon
más rovarokat is zsákmányol, a talajon pedig nem
veti meg se a földigilisztát, se a kisebb csigákat.
Magam is megfigyeltem fagyos téli időben a Putnoki-dombság területén, Jákfalva határában, hogy
az erdei vöröshangya (Formica rufa) fél méter magas bolyát megnyitotta, akkora lyukat vájva az oldalába, amekkorába szinte teljes testtel belefért, hogy
a hangyákhoz hozzájuthasson.
DR. BANKOVICS ATTILA

FŐ TÁPLÁLÉKA A HANGYA
Elsősorban hangyákkal táplálkozik, melyeket a talajon szed
fel, ritkábban a fák törzsén vagy
vastagabb ágain is. Télen sokszor
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VÍZIMADARAK VS. TÉLI MADÁRETETÉS •
A vízimadarak téli etetése az énekesmadarakéval
ellentétben nem hasznos, mert a hosszú ideig tartó
egyoldalú (zömében kenyérből és egyéb értéktelen
táplálékból álló) étrend megbetegíti a madarakat
(és előidézi az ún. angyalszárny-betegséget). Az
etetés továbbá szennyezi a környezetet, rontja a víz
minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését
és az ebből eredő eutrofizációt (elmocsarasodást);
ráadásul a mesterségesen fenntartott táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen
vonulási viselkedést (ezek a madarak fagynak aztán
jégbe télen), növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti
agressziót, és az ebből eredő sérülésveszélyt;
önfenntartó életre nem alkalmas területekre is nagy
mennyiségű vízimadarat vonz. Az MME a lakosság
tájékoztatása és a madarak segítése érdekében
elkészített egy ingyenesen hozzáférhető, kinyomtatható és kihelyezhető plakátot is a vízimadarak
etetéséről, amely letölthető a www.mme.hu címről.

TÚZOKVADÍTÁS • A Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság dévaványai Túzokvédelmi Állomásán a
költési szezon végén megkezdődött a mentett tojásokból keltetett túzokok repatriálása, azaz természetbe
való visszaszoktatása, szakszóval visszavadítása.
Mivel nem volt más lehetőség, húsz tojást beszállítottak a keltetőbe, és ott jöttek világra a csibék. Nyolc hét
elteltével aztán megkezdődhetett a tényleges repatriáció. A fiatal túzokokat kihelyezték a 400 hektáros
Túzokvédelmi Mintaterületre, ahol gondozói felügyelet
mellett maradtak egészen szeptember végéig.
A madarak jól viselték a helyszínváltozást, nagyokat
repültek a területen, de mindig visszatértek biztos
pontjukhoz, a gondozójukhoz. A repülés gyakorlása
közben mellizmaik is megerősödtek, azaz gyakorlatilag
teljesen fel tudtak készülni a szabad életre.
A mintaterületen szeptember végéig 24 órás felügyelet
van, majd ezután csökken a látogatások, gondozások
időtartama. A fiatal madarak mintegy két hónap alatt
képessé válnak az önálló életre, ezt követően lesz lehetőségük arra, hogy csatlakozzanak vad társaikhoz.
Fotó: Volodymyr Burdiak / Shutterstock

36

FOLYÓINK VÉDELMÉBEN • Az idei év kiemelkedően fontos eseménye, hogy egy évtizedes előkészítő munka nyomán létrejött az ötoldalú
Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum, miután az UNESCO MAB (Man
and Biosphere azaz Ember és Bioszféra) kormányközi tanácsa jóváhagyta
a nevezést. Ez a világ első olyan bioszféra-rezervátuma (nem mellesleg:
egyben Európa egyik legnagyobb természeti területe), amely öt ország
– Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia – közreműködésének köszönhetően valósult meg. A több mint 900 hektáros
rezervátum (viszonyításképp: ez hazánk területének 10%-a!) számos
különleges halfajnak és több mint 300 madárfajnak ad otthont. Az öt
országon átnyúló árterületek megvédik a falvakat az áradástól, biztosítják
az ivóvízellátást, az egyedülálló táj pedig segíti a fenntartható turizmus
fejlődését. Az öt ország együttműködésében a jövőben nagy hangsúlyt
kap az ökoszisztéma-szolgáltatások közös fejlesztése is.
Fotó: melis / Shutterstock

ÚJABB DARUKÖLTÉS! • A szürke daru (Grus grus) hatalmas tömegben vonul át kontinensünkön, hazánkban a Tiszántúlon százezres nagyságrendben láthatók csapatai az őszi időszakban. Ez az impozáns méretű
madár egykor fészkelt is mocsarainkban, később azonban – a tájátalakítások miatt – eltűnt a hazai költőfajok közül. Érdekes módon a sokáig várt
újratelepülés nem a leginkább darujárta alföldi tájakon, hanem a Dunántúl
vizes élőhelyeinek egyikén következett be hat évvel ezelőtt. Az ezt követő
esztendőkben azonban sajnos már nem volt sikeres fészkelése e madárnak. Az idei év tavaszán az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrei fészekféltő magatartást mutató darvakra lettek figyelmesek
Vas megyében, a Rába völgyében. A szakemberek körültekintő terepi
megfigyeléseiket a nyár derekán drónos felméréssel egészítették ki.
A felvételeken egy darupár látható, amint épp két fiókáját vezeti – ezáltal
újra bebizonyosodott a faj sikeres fészkelése Magyarországon!
Fotó: Sergey Uryadnikov / Shutterstock

VILÁGREKORDER PARLAGI SASOK •
A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület az illetékes nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálatával az idei
szezonban is elvégezte a parlagisas-költések
ellenőrzését. A PannonEagle LIFE projekt
keretében zajló munka során országosan 137
fióka kapott egyedi ornitológiai jelölőgyűrűt,
közülük három pedig műholdas nyomkövetőt
is. A fészkek ellenőrzése során a szakemberek
a zsákmány- és tojáshéjmaradványokat is
begyűjtötték, sőt a madarak vedlett tollaiból
ún. DNS-ujjlenyomatot készítettek, hogy e
világszerte veszélyeztetett faj szokásairól minél
többet megtudjanak. Ezek a ritka madarak
egy évben csak egyszer költenek, a költések
mintegy harmada meghiúsul, és sikeres költés
esetén is általában csak egy vagy kettő, nagy
ritkán három fiókát tudnak felnevelni. Az idei
évben azonban igazi szenzációra bukkantak
a kutatók: a Körös–Maros Nemzeti Park egyik
régóta ismert territóriumában négy egészséges fiókát találtak, és erre eddig még nem volt
példa hazákban! Sőt, a világon eddig mindössze négy esetben jegyeztek fel négytagú
fészekaljat, de négy fióka sikeres kirepülését
még sohasem sikerült bizonyítani.
Fotó: Peter Fodor / Shutterstock

SZÖCSKÉK ÉS EGEREK • Fennállása óta
először költöztek magyar szöcskeegerek (Sicista
trizona) a Fővárosi Állat- és Növénykert terráriumaiba. Nyár elején kutatók két pár szöcskeegeret fogtak
be a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található Borsodi-Mezőségben, majd elszállítottak őket az Állatkertbe, hogy megfigyelhessék e
különleges állat életmódját. A célok azonban ennél
messzebbre mutatnak: távlatosan szükséges egy
zárthelyi populáció létrehozása, amely kedvezőtlen
esetben a faj megmentésének a kulcsa is lehet. A
magyar szöcskeegeret csak egy helyen lehet megtalálni az egész világon: a már említett Borsodi-Mezőségben. Épp ezért látszik szükségesnek felkészülni
az esetleges területi problémák ex situ módon való
kezelésére, azaz a zárt téri tartásra és szaporításra,
illetve az ezen állományra való támaszkodással a
majdani visszatelepítésre. A szöcskeegerek életmódjáról és szaporodásáról meglehetősen hiányosak az ismereteink, a tartás a faj életmódjának,
ökológiájának vizsgálatához, a védelmi intézkedések
megtervezéséhez elengedhetetlen. A befogott
állatok már az idei évben sikerrel szaporodtak, és ez
reményt ad arra, hogy az említett célok elérhetővé
váljanak. A program irányítója a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság; a megvalósításban aktív szerepet vállal
a Fővárosi Állat- és Növénykert, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület és az MTA-DE Evolúciós Filogenomikai Kutatócsoport. A projekt az Európai Unió LIFE
Programjának támogatásával és az Agrárminisztérium társfinanszírozásával valósul meg.

SZÉKICSÉREK VÉDELMÉBEN • Hazánk egyik leginkább féltett madártani értéke a fokozottan védett székicsér (Glareola pratincola). E ritka
partimadárfaj utolsó ismert Kárpát-medencei állományai a Kiskunságban
és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén lévő nagykunsági
rizstelepek környékén maradtak fenn. Védelmüket maroknyi, a faj megóvása iránt elkötelezett hivatásos természetvédő és önkéntes végzi.
Az idei évben a védelmi tevékenységek eredményeképp rekordszámú,
több mint 60 bizonyított fészkelést sikerült dokumentálnia a szakembereknek. (Összehasonlításul: az elmúlt évtizedekben a faj állománya mindössze 25-40 pár között mozgott.) A célzott és intenzív
védelmi munkának, a helyi gazdálkodók pozitív hozzáállásának és a szerencsés időjárási viszonyoknak köszönhetően a faj hazai állománya az ingadozás ellenére lassan, de stabilan nőtt az elmúlt tíz évben, azonban ilyen kiugróan magas fészekszámra 26 éve nem
volt példa! A fellelt fészkek több mint 85%-ából sikeresen keltek ki az apró, mindösszesen 9-10 gramm tömegű székicsércsibék, és
ezek jelentős része a röpképes kort is megérte, így a jellegzetes nyár közepi gyülekezéseken is – amely a vonulásukat, illetve a kontinensen jellemző kóborlásukat megelőző látványos esemény – rekordszámú székicsért számoltak a Hortobágyi, a Duna–Ipoly, és a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi őrei. A megőrzés tevékenységét jelenleg aktív kutatási folyamat is kíséri:
a Debreceni Egyetemen kutatói projekt keretében vizsgálják a faj élőhelyválasztási viselkedését, költésbiológiáját, a költési sikert és a
fiókák túlélését befolyásoló tényezőket.
Fotó: Jesus Miguel / Shutterstock
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Zimbabwei Park- és Vadgazdálkodási Hatóság és az African
Parks együttműködésében létrejött projekt eredményeként
sikeresen telepítettek be 223 zebrát a Matusadona Nemzeti
Parkba.
Az 1980-as években a park még nagy zebrapopulációnak adott
otthont, ám a 2020-ban végzett légi felmérés során már csak 36
egyedet számoltak össze. A zebrákat egy magánkézben lévő természetvédelmi terület, a Bubye Valley Conservancy adományozta,
amelynek igazgatója elmondta: az African Parks eddigi működése
garanciát jelent arra, hogy állataik biztonságos, jól kezelt élőhelyre
kerülnek.
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Zimbabwe
rendkívüli
kihívásokkal
nézett szembe
a közelmúltban.
A világjárvány
mellett az aszály
és az utóbbi idők
egyik legnagyobb
természeti
katasztrófája,
az Idai ciklon
is sújtotta a
délkelet-afrikai
országot.
Fotó: Paula French /
Shutterstock

TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS

ÚTTALAN UTAKON
A nehezen megközelíthető területek miatt az áttelepítés nem volt
zökkenőmentes. Teherautókkal két-három naponta húsz-harminc
állatot szállítottak a Bubye Valley Conservancyból a Matusadonába.
Az első száz egyedet a park déli részén engedték szabadon, a többieket pedig – egy erre a célra kialakított komppal – a Kariba-tavon
át költöztették új élőhelyükre. A természetvédők úgy vélik, hogy
a zebrák számának növekedése pozitívan hat az ökoszisztémára,
például hozzájárul a ragadozók visszatéréséhez.
A zebrák áttelepítése a környezetvédelem és a turizmus számára
egyaránt hasznos. „A természeti erőforrásaink védelmébe való befektetés az egyik legköltséghatékonyabb módja az éghajlatváltozás
mérséklésének és a járványok megelőzésének” – emelte ki dr. Fulton
Mangwanya, a Zimbabwei Park- és Vadgazdálkodási Hatóság főigazgatója. Az idegenforgalom növelésével a Matusadona Nemzeti
Park hozzájárulhat Zimbabwe gazdaságához, fenntartható jövedelemforrást biztosítva a helyi közösségeknek is.
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ESÉLY A TÚLÉLÉSRE
Az 1470 négyzetkilométeren fekvő, egyedülálló adottságú Matusadonát (nevét a környező Matusadona-dombokról kapta) 1975-ben
nyilvánították nemzeti parkká. Az eleinte kedvelt turisztikai célpont
az évek során a pénzügyi források csökkenése és a rossz gazdálkodás miatt egyre kilátástalanabb helyzetbe került. A munkaerőhiány
következtében a park nagy részét szinte egyáltalán nem őrizték, s
ez féktelen orvvadászathoz vezetett. Szerencsére a terület kezelésére
az African Parks 2019-ben húsz évre szóló megállapodást kötött, így
van rá remény, hogy a Matusadona hosszú idő után ismét a vadállatok paradicsoma lesz.
A www.africanparks.org nyomán: B. I.
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halászsast augusztus végén a Péteri-tónál találta a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának őrszolgálata. A madár – tollazata alapján
– még fiatal, de a későbbiekben a pontos kora
is kideríthető, mivel a lábán finnországi gyűrűt visel. A ritka ragadozót dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főállatorvosa, természetvédelmi
és állategészségügyi igazgatója kezelte. Az áramütés következtében a madár jobb szárnya, elsősorban a kéztőízület és az alkar környéke sérült. Lábán
viszonylag kis területen égési sérülések találhatók.
Csonttörése szerencsére nincs, így a szárny amputálására sem lesz szükség. Ellenben a madár egyik
ujja olyannyira sérült, hogy az amputáció itt már
szóba került. Az is látható, hogy az inakat és az izmokat már nem lehetséges teljes mértékben helyreállítani. A halászsas a kezdetben visszautasította
a táplálékot, vélhetően azért, mert nem volt hozzászokva, hogy elpusztult hallal táplálkozzon. Mára
azonban már megjött az étvágya, és örömmel fogyasztja a felkínált élelmet.
A madaraknál nem ritka, hogy áramütés következtében szereznek maradandó, vagy akár halálos
sérüléseket. Az elektromos vezetéknek való ütközés, vagy a nem megfelelő fejszerkezettel rendelkező villanyoszlopok világszerte veszélyeztetik a
madárfajokat. A Magyar Madártani és Természet-

Nemrégiben a Fővárosi Állat- és Növénykert mentőhelyére egy
áramütött halászsas érkezett. Életét sikerült megmenteni, de a
madár – maradandó sérülései miatt – többé nem kerülhet vissza a
természetbe. Felépülést követően várhatóan az egyik hazai állatkert
lakója lesz.
védelmi Egyesület (MME) feltételezése szerint hazánkban évente 2-300 000 példány elhullásáról
beszélhetünk. Az áramütött madarak természetvédelmi kárértéke több milliárd forintra tehető.

A halászsas
nem kötődik
kifejezetten egy
személyhez, így
az egyenruhába
öltözött gondozók
közül bárki
elláthatja,
etetheti. Ez a
példány már
megszokta új
környezetét, és
szerencsére jól
alkalmazkodik.

OKOSTELEFONNAL A MADARAKÉRT
A természetvédők és a civilek összefogásának eredményeképpen ma már létezik egy okostelefonon is
kitölthető űrlap, amelyen áramütést szenvedett állatot lehet bejelenteni. Az összegyűjtött adatok a megyei kormányhivatalhoz, a területileg illetés nemzeti
parki igazgatósághoz és az érintett áramszolgáltatóhoz kerülnek. A bejelentések alapján megindul a
hatósági eljárás és a villanyoszlopok madárbaráttá
alakítása. Az áramszolgáltatók érdekeit is szolgálja,
ha együttműködnek az állatvédőkkel a veszélyeztető tényezők kiküszöbölésében, hiszen számukra is

Fotó: Bagosi Zoltán

➤
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HALÁSZSAS

okozhatnak anyagi károkat az ilyen balesetek. Hazánkban napjainkig közel 100 000 villanyoszlop átalakítására került sor.
A lakossági bejelentéseknek célszerű az alábbiakat tartalmaznia:
– a megtalálás pontos helyét és időpontját;
– fényképet a villanyoszlop fejszerkezetéről;
– fotót a tetem(ek)ről.
Minden egyes bejelentés egy későbbi madárpusztulást akadályozhat meg! Amennyiben az
állatot sérülésekkel ugyan, de életben találjuk,
úgy haladéktalanul értesítsük az illetékes nemzeti parki igazgatóságot! Az őrszolgálat szakemberei juttatják el az állatot a mentőhelyre,
ahol a sérült madár, vagy bármilyen más vadon
élő állat szakszerű ellátásban részesül.
/bővebb információ: www.mme.hu/
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A halászsas (Pandion haliaetus) leggyakrabban halastavainkon, vizes élőhelyeinken figyelhető meg.
Az átvonuló madár elsősorban tavasszal és ősszel
tartózkodik hazánkban, de előfordul, hogy az egész
nyarat itt tölti. Magyarországon 1951-től napjainkig
eddig két példányát gyűrűztek meg. A külföldön
gyűrűzött, de itthon talált egyedek száma eddig
71, melyek 39,4%-a áramütést szenvedett! További
36,6%-uk ismeretlen okból pusztult el, 18,3%-uk pedig vadászat áldozata lett. A gyűrűzött madarakat a
legtöbb esetben elhullva találták meg.
A halászsas Eurázsia északi részén, illetve a Földközi-tenger partvidékén él, de egészen Ausztráliáig
előfordul. Még Észak-Afrikában is költ. Általában fák
csúcsára, halakban gazdag vizek közelében építi fel
költőhelyét. Egy költés alkalmával 2–4 fiókát nevel,
akik a 35–38. nap után kelnek ki a tojásból. A tojó feladata a fiókák őrzése és etetése, míg a hím vadászik.
A fiatal madarak körülbelül 60 nap után hagyják el a
fészket, és kezdenek önálló életet.
A 145-170 centiméter szárnyfesztávolsággal rendelkező, 55-58 cm testhosszú madár csapkodva és
vitorlázva repül, meglehetősen nagy magasságból
kémleli a vizet, majd szárnyát bevonva, zuhanórepülésben csap le kiszemelt zsákmányára. Mielőtt a
vizet elérné, előrenyújtja a karmait, hogy a felszín
közelében úszó halat mielőbb meg tudja ragadni.
Amennyiben zsákmánya mélyebben van, gyakran
maga is a vízbe merül, majd erőteljes szárnycsapásokkal emelkedik ismét a magasba.
Fotó: LMIMAGES / Shutterstock

számát, feltehetően úgy 5-600
egyed élhet itt. Nagy részüket
látogatók juttatják el az Alapítványhoz, amikor már nem tudják
tovább gondozni egykori kedvencüket, ám mégis felelősen
szeretnének eljárni.
A tó ökoszisztémáját úgy alakították ki, hogy a teknősök szinte emberi beavatkozás nélkül,
szabadon élhetnek itt. Célzottan
nem táplálják őket a gondozók, de
a madáretetések alkalmával bevitt halmaradványokból remekül

ÉKSZERTEKNŐSÖK A NAGYTÓBAN
A Fővárosi Állat- és Növénykert a mocsári teknős
hazai állományának védelmében hosszú ideje befogadja a hazánkban invazív fajnak számító sárga- és
vörösfülű ékszerteknősöket. Ezzel a tevékenységgel
elősegítik, hogy a hazai vizekben áttelelésre és szaporodásra is képes két faj ne szorítsa ki az őshonos
teknőseinket. Az állatkerti Nagytó környékén és az
egyéb vizes élőhelyek mellett sétálva tavasztól őszig
gyakran láthatunk köveken, fatörzseken, vagy akár
egymás hátán sütkérező ékszerteknősöket. A páncélosok szemmel láthatóan jól érzik itt magukat, és
mivel a tónak nincs összeköttetése a kinti vízi világgal, semmilyen veszélyt nem jelentenek a vadon élő
mocsári teknősökre.

TÖBB SZÁZ TEKNŐS A TÓBAN
Az ékszerteknősök behozatala, forgalmazása már
jó ideje tiltott Magyarországon, viszont a korábban
behozott példányok szaporodásra is képesek, tehát
terjeszkedésüknek gátat kell szabni, akár azzal is,
hogy az állatkertihez hasonló elzárt életkörülményeket biztosítunk a számukra. Nehéz megbecsülni az állatkert tavában jelenleg élő ékszerteknősök

A vörös- és
a sárgafülű
ékszerteknős
eredetileg
az amerikai
kontinensen
honos. Mindkettő
szívós, jól
alkalmazkodó
hüllő. Átlagos
élettartamuk
30-40 év.
Fotó: Kovács Zsolt

Hazánk egyetlen
őshonos
teknősféléje,
a mocsári
teknős ma már
egyre kevesebb
természetes
vizünkben fordul
elő.
Fotó: Kovács Zsolt

ellakmároznak. Életükbe (táplálkozás, telelés, szaporodás) tehát semmilyen módon nem avatkoznak
be a szakemberek, csupán az élőhelyüket kezelik.
Nyáron például a víz mozgatásával elegendő menynyiségű oxigént juttatnak a tóba, ezáltal biztosítva
a halak és a teknősök megfelelő életkörülményeit.
A tó elalgásodását, az eutrofizációt különféle baktériumkultúrák bevitelével is igyekeznek megakadályozni – ha ez nem történne meg,
akkor valószínűleg komoly veszteségek érnék az itt élő teknősállományt. A víztől kicsit távolabb
is találkozhatunk teknősökkel,
ami természetes jelenség, amikor a nőstények tojásrakó helyet
keresnek. A tóban élő teknősökre
szinte semmilyen veszély nem
leselkedik, ezért nemigen látni
sérült példányt. Ettől függetlenül természetes elhullásuk itt is
előfordul, akár betegség, akár az
idős kor következményeképpen.
Jellemzően inkább az újonnan
bekerülő egyedek némelyike igényel állatorvosi ellátást, hiszen
előfordul, hogy gázolás vagy éppen kutyaharapás miatt kell kezelni őket. Gyógyulásuk után ők
is a Nagytóba kerülhetnek, ahol
a továbbiakban természetesnek
mondható körülmények között
élhetnek.
FUCHS ADRIENN
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Bő három évtizede, amikor állatkerti pályafutásom megkezdődött,
Anghi Csaba már majdnem nyolc esztendeje elhagyta az
árnyékvilágot. Ám könyveit, írásait abban az időben nagyon sokan
forgatták azok közül, akik érdeklődtek a zoológia és az állatkertek
világa iránt. A Budapesti Állatkertben több tanítványa is dolgozott
még, akiktől sokat tanulhattam. A 2001-ben – születésének századik
évfordulóján – tartott emlékülésen pedig az állatkerti munkatársak
iabb korosztálya nevében nekem volt alkalmam méltatni a
munkásságát. Azóta két évtized telt el, felnőtt az állatkertészettel
foglalkozók és az állatkertbarátok egy újabb generációja, melynek
tagjai, ha találkoztak is a nevével, már alig tudnak valamit gazdag
életpályájáról.

Ezen a felvételen
már főigazgatóként nyilatkozik
a rádiónak a tengeri akváriumba
frissen érkezett
új állatokról. Ha
tehette, ő is részt
vett az adriai és
fekete-tengeri
expedíciókon.
Fotó: Kapocsy György

Portré az 1930-as
évekből, amikor
Anghi Csaba az
Állatkert emlős
osztályát vezette.
Ekkor kezdte
kutatni a zebrák
sokféleségét is,
bejárva Európa
számos állatkertjét és természetrajzi gyűjteményét, múzeumát
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állattenyésztési intézetének tanársegédje. Végül
1930-ban jelentkezett arra az állásra, melyet a Kert
egy évvel korábban kinevezett új igazgatója, Nadler Herbert hirdetett meg az intézmény emlősökkel
foglalkozó részlegének vezetésére.
Állatkerti tisztként – akkoriban ilyen nevű beosztások voltak – 1935-ig vezette ezt a részleget, azután
hosszabb szünet következett; egy ideig más területen folytatta pályafutását. Nem teljesen saját akaratából, hanem azért is, mert volt némi feszültség
közte és Nadler Herbert között. Majd jött a háború
és az azt követő változások, amivel az is együtt járt,
hogy az intézmény élére egy, a hatalomra került politikai erők bizalmát élvező, de az állatokhoz mit sem
konyító cipészt állítottak. Az 1950-es évek közepére
azonban a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága
is belátta, hogy tapasztalt szakemberre kell bízni az
Állatkertet. Így a Népművelési Osztály akkori feje,
Hahn György javaslatára Anghi Csabát kérték fel az
intézmény irányítására.
Igazgatóként, majd főigazgatóként 1956-tól 1967ig vezette a Kertet, épp abban az időszakban, mikor
a háborús helyreállítás befejeződött, és – a szűkös
lehetőségekhez mérten – bizonyos korszerűsítésekre is mód nyílt. Nyugdíjazása után pedig a vidéki
állatkertek országos szakfelügyelőjévé nevezték ki.

A

nghi Csaba kutató, tudós, tanár és kiváló ismeretterjesztő volt, aki nemcsak az állatkertészet,
hanem a zoológia és az állattenyésztés terén
is nagyot és maradandót alkotott. Így aztán
nehéz feladat lenne, ha egész szerteágazó életművét kellene e néhány sorban bemutatni. Következésképp most csak arra vállalkozom, hogy állatkerti
pályafutásáról írjak pár gondolatot.

ÁLLATKERTI TISZT,
IGAZGATÓ ÉS ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELŐ

EGY ÁLLATTENYÉSZTŐ AZ ÁLLATKERTBEN

A történet a XX. század első éveiben kezdődött, mikor az 1901-ben Budapesten született Anghi Csabát
még gyerekként állatkerti sétára vitték a szülei. Felnőtt fejjel is élete fontos mérföldköveként idézte fel,
amikor először léphetett „álmai földjére”. A kisgyermekként megismert Állatkert akkortájt nagy változásokon ment keresztül: 1909 és 1912 között zárva
tartott, s ezalatt teljesen újjáépítették. A megújult
Kertet aztán az ifjú Anghi Csaba mint „bérletes gyerek” látogatta.
Persze akkoriban még nyomokban sem létezett semmiféle állatkerti állatokkal kapcsolatos képzés. Így érettségit
követően a mezőgazdaság,
azon belül is az állattenyésztés
határozta meg tanulmányait a
Magyaróvári Gazdasági Akadémián, majd a pesti Királyi
Magyar
Tudományegyetem
közgazdasági karán. Iskolái befejezése után egyik tanítómestere, Schandl József
professzor mellett dolgozott
tovább – mint az egyetem

Anghi Csaba volt az első, aki képzett agrárszakemberként került az intézmény egyik vezető beosztásába. Nem meglepő hát, hogy feladataihoz
állattenyésztőként fogott hozzá. Az állatokról való
gondoskodás szinte minden területét megújította,
a takarmányozástól kezdve egészen a dokumentációig. 1930-tól törzskönyvet vezetett a Kert lakóiról,
hogy a velük kapcsolatos tenyésztési információkat
rögzíthesse benne. Az európai bölényekről akkortájt néhány éve már létezett egy nemzetközi állatkerti törzskönyv, de arra nemigen volt példa sehol
a világon, hogy egy állatkertben ilyen „házi törzskönyvet” vezessenek.
Úgy gondolta helyesnek, ha az állatkerti állattartás okszerű, vagyis a fajok igényeinek ismeretén alapul. Ehhez egyrészt más hasonló intézmények tapasztalatait igyekezett megismerni. Már a
harmincas években is sokat konzultált a kor legnevesebb európai – főként német nyelvterületen
tevékenykedő – állatkerti szakembereivel, például
a bécsi Otto Antoniusszal vagy a lipcsei Karl Max
Schneiderrel, akiket mestereinek tekintett.
Fontos szerepet tulajdonított a nemzetközi állatkerti szakirodalomnak, amely szintén a két világháború között kezdett kibontakozni. Elsők közt szor-

galmazta, hogy az európai állatkerti szakemberek,
igazgatók rendszeresen üljenek össze, hogy kicseréljék tapasztalataikat. Főigazgatóként pedig kiváló
kapcsolatot ápolt a kor meghatározó vezető állatkertészeivel, akik közül többen – például a frankfurti
Bernhard Grzimek, a berlini Heinrich Dathe vagy
a párizsi Jacques Nouvel – a Budapesti Állatkert
1966-os centenáriumi ünnepségein is részt vettek.
Mindemellett Anghi Csaba vérbeli kutató volt.
Ha egy felmerülő szakmai problémára sehol sem
lehetett választ találni – s ilyenből bőven akadt –,
akkor ő igyekezett föllelni a legmegfelelőbb megoldást. Magyarországon – Hutÿra Ferenc és Rátonyi
Zoltán állatorvosok néhány vizsgálódásától eltekintve – Anghi volt az első, aki (még a harmincas
években) módszeres állatkerti kutatásokat folytatott.
Az intézmény vezetőjeként erre biztatta munkatársait, tanítványait is. S az eredményeket nemcsak a
gyakorlatban alkalmazta, hanem közzé is tette: az
emlősök mennyiségi és minőségi takarmánynormáiról írt cikke, amely egy német szakfolyóirat hasábjain 1940-ben jelent meg, az első ilyesféle publikáció volt a világon.

Anghi Csaba
nemcsak tudós
szakember, kutató
és generációk tanítója volt, hanem
egy jellegzetesen
szarkasztikus humorú ember, aki
kiválóan rajzolt,
szerette a finom
ételeket, valamint
a kaland- és westernfilmeket is.
Fotó: Kapocsy György

A második világháborúban elpusztult zsiráfok
helyett 1965-ben
sikerült újabbakat beszerezni. A
képen Anghi professzor az egyik
újonnan érkezett
állattal látható.
Fotó: Kapocsy György

A tudásalapú állatkerti munkálkodás érdekében
Magyarországon először hívott életre olyan szakképzést, mely a gondozók számára nyújtott állatkerti alapismereteket. A képzéshez jegyzet is készült,
amely fontos dokumentuma a hazai állatkertészet
históriájának.
Anghi Csabát a fentieken túl az ismeretterjesztés
nagy egyéniségeként is számontartjuk. Az élővilágot, a fajokat és az állatkerteket bemutató tudománynépszerűsítő cikkek százai kerültek ki a keze
alól, s több könyve is megjelent. Emellett rengeteg
előadást tartott az érdeklődőknek, évente akár félszázat, méghozzá nemcsak aktív korában, hanem
nyugdíjasként is.
Anghi Csaba magazinunk szellemi elődje, az Állatvilág folyóirat szaklektora és rendszeres szerzője volt. Olyannyira, hogy 1981. októberi számát az
akkor nyolcvanéves professzornak ajánlotta a lap
szerkesztősége. Ahogy Tompa István írta a köszöntőjében: „Hatalmas tudása, mélységes embersége,
szerénysége zoológus- és állatbarát körökben egyaránt közismert. Lapunk különös tisztelettel tartozik
Anghi Csaba professzornak, aki az első perctől teljes
tudásával mellénk állt, és azóta is nélkülözhetetlen
tanácsadónk, szakértőnk.”

Munkásságának máig érezhető hatása, életművének sok tanulságos üzenete van; ezek közül itt
csupán egyet emelnék ki. Éspedig azt, hogy bármennyire is a specializáció, a szakosodás felé halad
a tudomány és a különböző szakterületek, mindig
szükség lesz az átfogó, az egészet és a részeket kölcsönös összefüggéseikben látó szemléletre is.
HANGA ZOLTÁN
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TELJES SIKERREL ZÁRULT A BRAVÚROS ZSIRÁFMŰTÉT | Augusztus derekán különleges állatorvosi beavatkozásra került sor egyik fiatal, de kicsinek már egyáltalán nem mondható zsiráfunknál. A szóban forgó, Sheshe nevű nőstény 2017 februárjában született Budapesten, a problémát pedig az okozta, hogy pontosan nem
ismert okból, de valószínűleg a zsiráfcsapat egy másik tagjától kapott rúgás miatt
eltört az állkapcsa.
A törött állkapcsot meg kell műteni, és a csontokat rögzíteni kell, hogy azok rendben
összeforrjanak. Ilyen csontsebészeti beavatkozást azonban csak altatásban lehet
végrehajtani, a zsiráfok altatása pedig a legnehezebb feladatok közé tartozik. Nemcsak azért, mert a zsiráfok elég termetes állatok – Sheshe például mintegy 900 kilót
nyom – hanem azért is, mert ezeket a magas állatokat speciális vérkeringés jellemzi,
nem is beszélve arról, hogy amikor az altatószer hatása miatt eldőlnek, összesnek, a
nagy testmagasság miatt a sérülésveszély is igen nagy.
A beavatkozás napján a gondozók kibélelték az elkülönítő istállót: vastag
rétegben szalmát szórtak a padlóra,
a falakat pedig egymásra rakott bálákkal fedték el. Ezzel sikerült is kivédeni, hogy az állat az altatáskor megsérüljön. Sok más állattal ellentétben
azonban a zsiráfok fejét az altatáskor
fel kell „polcolni”: erre a különleges
vérkeringés miatt van szükség, hiszen, ha belegondolunk, a zsiráfok
arra vannak „kalibrálva”, hogy a szív
elég erősen pumpáljon ahhoz, hogy a
vér a több méterrel magasabban lévő
fejbe, agyba is eljusson. Így tehát altatásban is gondoskodni kell arról, hogy a fej valamivel magasabban helyezkedjen el a szívnél.
Amíg az Állatkert saját állatorvosi csapata dr. Sós Endre vezetésével az altatást végezte, addig a törött állkapoccsal a velük párhuzamosan dolgozó csontsebész team foglalkozott. Ezt a csoportot dr. Ipolyi Tamás állatorvos vezette, aki nem az Állatkert munkatársa,
hanem olyan külsős kolléga, aki – bár rendszerint jóval kisebb állattokkal – különösen sok tapasztalatot szerzett a speciális csontsebészeti beavatkozásokban.
A műtét során a törött, ráadásul roncsolt törést szenvedett állkapocs csontjait egy úgynevezett szögstabil lemezzel rögzítették.
A műtét után az állat szép lassan magához tért, és sikeresen lábra állt. Később pedig Sheshe táplálkozni is elkezdett, és azóta is gond
nélkül ropogtatja a takarmányt. A beavatkozás óta eltelt időben is minden rendben alakult, így most már kijelenthetjük, hogy a műtét
minden tekintetben kiválóan sikerült.
Fotó: dr. Sós-Koroknai Viktória és Burzuk László (jobb oldali kép)

BASIL PRÁGÁBAN VENDÉGESKEDIK | Impozáns külsejű hím oroszlánunk,
a 13 esztendős Basil 2010 őszén, másfél
éves korában érkezett a helsinki állatkertből. Az itteni nőstényektől eddig összesen
hét kölyke született (akik azóta már mind
fel is cseperedtek), ami azért is örvendetes, mert a mi oroszlánjaink a ritka indiai
alfajhoz (Panthera leo persica) tartoznak,
így állatkerti szaporításuknak természetvédelmi jelentősége is van. Ezt a munkát
egyébként szintén egy egész Európára
kiterjedő állatkerti tenyészprogram hangolja össze, melynek természetesen mi is
részesei vagyunk, és amelyben most ismét szükség van a mi hím oroszlánunkra.
A prágai állatkertben élő nőstény indiai
oroszlánoknak, akik egyenesen Indiából
érkeztek vérfrissítés céljából, az állatkerti
állomány genetikai sokféleségének megőrzése érdekében ugyanis éppen Basil az
ideális partner. Ezért október végétől hím
oroszlánunk csehországi barátainknál
vendégeskedik.
Fotó: László Melinda
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MEGSZÜLETETT AZ ÁLLATVÉDELMI KÓDEX | Akik számára fontos az állatvédelem ügye, számos jó hírrel találkozhattak
mostanában. Hiszen az állatvédelemnek ma már miniszteri biztosa és fővárosi megbízottja is van, megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, az Állatorvostudományi Egyetemen pedig létrejött az Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központ.
E központ és kiváló vezetője, dr. Vetter Szilvia, illetve az egyetem kezdeményezésére született meg Magyarország Állatvédelmi
Kódexe, amelyet október 4-én, az állatok világnapján írtak alá a tizenöt alapító szervezet képviselői. A kezdeményező Állatorvostudományi Egyetemen kívül az alapítók között van az Agrárminisztérium (Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos), az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Magyar
Állatorvosi Kamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Fővárosi Állat- és Növénykert, az Országos Magyar Vadászati Védegylet,
a Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft., a NOÉ Állatotthon Alapítvány, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány, a Hangya Közösség,
az Ebugatta.hu, a Kutyabarat.hu és a Hunland Trans Kft. A dokumentumot Állatkertünk részéről az intézmény vezetője, Szabó
Roland látta el kézjegyével. Az alapítók természetesen szívesen látják további szervezetek, intézmények csatlakozását is.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN
ÚJ OTTHONÁVAL ISMERKEDIK SZÁSA | Állatkertünkben 1877 óta
foglalkozunk tigrisekkel, és a szibériai tigrisek tartása is több évtizedes
múltra tekint vissza. Az elmúlt években ezeket a csíkos nagymacskákat
egy sikeres tenyészpár, Niva és Norbi képviselte, akiknek összesen öt kölykük született Budapesten. Sajnos idén májusban a már 18 esztendős, tehát meglehetősen idős állatnak számító Norbi elpusztult, a 15 éves Niva
így egyedül maradt. Természetesen igyekeztünk egy új hímet keresni mellé. Közben a veszprémi állatkert meg éppen helyet keresett a tigriseknek
amiatt, hogy az állatok eddigi helyén egy új bemutató komplexumot alakítanak ki. Nem volt nehéz megtalálni a mindenki, de különösen az érintett
tigrisek számára legjobb megoldást. A Szása nevű hím tigris Veszprémből
Budapestre utazott. Szása 2009-ben született Németországban, majd néhány hónapos korában került a királynék városának állatkertjébe. Magára a
szállításra szeptember 20-án került sor. Az első napokban természetesen
egy kicsit meg volt szeppenve, hiszen hozzá kellett szoknia egy teljesen új
helyhez és az új gondozókhoz is. Kezdetben főleg a kifutó egy sűrű növényzettel benőtt részén tartózkodott, és onnan lesett kifelé, de egy-két nap
elteltével, ahogy a szokatlan dolgok mindinkább ismerőssé váltak, egyre
többet láthatta őt mozogni a közönség.
Ha sikeresen összeszoktatjuk Nivát és Szását, akár még utódaik is születhetnek. Ráadásul genetikailag, az állatkerti tigrisek természetvédelmi célú
szaporítását összehangoló nemzetközi tenyészprogram szerint is „paszszolnak” egymáshoz. De akkor sem kell elkeseredni, ha nem lesz utódjuk.
Niva, aki már öt kölyköt felnevelt, olyan korban van, hogy egyáltalán nem
volna rendkívüli, ha több kicsinye már nem születne.
Fotók: Bagosi Zoltán
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A

mikor valaki úgy dönt, hogy otthonában szívesen nézegetne egy akváriumot, az első és legfontosabb kérdés, hogy mekkora legyen a medence.
Ez ugyanis függ a lakás nagyságától, a pénztárcától,
az akváriummal foglalatoskodva eltöltött idő menynyiségétől – és végül, de nem utolsósorban az akvarista kitartásától. Utóbbi azért fontos, mert a nem
kellő tudással rendelkező vásárló hirtelen meghozott
döntésével nem is gondolja, mi minden szükséges

fénymennyiséget bocsásson ki. A mind gyakrabban használt LED-világítás a halak színeit tökéletesen adja vissza, és a vízinövények megfelelő növekedését is segíti. Ezek után a talaj helyes kiválasztása
következik. A sötétebb bazalt, sötét színre osztályozott sóder vagy homok esetében a halak nagyobb
biztonságban érzik magukat, mint egy világos, sőt
vakítóan fehér őrlemény esetében. Emellett utóbbi talaj az algásodás során veszít is a szépségéből.
Az egyéb dekorációk (kövek, szikladarabok, ágak,
trópusi gyökerek) alkalmazását az egyéni ízlés dönti el. De mindenképp kerüljük a várak, búvárok, hajóroncsok, csontvázak, koponyák vásárlását; ezek

A lakás dísze
AZ AKVARISZTIKA ALAPJAI

egy valóban esztétikus, szemet gyönyörködtető vízi
világ fenntartásához.
A kis akváriummal több gond adódhat, mint egy
nagyobb, akár 100-150 liter űrtartalmú medencével.
A kisebb víztömeg kémiáját, hőmérsékletét, káros és
bomló szervesanyag-tartalmát vagy épp algásodását sokkal nehezebb egyensúlyban tartani, mint a
nagyobb akváriumét. A kereskedésekben komplett
akváriumi szetteket vásárolhatunk. Ezek tartalmazzák a világítást, a szűrési technikát, a hőmérőt, a hálót és a kezdő eledelcsomagot is. Ám az előre összeállított csomagokban nemritkán alulteljesítő, belső
szűrők vannak. Ezért már idejekorán gondolni kell
a nagyobb teljesítményű, lehetőleg külső szűrő vásárlására is. Az adott víztömegben nevelt halak maximalizált számához igazodva a teljesítmény kiválasztásánál fontos szempont, hogy a motorkapacitás
legalább az űrtartalom kétszeresének feleljen meg.
Tehát egy 100 literes akvárium szűrőjének motorja 200 liter/óra teljesítményű legyen. Ha ez a paraméter nagyobb, még hatékonyabb lesz a szűrésünk.
A világítás az akvárium magasságához igazított
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Az alaposan megtisztított, langyos,
vegyszermentes
vízzel átmosott
kövek, kavicsok,
gyökerek halainknak búvóhelyet,
ikrázófelületet
biztosítanak.
Emellett esztétikai
szempontból is
roppant fontosak.
Fotó: dnoerholm /
Shutterstock

használata esztétikailag kifogásolható. Az égetett
agyagból készült búvók viszont remek rejtekhelyet
kínálnak a harcsaféléknek.

(TÖBBNYIRE) NÉLKÜLÖZHETETLEN NÖVÉNYEK
Ha egy vegyes akváriumot telepítünk, a vízinövények kiválasztásánál sem kell különösebben figyelni a földrészek szerinti válogatásra. A magasabbra
növő fajokat hátra, míg az alacsonyabbakat előre ültessük. A szálas növényekből lehetőleg kisebb csomókat vásároljunk, a konténeres fajokból egy-egy
tövet. A beültetésnél maradjon elegendő szabad víztér a halaknak. Több halfaj igényli a növények rejtekét, szívesen bújva meg a sűrűben. Ezt leginkább a
vízfelületre hajló növények biztosítják. Természetesen utóbbiaknak is fontos a megfelelő mennyiségű
és minőségű tápanyag. Elsősorban a folyékony
tápoldatok válnak be. A rendszeres tápoldatozás hatására a vízinövények jól fejlődnek, sőt adott esetben még ritkítani is kell őket.
A vegyes akváriumokba telepített halfajok gyakorta eltérő takarmányigényűek. A korszerű, tápanyag-

ban és vitaminokban gazdag műeleségek megfelelnek legtöbb halunknak. A gyorsfagyasztott eleségek
közül a tubifex, a vörös és a fehér szúnyog lárvája, a
plankton, a vízibolha, a sóféreg kellőképp kiegészíti
a száraz, vízben oldódó eledelt. Sajnos egyre ritkábban lehet élő eleséget beszerezni. Az élő tubifex vagy
vízibolha a legjobb takarmány, de eltarthatóságuk
olykor komoly feladatot jelent. Naponta etessünk, a
legjobb, ha reggel és este is kínálunk takarmányt.
A természetben a halak egész nap eleség után kutatnak, sohasem töltik meg teljesen a gyomrukat.
Mint ahogy a lakásunkat is rendszeresen szellőztetjük, úgy az akvárium vizét is rendszeresen cse-

CSIGÁK, GARNÉLÁK , TEKNŐSÖK

Régi akvarista mondás, hogy nincs akvárium csigák nélkül. A vízinövényekkel együtt gyakorta a
vízicsigák petecsomóit is megvásároljuk. A növénytermesztők az úgynevezett emers, azaz víz nélküli
technikával (csak a gyökérzet áll talpvízben) nevelik
a növényeket, de még így is csigapetéhez juthatunk.
A különböző kisebb fajok, például a tányércsigák
gyakran tömegével lepik el az akvárium falát. Ürülékükkel, oxigénigényükkel nem kívánt élőlényei medencénknek. Ám impozáns méretével egy almacsiga már kedvenc lehet. Mind gyakrabban és nagyobb
fajszámmal vásárolhatunk színes garnélákat. Sajnos
a kíváncsi halak megcsipkedik a frissen vedlett, még
puha páncélú rákocskákat, amelyek sok esetben el is
pusztulnak. Ha azonban elegendő búvóhely áll a rákok rendelkezésére, biztos védelmet találnak. A sepregető garnélák nagy testű fajok, remek szolgálatot
végeznek az aljzat takarításában. Kis méretű, még
frissen kelt vízi teknősöket ne tegyünk a halak közé.
(Persze nagyobbakat se!) Ezek a hüllők az úszkáló halakat igyekeznek megfogni – ritkán sikerül is nekik
–, állandó mozgásban vannak, kitúrják a növényeket, ráadásul szükségük van egy szárazulatra, ahova kimászhatnak. Mindezt pedig csak az akvárium
vízmagasságának csökkentésével biztosíthatnánk.
Tilos továbbá aranyhalakat trópusi díszhalak közé
engedni. Táplálkozási szokásuk miatt folyamatosan
kotorják a talajt, felkavarva a leülepedett szennyeződést, s könyörtelenül befalják a kisebb példányokat.
Számukra inkább egy külön medencét állítsunk be.
Az akváriumszettek jól illeszkedő műanyag tetővel kerülnek forgalomba. Ezeket a macskák nem
tudják elmozdítani. Az egyedi méretű akváriumok teteje viszont egy üveglapokkal lezárt felület,
amelyet a macskák előbb-utóbb felnyitnak, s nagy
ügyességgel halásszák ki kedvenceinket!

A díszhalak közül
különösen az
elevenszülő fajok
szín- és formaválasztékából érdemes szemezgetnünk. Az eredeti
formától és színektől jelentősen
eltérő halcsodáknak helye van az
akváriumokban.
Fotó: panpilai paipa /
Shutterstock

A nagyobb testű
halfajoknak
szükségük van a
szabad, dekoráció
nélküli víztérre. A
kövek és vízinövények viszont
lehetőséget adnak
a rejtőzködésre.
Fotó: juancajuarez /
Shutterstock

rélni, frissíteni kell. Célszerű a heti feles vízcsere.
A friss víz hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint
az akváriumi vízé. Halaink könnyen megfázhatnak.
A legtöbb tenyésztett díszhal ma már nem kényes a
friss csapvízre, a cserét akár közvetlenül a hálózatból engedett vízzel is megoldhatjuk.

JÓL KIJÖNNEK EGYMÁSSAL
A társas akváriumban két-három literenként egyegy közepes termetű hallal számolhatunk. A többieket állandóan hajtó, csipkelődő fajokat ne vegyítsük.
Előbb-utóbb a védtelen egyedek elpusztulnak. Hasonlóan fontos, hogy a generációkon át kitenyésztett hosszú farkú és úszójú fajokhoz ne vásároljunk
gyors mozgású csapathalakat. Nagyobb sügérek
mellé sem szabad vitorláshalakat engedni. Hasznos
segítőtársaink lehetnek az algaevő harcsák. A lehulló eleséget remekül összeszedik a kisebb páncélosharcsák, amelyek nyugodt, békés fajok. Akadnak kis
testű sügérfélék is, melyek színpompás halak, helyük van egy társas medencében. Javasolt összeállítás: áttetsző pontylazac, serpalazac, izzófényű hal,
neonhal, fekete tetra, zebradánió, kolibrihal, ékfoltos
razbóra, guppi. Egy másik lehetséges társítás: kongólazac, császárlazac, rózsás díszmárna, szumátrai
díszmárna, malabári dánió, csigasügér. S végül egy
elevenszülős összeállítás: mexikói kardfarkú hal,
platti, molli, vitorlás fogasponty. És a kihagyhatatlan guppis medence – akár különálló akváriumként is. A bárhova telepíthető harcsák közül pedig
főleg a következők ajánlhatók: foltos, aranysávos,
kétcsíkos és panda páncélosharcsa, valamint boszorkányharcsa és algaevő harcsák.
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Az abesszin fajta különösmód nemcsak
macskaként, hanem már-már „kutyaként” is
megállja a helyét, hiszen azok is örömüket lelik
benne, akik pórázon szeretnék sétáltatni, vagy épp
apportíroztatnának vele. E halk szavú bársonytalpú
nem csupán a lakás, hanem a kert dísze is.

AZ

abesszin meglehetősen mozgékony fajta,
melyet – bár legendásan emberszerető –
semmiképp nem nevezhetünk „ölmacskának”. Igazi négylábú perpetuum mobile: igényli, hogy körülötte folyamatosan történjen
valami, amiben maga is részt vehet. Kedvencünket macskabútorokkal is megörvendeztethetjük, s
hasznos, ha ezek különböző magasságokban helyezkednek el. Így a gyakori ugrálás miatt cicánknak egész napos testedzésben lehet része.

A jó minőségű
egyedekre nemcsak a rugalmas,
izmos felépítés
jellemző, hanem
a borostyánsárga,
mogyoróbarna
vagy zöld színű
szemek is. A szemek körüli sötét
szegély pedig
még elegánsabb
megjelenést
biztosít.

KEDVESKEDŐ VÍZIMÁDÓK
Az abesszinek könnyen szocializálódnak. Nemcsak
fajtatársaikkal, hanem más macskákkal, sőt kutyákkal is jól együtt tarthatók; elfogadják a gyerekeket is.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kandúrok általában alkalmazkodóbbak, mint a nőstények. Rendszerint kiválasztanak maguknak a családból valakit,

Fotó: Improvisor /
Shutterstock

Az első abeszszinek a ma is
legelterjedtebb
vadas színváltozathoz tartoztak.
E színváltozatnál
különösen szembetűnő a szőrszálakon található
2-3 sötétebb színű
sáv. A fajta mai
megjelenése a
XX. század elejére
tehető.
Fotó: Maxim Blinkov /
Shutterstock

EGY SOKOLDALÚ MACSKAFAJTA

akit gazdájuknak tekintenek. Ez persze nem jelenti,
hogy a család más tagjaival szemben ellenségesen
viselkednének, hiszen módfelett barátságosak. Egy
szolnoki abesszin cica például valóságos „fodrász”,
aki, ha teheti, esténként karmaival fésülgetve szívesen eljátszik gazdája hajával. Sőt, kölykei is örökölték (?) e kedveskedő magatartást: bár anyjuktól
nem láthatták, új gazdához kerülve hasonlóképp
viselkednek.
Az abesszinek vízimádók. Míg a legtöbb macska
igyekszik menekülni a víztől, ők mindent megtesznek azért, hogy pancsolhassanak vagy úszhassanak. Egy ízben egy lelkes állatbarát valamelyik hazai
kennelből vásárolt egy macskát, akire reggelente úgy
talált, hogy a bundája nedves volt. Mint később kide-

RAGYOGÓ BUNDA
A rendkívül kellemes tapintású fénylő, puha szőrzet viszonylag kevés
gondozást igényel. Ha hetente egy sörtés kefével vagy sűrű fogú fésűvel
alaposan átkeféljük, kedvencünk bundája ragyogni fog. Persze ez csak
a jól tartott, kiváló takarmánnyal etetett példányokra jellemző. Minden
abesszinre vonatkozik, hogy a szőrszálakon legalább két színsáv legyen
föllelhető, s hogy sötéteknek kell lenniük a szőrvégeknek.

rült, a tulajdonos – hazaérve az éjszakai műszakból
– a kádba vizet engedett. Ebbe a kiscica titokban
belemászott, megfürdött, majd mint aki jól végezte dolgát, reggeli toalettje után komótosan kisétált a
fürdőszobából.
Az abesszineknek nem szabad nélkülözniük a
fürdést: gazdájuknak kell biztosítania, hogy a kádban olykor-olykor kedvükre úszkálhassanak. Nagy
melegben hasznos, ha éjjel-nappal egy jókora tál áll
rendelkezésükre. A növendékek és a kifejlett példányok szeretnek csapból inni. A kölykök is lassan
megszokják a folyó vízből való ivást, s nem meglepő,
amikor szomjukat leginkább a szobai szökőkútból
csillapítják.

Mivel az abesszinek sosem voltak divatmacskák,
nem érte őket az a károsodás, amely a hirtelen felkapott fajtákra jellemző (a nagy kereslet hatására az
állomány felduzzad, a minőség háttérbe szorul, s így
a genetikai hanyatlás jelei egyre markánsabban mutatkoznak). Ezek az izmos, erőteljes, közepes méretű
macskák meglehetősen ellenállók. Ha a szükséges
védőoltásokat megkapják, és gazdájuk lelkiismeretesen gondoskodik róluk, akkor a tartásuk lényegében
más állatorvosi költséggel nem jár.

NAGYOBB FIGYELMET ÉRDEMEL!
Magyarországon az abesszin még közel sem olyan
ismert, mint tőlünk nyugatabbra, pedig egy aránylag régi fajtáról van szó. Noha ezek az állatok nagyon hasonlítanak az ókori Egyiptomból származó
macskaábrázolásokra, eredetüket a XIX. században
kell keresni. A szakirodalom szerint az abesszin háborúból megtérő angol katonák hoztak haza ottani
macskákat, amelyek szerfölött emlékeztettek minden házi macska ősére, a núbiaira. Mások szerint
azonban nem Abesszíniából (a mai Etiópiából) származik ez a bámulatos fajta, hanem Nagy-Britanniában a brit és a sziámi keresztezésével alakították
ki. Az igazság valószínűleg a két álláspont között

van. Fennmaradt 1874-ből egy fénykép a Zula nevű
macskáról, aki Barrett-Lenard kapitány, egy Abeszszíniából visszatért katona feleségének a kedvence
volt, s igen hasonlított napjaink abesszinjére. Már
az 1877-ben Angliában kiadott Macskák, jegyeik és
osztályozásuk című könyvben részletes leírás szerepel a fajtáról, így aligha meglepő, hogy öt évvel
később hivatalosan is elismerték, igaz, még csak

ARÁNYOS FIZIMISKA

A jó minőségű abesszin macska teste izmos, kemény és hajlékony. A
testrészek egészségesen aránylanak egymáshoz. A fej a keleti macskákra jellemző ék alakú, a jellegzetes mandulavágású szemek ragyogó zöld,
borostyánsárga vagy mogyoróbarna színben pompáznak, melyeket
szépen kiemel a szem körüli sötét gyűrű. A finom csontozatú lábak igen
karcsúak, oly benyomást keltenek, mintha az állat lábujjhegyen járna. A
feltűnően hosszú farok a tövénél vastag, majd fokozatosan vékonyodik.

vadas színben. Ám a szakszerű fajtaleírás csupán
1889-ben jelent meg, vagyis kialakulásának első
évtizedeit homály fedi. E karcsú, mozgékony bársonytalpúak importja 1907-ben megindult az Egyesült Államokba, ahol hamarosan népszerűvé váltak.
Az ottani tenyésztők némileg más célokat tűztek
maguk elé, aminek eredményeként az amerikai

A fajta tenyésztése viszonylag
könnyű, mert a
pároztatás jellemzően éppúgy
problémamentesen zajlik, mint
az utódok világra
hozatala és felnevelése. Hamar
ivar- és tenyészéretté válnak ezek
a macskák, s az
alom leggyakrabban 3-5 kölyökből
áll.
Fotó: Happy Monkey /
Shutterstock

abesszinek kismértékben eltértek az európaiaktól.
Az előbbiek feje kerekebb és rövidebb, míg az angol
tenyésztők inkább a keleties jelleg erősítésére törekedtek. Mára ezek a különbségek – a globalizáció
hatására – egyre kevésbé látszanak.
Napjainkban a jelentős macskatartó hagyományokkal rendelkező országokban állománya stabilnak mondható. Számos abesszinmacska-klub létezik, az elsőt még 1929-ben alapították Angliában.
A különböző macskás szervezetek többféle színt
elfogadnak: vannak, amelyek engedékenyebbek,
mások konzervatívabbak. Az ősi vad szín (ruddy)
mellett a vörös (sorrel), az őzbarna (fawn) és a kék
variánst szinte minden tenyésztőszervezet engedélyezi, míg ezek ezüstös változatait, továbbá a csokoládé és a lila színvariációt csak némelyik fogadja el.
A magyar tenyésztők is szívesen használják a színek
angol elnevezését. Hazánkban, akárcsak a nagyvilágban, mai napig leggyakoribbak a vadas egyedek, őket követik a sorrel példányok. A vadast a más
színű abesszinek tenyésztésénél is időről időre fel
kell használni, különben a genetika törvényei szerint az állatok szőrzete túlvilágosodik.
DR. TÓTH ZSIGMOND
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Önetetőt és önitatót nem használok. A tűzcsíz etetése a kereskedésekben kapható csízkeverékkel a legegyszerűbb, ám készíthetünk magunk is megfelelő
magkeveréket, amelynek fő összetevője a négermag. Ezt kiegészíthetjük vegyszermentes fűmaggal, apró fehér gyöngykölessel, mákkal, moharral,
kevés fény- és salátamaggal. A tűzcsíz szereti még
a különféle félérett magvakat, a fürtös kölest, a
gyermekláncfű magját, a csíráztatott magokat, a zsenge zöld növényeket stb. Lágyeleséget,
élő eleséget elsősorban vedléskor, fiókaneveléskor
etessünk. Többször előfordult, hogy a szülők főleg
csíráztatott négermaggal táplálták fiókáikat.

EGY POMPÁS TOLLÚ
KALITKAMADÁR

TÉLEN FÉSZKEL

A TŰZCSÍZ

A

z apró, alig 10-11 centiméteres tűzcsízt (Carduelis cucullata) sokan tűzpintyként vagy kapucinus csízként ismerik. A hím tollazata testének legnagyobb részén lángvörös, szárnya,
farka és a fején lévő „kapucni” fekete. A csízekre jellemzően a szárnytükör élénkpiros. A tojó a hímtől
könnyen megkülönböztethető, farka és szárnya kissé halványabb fekete, háta, arca, feje szürke, esetleg
szürkéskék, a fején lehet kevés fekete. A vörös szín
halványabb, s csupán a mellen, a hát farktövén, továbbá a szárnytükrön található. A fiatalok barnásak.
A hím éneke kellemes csicsergés.

IDEÁLIS SZOBATÁRS
A tűzcsíz nem kényes, megfelelő tartással négy-öt
évig is elél. Gondozhatjuk a hímet egyedül vagy egy
tojóval párban, sőt más fajokkal közösen is. Magányos, illetve párban tartás esetén a kalitja ne legyen
80 centiméternél rövidebb! A csapatban tartáshoz
már röpde szükséges. A madár férőhelyét élő vagy
műnövényekkel, ülőpálcákkal rendezzük be. Aljzatként nekem legjobban a macskaalom vált be:
szagtalanít, olcsó, könnyen cserélhető, és ásványi
anyagként is hasznos. Az etető és itató méretével ne
fukarkodjunk, madarunk ugyanis szeret fürödni.

Areája Dél-Amerika, azon belül
is leginkább
Venezuela és a
környező országok. A tűzcsíz a
bokros területeket
kedveli. Természetes tápláléka
a fűfélék érett és
félérett termése,
a zsenge zöld és
az apró rovar. Élőhelyének beszűkülése és a korábbi évekre jellemző
meggondolatlan
befogások miatt
egyedszáma a
természetben
néhány ezerre
csökkent. Veszélyeztetettsége
okán a CITES I.
függelékében
szerepel.
Fotó: Fernando Zamora Vega (nagy kép),
Dorota Malikowski (kis
kép) / Shutterstock

A tűzcsíz tenyésztésére egy jól összeillő pár esetében bátran vállalkozhatunk. Fontos, hogy idegen
vérvonalú hímet és tojót válasszunk. A legjobb egyszerre több párt venni, mert így van esély a civakodó párok felcserélésére. Mindig gyűrűs madarat
vásároljunk, hiszen a gyűrűről leolvasható az egyed
életkora. Háromévesnél idősebb tűzcsízt kizárólag
ajándékként fogadjunk el, de ne vegyük meg. Borzolt, széklettel szennyezett tollazatú példányt még
ingyen se vigyünk haza.
A fészekalap lehet egy apró kosár, elöl félig nyitott
odú vagy műanyag filccel bélelt fészek. Építőanyagként adjunk madarainknak vékony fűszálakat, kókuszrostot. A dél-amerikai csízfélék nálunk rendszerint a téli hónapokban fészkelnek. Biztosítsunk
minimum 22-25 Celsius-fokos meleget; fontos a
megfelelő páratartalom és a legalább 10-12 órás
megvilágítás. Nehezen, de néhány esetben sikerült
a költési időszakot tavaszra-nyárra átállítani. A tojó
jobbára négy-öt tojást rak, a kotlási periódus két hét.
A kotlás teljes ideje alatt figyeljük a hím viselkedését, mivel gyakori rossz szokása a tojás kiszúrása.
Az ilyen hímnél a tojásokat a kotlás megkezdésé-

ig cseréljük ki műtojásra, vagy vegyük el a hímet,
esetleg a tojásokat dajkamadárral keltessük ki. (Dajkamadárként használható más jól nevelő csíz, illetve kanári.) A kikelt fiatalokat szerencsés esetben
mindkét szülő eteti. A nevelés alaptakarmánya a
lágyeleség mellett a csíráztatott négermag. A fiókákat ötnapos korukban gyűrűzzük meg. A fészekelhagyást követően a fiatalok pár nap múlva elkezdenek önállóan táplálkozni. A szemmel láthatóan jól
evő utódokat akkor már elválaszthatjuk szüleiktől.
LAKÓ ANTAL
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