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 Az emlősök és madarak biológiai sokféleségének csökkenése 
sok növény számára is végzetessé válhat. A növényfajok több mint fele 
magjaik terjesztésében az állatokra támaszkodik. Ha túl kevés az állat 
ahhoz, hogy a magokat elszállítsák, a növény nem tud lépést tartani a 
változó körülményekkel, és a fajt a kipusztulás fenyegetheti. Amerikai 
és dán kutatók több mint 400, terepen történt vizsgálatból és több ezer 
tanulmányból származó, magszórásra vonatkozó adatot elemeztek. Je-
lentésük az első, amely számszerűsíti a probléma méretét, és meghatá-
rozza a leginkább érintett területeket is. Kiderült, hogy a mérsékelt égövi 
régióban a legsúlyosabb a helyzet: előfordul, hogy a klímakövető magszó-
ródás 95%-kal csökkent – annak ellenére, hogy az emlős- és madárfajok-
nak csak néhány százaléka halt ki az adott területen. A tudósok felhívják a 
figyelmet arra, hogy amikor állatok tűnnek el egy ökoszisztémából, nem 
csak őket veszítjük el. Az állatfajok kihalása összetett ökológiai hálózato-
kat károsít, és ez az emberiség egészére is súlyosan hat.

www.sciencedaily.com

 A csimpánzok ösztönösen nem tudják, hogyan kell kövekkel diófé-
léket feltörni. Ezt az összetett folyamatot társaiktól tanulják meg, és ezzel 
kultúrájuk jobban hasonlít az emberi kultúrához, mint ahogy azt eddig felté-
telezték. Az emberi kultúra kumulatív, a készségek és technológiák a gene-
rációk során felhalmozódnak, és egyre hatékonyabbá és összetettebbé vál-
nak. Mindeddig az volt a vélekedés, hogy a csimpánzok nem így tanulnak, 
hanem egyénileg mindig újra feltalálják az olyan bonyolult folyamatokat, 
mint például a diótörés. A zürichi egyetem tudósai most bebizonyították, 
hogy ez nem így van. A primatológusok a guineai Nimba hegységben va-
don élő csimpánzokkal végzett kísérletei azt mutatják, hogy a csimpánzok 
egymástól tanulják el az eszközhasználat fortélyait – ha nincs lehetőségük 
ellesni a megfelelő technikát, általában nem képesek feltörni a diót. Ez arra 
utal, hogy a kumulatív kultúrára való emberi képességnek közös evolúciós 
eredete lehet legközelebbi élő rokonainkkal. 

www.sciencedaily.com Fotó: Bagosi Zoltán

 A hím énekes verébsármányok (Melospiza melodia) tudatosan 
ismétlik és keverik a dallamokat, valószínűleg azért, hogy tojó hallga-
tóságuk számára érdekes maradjon udvarlási műsoruk. Az amerikai Duke 
Egyetem és a Miami Egyetem munkatársai új kutatásukban kimutatták, 
hogy a madarak sokkal összetettebben állítják össze repertoárjukat, mint 
azt eleddig bárki gondolta volna. Több mint harminc példány teljes dallam-
készletét elemezve kiderült, hogy a hímek akár 30 percig is nyomon köve-
tik a dallamok sorrendjét, és azt is, hogy azokat milyen gyakran éneklik. 
A vizsgálat legfontosabb kérdése az volt, hogy a verébsármányok vélet-
lenül vagy szándékosan keverik össze a dallamokat. Az összetett elem-
zések arra a következtetésre jutottak, hogy e madarak egy rendkívül ritka 
tehetséggel rendelkeznek: az, hogy egy hím éppen mit énekel, attól függ, 
mit énekelt harminc perccel korábban. Ez 360-szor nagyobb memóriaka-
pacitás, mint az eddigi rekordtartó kanárié, amely csak körülbelül 5 má-
sodpercnyi dallam információt képes kezelni.

https://phys.org/news Fotó: Joe McDonald / Shutterstock

 Egy Srí Lanka-i falu közelében az elmúlt nyolc 
évben közel 20 elefánt pusztult el azért, mert a falu 
hulladéktárolójából származó műanyag szemetet fo-
gyasztották. Eredetileg egy elektromos kerítés tartaná 
távol az állatokat, ám az 2014-ben villámcsapás követ-
keztében meghibásodott eszközt azóta sem javítottak 
meg. Bár az elefántok nagy tiszteletnek örvendenek az 
országban, számuk ma 6000 példánynál is kevesebb. 
Élőhelyük évről évre szűkül, és az állatok a falvak köze-
lébe merészkednek élelmet keresni. A hulladékgödrök 
gyakoriak a vidéki területeken, és sok helyen a vadvé-
delmi övezetek közelében találhatók.

www.labroots.com Fotó: Bagosi Zoltán

 Három év folyamatos csökke-
nés után 2021-ben emelkedett 
a cápatámadások száma. Míg 
2020-ban 52, tavaly legalább 73 
nem provokált incidenst jegyeztek 
fel. 11 esetben volt halálos áldoza-
ta a támadásoknak. Bár a legtöbb 
tragikus kimenetelű eset (összesen 
három) Ausztráliában történt, a pro-
vokálatlan cápaharapások tekinte-
tében évtizedek óta Florida vezet: a 
73-ból 28 történt az ottani vizeken.

https://www.nbcnews.com

 Nemzetközi védelem alá kerülhet a nyugat-
afrikai púposdelfin (Sousa teuszii). Az ameri-
kai Nemzeti Tengeri Halászati Szolgálat bejelentet-
te, hogy felülvizsgálja a kritikusan veszélyeztetett 
faj helyzetét. A védelembe vétel jelentősen javíthat 
egy faj túlélési esélyein, mivel forrásokat biztosít 
a tudományos kutatásokhoz, valamint pénzügyi, 
jogi, politikai és végrehajtási segítséget nyújt a helyi 
és nemzetközi természetvédelmi erőfeszítésekhez. 
A nyugat-afrikai púposdelfin a legveszélyeztetet-
tebb a négy partvidéki púposdelfinfaj közül. Csak a 
nyugat-afrikai partok mentén fordul elő, és legfel-
jebb 3000 példánya él. Leginkább a helyi halászat 
fenyegeti a fajt: a delfineket a hálók akaratlanul is 
megölik. További jelentős veszélyt jelentenek a part 
menti fejlesztések, a zaj, valamint az afrikai vízivad-
hús-kereskedelemben is növekszik az állatok húsá-
nak piaca. 

https://biologicaldiversity.org

 Az óriáspanda (Ailuropoda melanoleuca) egész 
évben kizárólag bambusszal táplálkozik, mégis 
egészséges marad. A Cell Reports című folyóiratban 
megjelent tanulmány szerint az állat bélbaktériuma-
iban változás következik be a késő tavaszi, kora nyári 
időszakban, amikor a fehérjében gazdag bambuszhaj-
tások megjelennek. Ez segíti a pandát abban, hogy több 
zsírt raktározzon el azokra a hónapokra, amikor csak 
bambuszleveleket rágcsálhat. A bélbaktériumok sze-
zonális változása a táplálék elérhetőségének és alaku-
lásának függvényében más állatoknál, sőt embereknél 
is megfigyelhető. (Például a Tanzániában élő, modern 
gyűjtögető-vadászó életmódot folytató hadza népcso-
portnál.)

www.sciencedaily.com Fotó: Bagosi Zoltán

 Komoly kritikákat kapott a Gucci luxusdivatmárka amiatt, hogy 
valódi tigriseket használt legújabb reklámkampányában. A cég a kínai Tigris 
évére való utalásként szerepeltette az állatokat. Nemcsak állatvédő szer-
vezetek, hanem sokan a közösségi médiában is nemtetszésüket fejezték ki 
a nagymacskák kellékként való felhasználása miatt. A legtöbben úgy vé-
lik, hogy a vadállatok helye természetes élőhelyükön van, és a médiában 
ilyen módon való szerepeltetésük kizsákmányolásnak tekinthető. A Gucci 
reagált a bírálatra, és kijelentette, hogy a természet és a vadállatok külö-
nösen fontosak a márka számára. A cég csatlakozott a The Lion’s Share 
Fund nevű kezdeményezéshez, amely a veszélyeztetett fajok természetes 
élőhelyükön történő védelmére gyűjt pénzt. A vállalat terveiben már nem 
használ valódi szőrmét sem.

www.firstpost.com Fotó: Bagosi Zoltán

 A világ nyolc leopárdalfaja közül az arab leopárd (Panthera pardus nimr) a leg-
kisebb és egyben az egyik legritkább: becslések szerint kevesebb, mint 200 felnőtt 
példány él a vadonban. A félénk és zárkózott faj egykor az egész Arab-félszigeten honos 
volt, de a közelmúltban már csak elvétve észlelték a kameracsapdákon. Az ománi környe-
zetvédők feltételezése szerint országukban, a Jabal Samhan természetvédelmi területen 
belül élhet az arab leopárd legnagyobb populációja. Az ország élen jár a faj védelmében. 
A pásztorok a múltban megmérgezték, lelőtték vagy csapdába ejtették a leopárdokat, hogy 
megvédjék tőlük jószágaikat. 1976 óta tilos megölni az állatokat, sőt 2014 óta a kormány 
kártalanítja a gazdákat a ragadozók miatt elvesztett állataikért. A helyi környezetvédelmi 
hatóság szerint ez hatékonynak bizonyult. De talán még inkább sikeres az oktatási program, 
amelyet az arab leopárddal kapcsolatos hozzáállás megváltoztatására indítottak. „Nem 
büntetni akarunk, hanem együtt dolgozni az emberekkel azért, hogy megvédhessük a fajt” 
– mondta Al Hikmani, a szalálai Környezetvédelmi Hivatal vezető tisztségviselője. Az ország 
tavaly bejelentette, hogy a jemeni határhoz közeli Dhofarban egy második védett területet is 
létrehoz, amely további menedéket nyújt az állatoknak.

https://edition.cnn.com Fotó: Yosyhiro / Shutterstock
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A RIO LAGARTOS BIOSZFÉRA-REZERVÁTUM

Fotó: Bagosi Zoltán

Keveset hallunk Mexikó természetvédelmi területeiről, holott a 
latin-amerikai ország bővelkedik védett területekben. Ezek egyik 
leghíresebbike a Yucatán-félsziget északi részén található Ría 
Lagartos Bioszféra-rezervátum, amelynek madárvilága különösen 

gazdag. A Mexikói-öböl déli partja mentén elhelyezkedő rezervátum 
kiemelt élőhelyei a tengerparti és tengermelléki 
mangroveerdők, de más szemszögből hasonló 

fontosságúak a part menti lagúnák, a kisebb-nagyobb 
édesvizű tavak, valamint a kiterjedt sólepárlók, melyek 

a karibi flamingó tömegeinek nyújtanak táplálkozóhelyet, s 
ugyanakkor a vonuló partimadaraknak jelentenek pihenőállomást.

A
Ría Lagartos lagúna mellett található Río La-
gartos, az egykori halászfalu mára az ökotu-
rizmus egyik központjává vált. Szerencsére 
nem a rossz értelemben alakították át – nem 

épültek többemeletes szállodák –, meghagytak 
mindent eredeti mivoltában. Egy „halászfalu” ké-
pében jelenik meg ma is a kétezer lakosú kisváros. 
A szálláshelyek legfeljebb egy-két emelet magas-
ságúak, s a kókuszpálmák között megbújó épületek 
szépen beleillenek az eredeti környezetbe. Hogy pár 
szót ejtsek az úthoz szorosan hozzátartozó hétköz-
napokról, a mi szálláshelyünk, a „Halászok Villája” 
(Hotel Villa de Pescadores) is hasonló zegzugos régi 
épület, amely erkélyeivel a csónakkikötőre és a hát-
térben elnyúló lagúnára néz. El sem kellett volna 
mozdulni otthonról, akkor is egész napi programot 
nyújtott volna a mangroveerdőkkel övezett brakk-
vizű tavon mozgó madarak sokasága. Némelyeket, 
például a karibi ollóscsőrűeket (Rynchops nigra), a 
lócsért vagy a dolmányos sirályt utunk során csak 
itt fi gyeltük meg. Az ollóscsőrűek elegáns röptű ki-
sebb csapataikkal minden reggel áthúztak a lagúna 
felett. Táplálkozáshoz nem kezdtek ugyan, csupán 
„átutaztak” a kikötő előtt. De így is elragadó látvány, 
amikor két tucat példány összeáll egy csapatba e 
hosszú szárnyú furcsa szerzetekből, melyeknél a 
legtöbb madártól eltérően a csőr alsó kávája jóval 
hosszabb a felsőnél.

A fekete tüskés-
farkú leguán a 
legnagyobb a 38 
leguánfaj közül. 
A Yucatán-fél-
szigeten sokfelé 
előfordul, a 
partvidéken és a 
belsőbb terüle-
teken egyaránt. 
Lakott helyekre is 
bemerészkedik.
Fotó: Bagosi Zoltán

A karibi kócsag 
vagy hókócsag a 

leggyakoribb „fe-
hérgém” Amerika 

partjain, mind a 
Csendes-óceáni, 

mind az atlanti 
oldalon. Édes-

vizek mentén is 
megtalálható, a 

hegyekben
 (Andok) egészen 

4000 méteres 
magasságig.

Fotó: Bankovics Attila
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A fekete tüskés-
farkú leguán a 
legnagyobb a 38 
leguánfaj közül. 
A Yucatán-fél-
szigeten sokfelé 
előfordul, a 
partvidéken és a 
belsőbb terüle-
teken egyaránt. 
Lakott helyekre is 
bemerészkedik.
Fotó: Bagosi Zoltán

A karibi kócsag 
vagy hókócsag a 

leggyakoribb „fe-
hérgém” Amerika 

partjain, mind a 
Csendes-óceáni, 

mind az atlanti 
oldalon. Édes-

vizek mentén is 
megtalálható, a 

hegyekben
 (Andok) egészen 

4000 méteres 
magasságig.

Fotó: Bankovics Attila
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a Karib-tenger térségének lakója. A Yucatán-félszi-
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lények kiszűrésére alkalmas. Mikroszkopikus algák 

és apró gerinctelen állatok – planktonikus rákok és 
puhatestűek – szerepelnek az étrendjén. A csőrében 
található sómirigy segíti a táplálékkal felvett túlzott 
sómennyiség kiválasztását, amely a csőrnyíláson 
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A mexikói gólya-
töcs és a félénk 
sárgahomlokú 

jasszána szívesen 
társul a sekély vizű 
tavacskán, a közös 
táplálkozóhelyen. 

Ez a gólyatöcs-
faj az Egyesült 

Államoktól Bra-
zília északkeleti 
részéig, Cearáig 

megtalálható 
Dél-Amerikában.
Fotó: Bankovics Attila

JÓL KUTATOTT MADÁRVILÁG
A Ría Lagartos Bioszféra-rezervátum csak 2004-
ben került védelem alá. Területe bő 60 négyzetki-
lométer. Igaz, mint „vizes élőhely” már a védettsé-
gét megelőzően is a rámszari (ramsari) egyezmény 
hatálya alá tartozott, mivel a vízimadarak kiemelt 
szaporodóhelye. A teljes madárvilágot fi gyelembe 
véve, összesen 395 az ez ideig a rezervátum terü-
letén vagy körzetében észlelt madárfajok száma. 
Közöttük tíz a bennszülött (endemikus) faj, amelyek 
bolygónkon csak itt találhatók. Következésképp a 
térség egyben IBA terület is, azaz „nemzetközi fon-
tosságú madaras terület” (International Bird Area). 

Vegyük sorra először a vízimadarakat! Legjel-
lemzőbb talán az ezreket számláló karibi fl amingó 
(Phoenicopterus ruber) populációja. Ez a faj valami-
vel kisebb, de jóval pirosabb az Európában élő ró-
zsás fl amingónál. Mint neve is mutatja, elsősorban 

Festői látványt nyújtanak a fent vitorlázó villás 
farkú fregattmadarak. Földünkön előforduló öt fa-
juk közül itt Amerikában az egyik legnagyobb, a 
pompás fregattmadár (Fregata magnifi cens) honos. 
Ő az, aki nászidőszakban nagy piros labdát fúj fel 
csőre alatt a torkán, hogy ezzel hivalkodjon párjá-
nak. Az öreg hímek tiszta feketék, a fi atalok begy-
tájéka és feje még vakító fehér. Röptük kitűnő. Mint 
hatalmas fecskék, fordulékony repülésre képesek, 
amikor épp más tengeri madarak begyben haza-
felé szállított táplálékát orozzák el. Az áldozat által 
kihányt zsákmánymaradékot még azelőtt elkapják, 
hogy a vízbe hullana.  

A nagy testű pelikánok két faja is mindennapos a 
rezervátumban. A kisebb barna pelikán (Pelecanus 
occidentalis) néhány egyede ott ücsörög a csónak-
kikötőben; várják a hazatérő halászokat, hátha a 
zsámányból nekik is jut egy-egy darab. A nagyobb 
termetű orrszarvú pelikánnak (Pelecanus eryt-
hrorhynchos) csupán telelőhelye ez a térség, fész-
kelőhelyei messze északon, a Yellowstone Nemzeti 
Parkban és Kanada tavain vannak. A telelők méltó-
ságteljesen viselkednek, nem koldulnak, tisztes tá-
volságot tartanak a csónakkikötőtől. 

Nem így a gémek! Közülük tizenegy faj is a sze-
münk elé került. A legismertebb, a hókócsag (Egret-
ta thula) ott leste halzsákmányát a mólók közti se-
kély vízben, sokszor két-három méterre az arra járó 
emberektől. Ez a faj a mi kis kócsagunk megfelelője 
az amerikai kontinensen. Úgynevezett vikariáló 
faj. Inkább hajnalonta leste prédáját a sárgakoronás 

bakcsó (Nyctanassa violacea), s jelen volt a mi bak-
csónk (Nycticorax nycticorax) is, de ő csak éjszaka 
látogatta a kikötőt.

Többször találkoztunk a nagy kócsag (Ardea 
alba) itteni alfajával, ám mindig távol a települések-
től. Ilyen „elhagyatott” mocsaras erdőszélen került 
elénk a ritkán megfi gyelhető karibi bölömbika (Bo-

taurus pinnatus), amely nagyobb az amerikai bö-
lömbikánál (Botaurus lentiginosus), mely csupán a 
telet tölti itt, de novemberben a Yucatán területén is 
előfordulhat. 

MAJOM ÉS KROKODIL 
Az emlősök sem hagytak cserben bennünket. 
A mosómedvefélék családjából egy kisebb termetű 
faj, a közép-amerikai macskanyérc, szép angol ne-
vén a Cacomistle (Bassariscus sumichrasti) kétszer 
is szem elé került. Gyakori éjszakai állat a yucatáni 
plató erdős-mocsaras helyein; igaz, néha nappal is 
előjön. A mosómedvéhez hasonlóan (amely szintén 
előfordul a Ría Lagartos területén) apró állatokkal, 
csigákkal, kagylókkal és rákokkal táplálkozik.

A fent bemutatott területen nem él főemlős, de 
a félsziget keleti részén – nem messze a belize-i 
határtól – sikerült meglátnunk a mexikói bőgő-
majom (Alouatta pigra) szép hím példányát. Egye-

dül volt, s magabiztosan haladt végig egy mocsári 
erdő koronaszintjében a vastag ágak közt, ezúttal 
fényes nappal. Ugyanitt egy közép-amerikai aguti 
(Dasyprocta punctata) került elénk: lenn a talajszin-
ten kuporogva rágcsált valamit. Szerencsénk volt 
a maja erdeimókushoz (Sciurus yucatanensis) is a 
Karib-tenger partjához közeli mangrovés terüle-

A KARIBI FLAMIGÓ SZÍNE A LEGÉLÉNKEBB 
AZ ÖSSZES FLAMINGÓFAJÉ KÖZÜL.

A YUCATÁN-FÉLSZIGET
Földünknek e viszonylag lapos, látszólag egyhangú területe számos ér-
dekességet és nevezetességet hordoz. A nagy fokú biodiverzitás, az élő-
helyek és a fajok sokfélesége, melyről cikkünkben is szó esett, csupán 
egy ezek közül. A Ría Lagartos – és a Sian Ka’an Bioszféra-rezervátum 
méltán képviseli ezt a biológiai változatosságot. 

Földrajzi érdekességei közül kiemelkedik a felszíni folyók, patakok hi-
ánya, ugyanakkor a karsztos mészkőplató barlangjainak és különleges 
víznyelőinek (cenote) nagy száma, vagy épp a világ második leghosz-
szabb korall-zátonya a Karib-tenger partja mentén. 

A pontot mindezekre viszont az a geológiai esemény teszi fel, mely 
a földtörténeti időkben éppen itt történt, de hatása lett Földünk teljes 
élővilágára. Itt a Yucatán-félsziget északnyugati szélén csapódott be a 
Chicxulub aszteroida, melynek utóhatására pusztulhattak ki a krétakor 
végén egyik napról a másikra a nagy testű dinoszauruszok és más ál-
latcsoportok, s ezzel kezdődött el a földtörténet újabb kora, a harmad-
időszak.

A karibi fl amingó 
(Phoenicopterus 
ruber) a legpi-
rosabb a világ 
6 fl amingófaja 
közül. Río Lagar-
tos e fl amingó 
elterjedési területe 
központjának 
számít, a sólepárló 
tavakon százá-
val táplálkozik, 
de nem tömörül 
annyira, mint 
Kelet-Afrikában a 
kis fl amingó. 
Fotó: Bankovics Attila

A barna pelikán 
(Pelecanus occi-
dentalis) a Mexi-

kói-öböl elterjedt 
halászmadara, 

így Río Lagartos 
térségében is 

mindennapos. A 
halászkikötőkben 

már kora reggeltől 
ott várja a haza-

térő csónakokat, 
hátha neki is jut 

valami.
Fotó: Bankovics Attila

Az újvilági 
keselyűk közül 
a legelterjedtebb 
a pulykakese-
lyű (Cathartes 
aura). Kanada 
déli részeitől 
Közép-Amerikán 
és az Antillákon 
keresztül egészen 
a Tűzföldig elő-
fordul. A Yuca-
tán-félsziget felett 
mindennapos 
látvány (balra).
Fotó: Bankovics Attila
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ten. Az állat rendszeresen látogatta a közeli szálloda 
szemeteskukáit, de mindig csak a korai órákban. 
Chichén Itzá parkerdejében – a maja romok kö-
zött – az előzőnél kisebb termetű Deppe-mókus 
(Sciurus deppei) szaladgált előttünk a fák törzsén.

Az egyik napon a reggeli kiránduláson egy 
lomha mozgású leguánra fi gyeltünk fel. Hideg le-
hetett még neki, mert egy kő felé igyekezett, ahol 
sütkérezhet. Sikerült megtudnunk a nevét: a feke-
te tüskésfarkú-leguánhoz (Ctenosaura similis) volt 
szerencsénk. Ez az állat a kora délelőtti órákban 
előszeretettel sütkérezik a tengerparti sziklákon 
és a nap által már felmelegített köveken. Máshol, a 
házak környékén alacsony betonfalakkal is beéri. 
Nem minden kerttulajdonos örül a jó félméteres 
hüllőnek: főleg növényevő lévén, konyhakertek-
ben lerágja a virágokat vagy a fakadó hajtásokat. 
A marigold levelei sem maradnak épen, ha a sorok 

közé besétál. De ha meglátogathat egy tyúkólat, ve-
getáriánus étrendjét is feladja kis időre, hisz nem 
veti meg a frissen letojt tojást vagy akár a pelyhes 
csibét sem. Párzás után a nőstény gödröt kapar, 
melybe harminc tojást rak. A betemetett fészekből 
kilencven nap múlva bújnak elő a fi atalok, amelyek 

jó része kezdetben zöld színű, így könnyen össze-
téveszthetők bizonyos anoliszfajokkal.

Mint a neten olvasom, két rekorddal is rendelke-
zik. Egyrészt a legtermetesebb a leguánok 38 faja 
között. A hímek elérhetik a 130 cm-es testhosszt 
(a nőstények kisebbek, a legnagyobb is csak 1 mé-

teres). Másrészt ők a leggyorsab-
bak az összes gyík közt, amit a 
Guinness Rekordok Könyve is 
számontart: induló sebességük 
eléri a 34,6 km/órát. 

Río Lagartosból Chichén Itzá 
felé tartva egy hegyesorrú kro-
kodil (Crocodylus acutus) ke-
rült elénk. A páncélos hüllőket 
tekintve, Amerika esetében a 
kajmánokról és az aligátorokról 
hallottunk többet. A nagyközön-
ség előtt a krokodilok inkább Af-
rikából vagy Ausztráliából váltak 
híressé. Jó, ha tudjuk azonban, 
hogy Amerika trópusi vidékein 
is él négy fajuk. Közülük csak a 
Ría Lagartos térségében kettő is 

A RIO LAGARDOS TÉRSÉGÉBEN KÉT 
KROKODILFAJ IS ÉL.

A púpos krokodil 
kisebb méretei, 
tompább orra és 
rövidebb arcorra 
alapján különít-
hető el nagyobb 
rokonától, a 
hegyesorrú kro-
kodiltól. A púpos 
krokodil az édes-
vizekben él.
Fotó: Bagosi Zoltán

A yucatáni fekete 
bőgőmajom a ro-

konság 12 fajából a 
legészakibb elter-
jedésű. A mocsári 
erdők lombozatá-

ban tartózkodik. 
Fotó: reisegraf.ch / 

Shutterstock

fellelhető. Az említett hegyesor-
rú krokodil a nagy méretű fajok 
közé tartozik, s főleg sós vagy 
brakkvizekben él. Táplálékát kü-
lönféle halak és rákok adják, de 
az idősebb, méretes példányok 
emlősöket és madarakat is zsák-
mányolnak. Az itt élő másik faj, 
a púpos krokodil (Crocodylus 
moreletii) a világ 14 krokodilfa-
ja közül a maga 3 méterével az 
„apróbbak” közé számít. Édesvízi 
hüllő. A Yucatán-félsziget mész-
kőplatóin szerteszét szórt tavacs-
kákban és a kisebb folyókban él. 

AZ ERDEI MADARAK
A mészkőplató sekély talaján 
többnyire alacsony bozótos er-
dők találhatók, néhol egy-egy ki-
emelkedő pálmával vagy lombos 
fával. A tisztásokon a feketetorkú 
fogasfürj (Colinus nigrogularis) kis csapatai kutat-
ják apró magvakból és rovarokból álló táplálékukat. 
Körülöttük a bokrosban a csak helyenként megte-
lepedő yucatáni ökörszem (Campylorhynchus yu-
catanicus) bujkál. Naphosszat a sűrűben, sokszor a 
talajon keresgél, de veszély hallatán kíváncsian ül ki 
a bokrok tetejére is. Nagy testű madárka, nagyobb 
egy gébicsnél. Aligha hinnénk ökörszemnek, mivel 
a nálunk is élő, Eurázsiában elterjedt egyetlen ökör-
szemet eleve apró termetű madárnak ismerjük. Az 
ökörszemek igazi hazája Amerika kettős kontinen-
se, ahol a családnak közel száz képviselője honos, 
közöttük több rigó nagyságú is akad. A yucatáni 
ökörszem kizárólag a Yucatán-félsziget északi part-

vidékén él, tehát a Ría Lagartos térségének endemi-
kus faja. 
A bokros területeken nem egy észak-amerikai vo-
nuló énekessel is találkoztunk, mint amilyen a kék 
szúnyogkapó (Polioptila caerulea) vagy a király-

gébicsfélék közé tartozó törpetirannusz (Empido-
nax minimus). A lombgébicsek közül az egész út 
folyamán hat faj – itt a Ría Lagartosban kettő – ke-
rült elénk több megfi gyelőhelyen is. Ezek egyike, 
a nearktikus vonuló sárgatorkú lombgébics (Vi-
reo fl avifrons) a telet tölti itt; a másik a tengerparti 
erdőkre jellemző mangrove-lombgébics (Vireo 
pallens), amely helybéli állandó madár.

Utunk ornitológiai élményeire talán a karibi ál-
mosmadár (Nyctibius jamaicensis) tette fel a koro-
nát. Ott ült egy kerítéskaró tetején, a szögesdrótok 
fölött mereven, mozdulatlanul. Még a szemét is le-
csukva tartotta, hátha úgy észrevétlen maradhat. 
Fényes nappal (igaz, a déli órákban), alig néhány 
méterről kedvünkre szemlélhettük és fényképez-
hettük. A mintegy tízperces „zavarás” alatt el sem 
szállt, el sem mozdult. Ahogy találtuk, úgy hagytuk 
ott pihenőhelyén, s kedvére alhatott és alakoskod-
hatott tovább. 

DR. BANKOVICS ATTILA

Az agutiféléknek, 
ezeknek a Latin-
Amerika trópusi 

vidékein elterjedt 
nyúlnagyságú 

rágcsálóknak 15 
faja ismeretes. 

Közülük a képen 
látható közép-
amerikai aguti 

a legészakibb 
elterjedésű, a 

Yucatán-félsziget 
mocsaras erdeiben 

is megtalálható.
Fotó: Ferdy Timmer-

man / Shutterstock

A yucatáni 
mókus (Sciurus 
yucata nensis) az 
egész félszigeten 
elterjedt. Mi a Ka-
rib-tenger partja 
mentén Puerto 
Morelosnál 
találkoztunk vele 
az ottani mangro-
vés szélén. Ezúttal 
is a szemeteslá-
dák környékén 
keresgélt.
Fotó: David Marti / 
Shutterstock

A Latin-Amerika 
területén elterjedt 

álmosmadarak 
vagy pottók 

legészakibb faja a 
jamaikai álmos-

madár (Nyctibius 
jamaicensis) 

ezúttal egy kerí-
téskaró meghosz-

szabbításának 
álcázza magát a 
mezőgazdasági 

birtokhatáron.
Fotó: Bankovics Attila
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A 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 
hazánk egyik kevésbé közismert gyíkfaját, a 
homoki gyíkot (Podarcis tauricus Pallas, 1814) 

választotta a 2022-es év hüllőjének. Ez a különle-
gesen szép, tarka gyíkocska élőhelyének vonatko-
zásában Magyarországon specialistának számít. 
Kizárólag az alföldi rónaság lakója, legjellemzőbb 
előfordulási helyei a Duna–Tisza közén, valamint 
a Tiszántúlon található nyílt homokpusztagyepek. 
Élőhelyén járva tavasztól őszig könnyen a szemünk 
elé kerülhet: közeledtünkre a homokfelszínen szél-
sebes futással igyekszik kereket oldani.    

„FALIGYÍKOK”
A homoki gyík – némiként becsapósan – rendszer-
tanilag a „faligyíkoknak” is nevezett Podarcis ge-
nuszba tartozik, holott nemigen mászik falra. Leg-
közelebbi rokona nálunk épp a tőle merőben eltérő 
életmódot folytató fali gyík (Podarcis muralis). Ma-
gyarország a homoki gyík elterjedésének észak-
nyugati peremén fekszik. A faj a Balkán-félsziget 
középső és déli részén széles körben megtalálható, a 
hazainál változatosabb élőhelyeken fordul elő. Kelet 
felé föllelhető a Fekete-tenger menti síkságokon, va-
lamint a Krím félszigeten is. Nemrég Csehországban 
szintén megtalálták egy (feltehetőleg betelepített) 
populációját. Három formáját ismerjük: a nálunk is 
előforduló törzsalakot (Podarcis tauricus tauricus), 
továbbá két alfaját. A P. t. ionicus (Lehrs, 1902) Albá-
niában, Északnyugat-Görögországban és a Jón-szi-
geteken tenyészik, míg a P. t. thasopulae (Kattinger, 

1942) az égei-tengeri Thaszopulosz szigetén honos. 
Hazánkban foltszerűen, izoláltan fordul elő az Al-
föld homokhátain. Legészakibb előfordulási helye a 
Tiszától nyugatra Szada, a Tiszántúlon pedig Bátor-
liget homokján van. Jelenlegi ismereteink szerint a 
faj a Dunántúlon nem él, a régi szakirodalom által 
említett, Pákozdról származó észlelési adata alkal-
masint félrehatározás eredménye.

TARKA HOMOKFUTÓ
A homoki gyík hazánk egyik legszebb gyíkja: lát-
ványos színezetű és karcsú testalkatú. Feje rövid és 

AZ ÉV HÜLLŐJE – 2022

A hím homoki 
gyík kontrasztos 
ruhája egzotikus 
külsőt kölcsönöz 
viselője számára. 
Ennek ellenére 
élőhelyének ritkás 
fűcsomói közt 
nem könnyű ész-
revenni, ügyesen 
beleolvad környe-
zetébe.
Fotó: Babocsay Gergely

mérsékelten magas. Végtagjai 
vékonyak és rövidek. Hossza a fa-
rok nélkül 6-8 centiméter, farka a 
testhossz kétszeresét is elérheti. A 
hímek hátának közepén egy kont-
rasztosan elkülönülő, világoszöld 
sáv fut végig, amely nászidőszak-
ban a legélénkebb. A zöld sávot 
mindkét oldalon egy-egy barna, a 
szélein csipkézett, a testoldal felső 
részét is magában foglaló sáv ha-
tárolja. A testoldal hashoz köze-
li felén fekete-fehér, márványos 

vagy pettyekből álló minta látható. 
A has általában piszkosfehér, de 
hímeknél a nászidőszakban hal-
vány narancsszínűvé változik. A 
nőstények mintázata a hímeké-
hez hasonló, ám a barna sávok 
és a világos csíkok jóval kevésbé 
csipkézettek, a pettyek és foltok 
kevésbé kontrasztosak, emiatt a 
minta egyszerűbbnek, fakóbbnak 
tűnik. A nőstény hátán a zöld sáv 
is kevésbé élénk, gyakran barnába 
vagy bézsbe hajlik. A fi atal egye-
dek mintázata a felnőttekéhez 
hasonlít, de hátukon az alapszín 
sötétebb. Ahogy a homoki gyík 
növekszik, alapszíne fokozatosan 
kivilágosodik, a zöld gerinc sáv 
pedig egyre élénkebb lesz. Az ala-
csony pusztai növények félárnyé-

kában kontrasztos színezete és mintázata a rejtőzkö-
dést szolgálja.  

PUSZTÁK (GYÍK)NÉPE
A homoki gyík a száraz, rövid füvű homoki gye-
pek lakója, nemritkán nyílt homokon is előfordul. 
A természetközeli élőhelyeken kívül túlhasznosított 
legelőkön és frissen felhagyott szántóterületeken is 
találkozhatunk vele. Az alföldi homokvidékek többi 
gyakori gyíkfaja egyéb élőhelyeket részesít előny-
ben: a fürge gyík (Lacerta agilis) a nedves réteket, 
míg a zöld gyík (Lacerta viridis) a dúsabb füvű, cser-
jésedő területeket kedveli. A homoki gyík megjele-
nése jellegzetes, s mivel speciális élőhelyen fordul 
elő, nehéz más hazai gyíkokkal összetéveszteni. 
A zöld gyík egyes nőstényei – színezetüket és min-
tázatukat tekintve – első ránézésre hasonlíthatnak 
rá, ám jóval nagyobbak és robusztusabbak. A közeli 
rokon, méretben és formában hasonló fali gyíkkal 
a homoki gyík sosem osztozik azonos élőhelyen, s 
színezetük is merőben eltérő.  

A HOMOKI GYÍK 
ELTERJEDÉSI TERÜLETE

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

Fogyatkozó élőhelyek
A homoki gyíkot főleg pusztai élőhelyének megszű-
nése, leromlása veszélyezteti. A múltban az Alföldön 
nagy léptékű homokfásítások folytak, amelyek nyo-
mán számos nyílt gyepterület tűnt el. Helyükön akác 
vagy fekete fenyő alkotta faültetvények jöttek létre, 
melyekben a homoki gyík nem képes megélni. Meg-
maradt élőhelyeit ma a terjeszkedő özönnövények 
– az akác, az ezüstfa, a selyemkóró vagy a magas és 
a kanadai aranyvessző – veszélyeztetik. A legelés 
elmaradása nyomán felerősödő cserjésedés szintén 
kedvezőtlenül hat rá. Élőhelyeit a krosszmotorozás 
és a quadozás is rombolja. A homokbányászat és az 
egyre divatosabb bányatóstrandok létesítése további 
pusztítást okoz. A faj hosszú távú fennmaradása csak 
élőhelyfoltjainak tervszerű, jól átgondolt megőrzésé-
vel és kezelésével biztosítható. A homoki gyík a berni 
egyezmény II. függelékébe tartozik. Magyarországon 
– mint minden hüllő és kétéltű – védett. Természet-
védelmi értéke 50 ezer forint.

A homoki gyík 
Kárpát-meden-
cében található 
populációi elszi-
getelődtek a faj fő 
elterjedési terü-
letétől, melynek 
zöme a Balkán-
félszigetre esik.
Fotó: Wenner Bálint

A homoki gyík 
élőhelye Rém 

község határában. 
A Duna–Tisza 

közének homoki 
legelői számos 

védett faj számára 
nyújtanak 

menedéket.
Fotó: Péntek Attila 

László ➤
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cében található 
populációi elszi-
getelődtek a faj fő 
elterjedési terü-
letétől, melynek 
zöme a Balkán-
félszigetre esik.
Fotó: Wenner Bálint

A homoki gyík 
élőhelye Rém 

község határában. 
A Duna–Tisza 

közének homoki 
legelői számos 

védett faj számára 
nyújtanak 

menedéket.
Fotó: Péntek Attila 

László ➤
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ÉLET A NAPSZÍTTA RÓNASÁGON
A homoki gyík téli pihenőjéről március elején-kö-
zepén jön elő. Melegkedvelő állat, amely kizárólag a 
nappali órákban aktív. Jól viseli a nyári kánikulát is, 
ilyenkor csak a legforróbb kora délutáni időszakban 
vonul pihenőre. Búvóhelyéül a laza talajba vájt üre-
gek szolgálnak: ezeket vagy maga ássa, vagy rág-
csálók elhagyott vackát foglalja el. A párzási időszak 
áprilisban kezdődik. A nőstények 2–6 tojást raknak 
fűcsomók, zsombékok alá. Az apró termetű fi atalok 
július végétől kelnek ki a tojásból, s gyakran október 
végéig aktívak maradnak. Kedvező időjárás esetén 
még november elején is a talajfelszínen mozog-
hatnak. A fi atalok és a kifejlett példányok szintén 

aktívan keresik apró gerinctelenekből álló táplálé-
kukat. Magára a homoki gyíkra is számos ragado-
zó vadászik, ellenük leginkább gyorsaságában és 
rejtőszínében bízhat. Veszélyt érezve megiramodik, 
gyakorta cikcakkban fut, hogy lerázza támadóját. 
Igyekszik mielőbb fedezéket keresni és eltűnni egy 
biztonságos üreg rejtekében. Fő ellenségei a raga-
dozó madarak, a borz és a róka. A fokozottan védett 
rákosi viperának is táplálékául szolgál.

PÉNTEK ATTILA LÁSZLÓ

Nőstény homoki 
gyík a Kiskunság 
déli részén talál-
ható Kéleshalmi 

homokbuckákról. 
A számára alkal-
mas élőhelyeken 

a faj helyenként 
még nagy egyed-

sűrűségben fordul 
elő.

Fotó: Péntek Attila 
László

SIRÁLYOK A NAGYVILÁGBAN

A sirályfélék (Laridae) a madárvilág közismert képviselői. 
Alkalmazkodóképességük kivételes; bár mindenütt a vízhez, 

a vizes élőhelyekhez kötődnek, ezek elhelyezkedését tekintve 
nem válogatósak. Ugyanúgy megtalálhatók a forró égtájakon, 

mint a zord sarkvidéki területeken. 

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám
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A 
földkerekség több mint ötven sirályfaja közül 
az európai faunaterületen 35 fordul elő. Egya-
ránt találunk közöttük bennszülötteket, széles 
körben elterjedt (akár kozmopolita) fajokat és 

unikális ritkaságokat. Hazánkban húsz fajukat is-
merjük; nem számolva most a korábban szintén a 
sirályfélékhez sorolt, de immár külön családba – a 
csérfélékhez (Sternidae) – tartozó rokonságot, azaz 
a cséreket és szerkőket.

A sirályokra életmenetükből fakadóan a nagy 
sokféleség jellemző, értve ezt mind a méret, mind 
a tollazat változatosságára. E madarak rendszerint 
a csoportos életmódot választják, ami egyaránt vo-
natkozik a – több pár összeállása miatt leginkább 
telepesnek mondható – fészkelésre és a vonulásra, 
kóborlásra.

PUSZTÍTÓ PATKÁNYOK
A sirályok jellemzően nehezen megközelíthető fé-
szektelepeken költenek, melyek (legalábbis elvben) 
hatékony védelmet nyújtanak a ragadozók ellen. 
A telep felé közelítő szőrmés predátorokkal szem-
ben a felnőtt madarak olyan komoly „légitámadás-

sal” lépnek fel, amely hamar meghátrálásra késztet 
akár egy kutyaméretű ragadozót is. Ugyanakkor az 
ilyesféle – sokszor egy-egy víztest közepén lévő – 
szigeti telepeket az „éjszakai műszakban” is dolgozó 
rágcsálók, főként a patkányok erőteljesen károsít-
hatják, olyannyira, hogy az éves szaporulat teljesen Egy igazi européer...

…mondhatnánk némi túlzással a korallsirály (Larus 
audouinii) esetében, hisz ez egy tőrőlmetszett euró-
pai faj, ugyanakkor a világ egyik legritkább sirálya 
is! Alig húszezres állománya a Földközi-tenger me-
dencéjében éli mindennapjait.

A fajt mintegy kétszáz éve írták le a tudomány 
számára Szardínia, illetve Korzika térségéből szár-
mazó példányai alapján; nevét a jeles francia ter-
mészettudósról, Jean-Victor Audouinról kapta. Bár 
a korallsirály középtermetű, mégis négy korcso-
portos: ebből fakadóan lassú reprodukciós rátájú 
madár. Fennmaradása nagyban függ kontinensünk 
tengeri természetvédelmi lehetőségeitől; nem vé-
letlen, hogy az IUCN vörös listája a sebezhető fajok 
kategóriájában tartja nyilván.

Az impozáns megjelenésű madár hazánkban ed-
dig csak két ízben fordult elő. Elsőként Dunatetétlen 
közelében a Böddi-szék nevű szikes tavon 2011 nya-
rán, másodszor Gyálnál egy kavicsbányatavon 2014 
áprilisában. Így hát aki biztosra akar menni, annak 
Spanyolországig kell utaznia a korallsirály kedvé-
ért...

A CSÉREK ÉS A SZERKŐK NEM SIRÁLYOK, 
HANEM KÜLÖN CSALÁDOT ALKOTNAK.

Az azori sirály 
(Larus michahellis 
atlantis) egyike a 
fajszétválás útján 
haladó, nehezen 
meghatározható 
nagy testű 
sirályoknak. Alig 
ötezer párja az 
Atlanti-óceánban 
található szigete-
ken él (előző oldal).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

ki is eshet. Hazánkban a csekély állományú, szór-
ványosan fészkelő szerecsensirály (Larus melano-
cephalus) szenvedett el egy ilyen helyzetet, ezért 
a madárvédelemmel foglalkozó kutatók hatékony 
módszereket dolgoztak ki és alkalmaztak a károsí-
tók ellen. Több alföldi bányatavon mesterséges szi-
geteket telepítettek. Ezeken aztán nyugodtan költ-
hetnek a sirályok, sokszor társbérletben csérekkel, 
szerkőkkel, sőt akár vöcskökkel is.

NEM VÁLOGATÓSAK
A kis testű sirályok között találunk gerinctelenekkel 
(rovarokkal vagy egyéb ízeltlábúakkal) táplálkozó-
kat, míg a nagy testű fajok leginkább gerincesekkel, 
például a halak mellett kisemlősökkel, illetve más 
madarak fi ókáival táplálkoznak. E helyzetet a préda-
fajok együttműködésben próbálják kezelni. A ten-
geri récék egy része például óvodába járatja fi ókáit, 
azaz több tojó (köztük költésből kimaradt „nagyné-
nik”) vigyázza a csapatokba tömörült i� úságot. Per-
sze az intelligens sirályok ezt is kijátsszák. Példának 
okáért a termetes jeges sirály (Larus hyperboreus) 

párban portyázik. Míg a látványosan támadó egye-
det igyekeznek leszerelni a harcias kacsák, addig a 
háttérben ólálkodó másik példány alattomban rabol 
az elesettebb fi ókák közül. Ezt a jelenséget nálunk is 
meg lehet fi gyelni: a hazai nagy sirályok is előszere-
tettel fosztogatják a márciusban már seregnyi fi ókát 
vezető nyárilúd-családokat.

A szeméttelepekre kerülő kommunális hulladék 
nem hivatalos válogatói és a talált szerves anyag 
leghatékonyabb átalakítói szintén a sirályok. A tél 
táplálékban szűkös időszakát e madarak a nagy 
szeméttelepek közelében vészelik át, remek alkal-
mat adva a gyűrűzőknek. Lelkes önkéntesek segít-
ségével és egy tarlóhálóval komoly eredmény érhe-
tő el. Ráadásul az ilyenkor befogott és tudományos 
célú jelölés után elengedett sirályok jó eséllyel távoli 

Nem mind ezüst, ami sirály!
Aki fellapozza a hajdan ikonikusnak számító és ko-
rát valóban megelőző, egyszersmind magyarul első-
ként megjelent madárhatározót, azaz „a Petersont”, 
az láthatja, hogy a nagy testű sirályok közül ha-
zánkban az ezüstsirály (Larus argentatus) vonulás, 
telelés idején általánosan elterjedt. Nos, ez ma már 
korántsem igaz: e faj az atlanti partvidéket lakja, s 
mint ilyen, csak szórványosan vetődik a kontinens 
belsejébe. A néhány évtizeddel korábbi könyvek 
nem számolhattak a nagy sirályok kutatásának és 
határozásának fejlődésével, így nem tudósíthattak a 
sárgalábú és a sztyeppi sirály létezéséről. Pedig épp 
ez a két faj az, amelyeket nem olyan rég még ezüst-
ként tiszteltünk…

A világos szemű, nevét élénksárga végtagjairól 
kapó, kompakt felépítésű sárgalábú sirály (Larus 
michahellis) a Földközi-tenger mentén általánosan 
elterjedt (amit pl. egy horvátországi nyaralás ide-
jén bárki megtapasztalhat), de csekély számban ha-
zánkban is fészkel. A robusztus alkatú, sötét szemű, 
hússzínű lábakon álló sztyeppi sirály (Larus cachin-
nans) pedig a Fekete- és a Kaszpi-tenger táján él. 
Nálunk elsősorban a Tiszántúlon mutatkozik, ahol 
szórványosan költ is.

E sirályok határozása, főként nagyobb távolság-
ból vagy ideálisnak kevésbé nevezhető időjárási vi-
szonyok között, még tapasztalt megfi gyelőknek is 
kihívásokkal tarkított feladat! Nem beszélve arról, 
hogy négy korcsoportjuk számtalan tollazati va-
riációt mutatva kergeti őrületbe a legfelkészültebb 
szakértőket is!

NEM RITKÁK A HIBRIDEK, VALAMINT A 
FESTÉKHIÁNYOS PÉLDÁNYOK.

A kiskunsági 
szikesek mellett 
a bányatavak za-
vartalan szigetein 
és parti részein 
fészkelnek vegyes 
telepet alkotva a 
danka- és szere-
csesirályok (Larus 
ridibundus, L. 
melanocephala).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A nagy testű 
sirályok lassú 
ivarérését a 
tollazati változa-
tosság jól mutatja. 
Ez a harmadik 
teles ezüstsirály 
(Larus argentatus) 
már közel áll az 
öregkori, végleges 
tollazat eléréséhez 
(Hollandia).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A sirályok a 
természetes kivá-
logatódás segítői: 

e fi atal sztyeppi 
sirály (Larus 

cachinnans) épp 
a nyárilúd-csa-

ládot megzavaró 
tavaszi záporban 

próbál elrabolni 
egyet a szülőktől 
elszakadt fi ókák 

közül.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám
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országokba vonulnak vissza a költés idejére, így bi-
zonyítva később a határokon átnyúló kapcsolatokat. 
Persze az elszánt madarászok családtagjai már ke-
vésbé lelkesek, mikor egy-egy szeméttelepi akció 
után a szakember inkább „szagemberré” válik…

NYÁRI VENDÉGEK
A nyár folyamán hazai vizeinken a nálunk fészkelő 
sirályok között idegenek is megjelennek. Idevehető 
az adriai szigeteken fészkelő sárgalábú sirályok (La-
rus michahellis) fi ataljainak egy része. Egy átlagos 

középosztálybeli magyar családhoz képest fordított 
az életmenetük: míg szünidőben az emberek a hor-
vát tengerparton, addig a horvát sirályok a budapes-
ti Duna-parton tartózkodnak. Ennek oka az édes-
vizek kedvezőbb táplálékellátottságában, valamint 
a nagy sirályok kóborló hajlamában keresendő. 

Minderről 500 feletti színes gyűrűs leolvasás tanús-
kodik. Érdemes tehát egy jó távcsővel fölszerelkezve 
pásztázni a pesti rakpartokon pihenő sirályok lábát: 
információs értelemben valódi kincsekre bukkan-
hatunk…

A nagy sirályok 28–40 hónap alatt válnak teljesen 
ivaréretté, amit a tollazati változások is követnek. 
A fajokat korcsoportok alapján is részekre osztják 
aszerint, hogy mennyi idő alatt érik el szaporodó-
képességüket. Például a közismert dankasirály (La-
rus ridibundus) két korcsoportos faj, ami azt jelenti, 
hogy egyedei a kikelésüket követő második évben 
már felnőttkori tollruhát mutatnak. Ennek köszön-
hetően a juvenilis (fi atalkori) tollazatú, első teles, 
illetve első nyaras madarak után már csak adult 
(felnőttkori) tollazatú dankákkal találkozhatunk. A 
hatalmas méretű, lassú ivarérésű dolmányos sirály 
(Larus marinus) azonban négy korcsoportra oszlik, 
tehát példányai legalább ennyi tollazati változatban 
láthatók.

Amerikai nagybácsik
A sirályok igazi világcsavargók; s noha alig van olyan ország, amelynek 
nincs tengerpartja, ez pont Közép-Európában eléggé gyakori. A ritka si-
rályok azonban épp a tengerpartokon és a nagy folyókon, tavakon buk-
kannak fel…

Egy-egy amerikai vendég mindig feltűnést kelt; nincs ez másként a 
lelkes madármegfi gyelőkkel sem. Hazánkban az MME Ritkaságvadász 
Szakosztálya és a birding.hu honlap foglalkozik a különleges esetekkel.

Az európai madarászok is számontartják az egyes kuriózumok elő-
fordulási helyét, hiszen az sem kirívó, ha egy ritka faj évről évre ugyan-
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kevésbé szerencsések – azóta várjuk újbóli magyarországi előkerülését. 
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utóbbiról Napóleon jut eszébe, nem téved sokat, hisz a madár a híres 
hadvezér unokaöccséről kapta nevét. Charles Lucien Bonaparte tudása 
előtt – a fajt 1815-ben a tudomány számára leíró – George Ord ezzel tisz-
telgett…

A SIRÁLYOK TÉLEN ELŐSZERETETTEL 
LÁTOGATJÁK A SZEMÉTTELEPEKET.

A hazánkban ritka 
vendég halászsi-
rály (Ichthyaetus 
ichthyaetus) az 
óvilág keleti ré-
szén él (Kuvait).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

Az északon élő 
csüllő (Rissa 
tridactyla) hátulsó 
lábujja hiányzik, 
ezért háromujjú a 
tudományos neve 
(Norvégia).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

 A magas északon 
élő fecskesirály 

(Xema sabini) ext-
rém ritka vendég 
Magyarországon.
Fotó: Selmeczi Kovács 

Ádám

A lassú ivarérést és a ráérősséget a nagy méretű 
fajok megtehetik, hiszen ők – a gyűrűzési adatok 
tanúsága szerint – 30-35 évet is vidáman megélnek.

A sirályok közt nem ritkák a hibridek, valamint 
a festékhiányos egyedek; utóbbiak aztán jócskán 
próbára teszik a megfi gyelők határozási képességét. 
A ’90-es években tartózkodott egy olyan, teljesen 
fehér madár a Hortobágyon, melyet első körben a 
sarki sirály (Larus glaucoides) ivarérett példányának 
gondolt mindenki, s csak később derült fény arra, 
hogy egy albínó viharsirály (Larus canus) borzolta 
a kedélyeket.

A kisebb termetű fajoknál az – amúgy normál 
esetben fehér – alsótesten egyfajta rózsaszínes 

„beütés” is tapasztalható. Ez főként a tengeri rák-
félékkel, garnélákkal táplálkozó egyedeknél fi gyel-
hető meg, amelyek fartőmirigy-váladékával kerül 
a szóban forgó festékanyag a tollazatra. A jelenség 
a ró zsás sirálynál a legszembeötlőbb; nem véletlen, 
hogy e jellemzője a magyar mellett a legtöbb euró-
pai nyelvben éppúgy visszaköszön, mint tudomá-
nyos nevében (Rhodostethia rosea).

A sirályok rendkívüli változatossága és az ebből 
adódó élmények miatt aligha meglepő, hogy a ma-
darászok közt külön kasztba tartoznak a sirályfa-
natikusok, akik között egyaránt találunk felkészült 
terepi megfi gyelőket, lelkes fotósokat és más fajcso-
portok határozásában is jártas szakembereket. 

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Veszélyben a „sirály-király”
A fenséges küllemű hósirály (Pagophila eburnea) az 
északi félteke sarkvidéki tájainak bennszülöttje. Már 
megjelenésében is összetéveszthetetlen a gyakor-
latilag teljesen fehér, galambszerű két korcsoportos 
sirályféle. Bár a nemzetközi természetvédelmi szer-
vezetek a jegesmedve eltűnését vizionálva próbálják 
felhívni a fi gyelmet a sarkvidéki jég zsugorodására, 
a valóságban e madár van komoly veszélyben az ég-
hajlati változások hatása miatt. Ezt tetézi a higany- 
és egyéb ipari szennyezésből, továbbá a mindinkább 
hozzáférhető élőhelyeken végzett olajkutatásból, il-
letve -kitermelésből adódó negatív hatás.

A hósirály alig tízezres állománya szorosan kö-
tődik a sarki tengerek jégfelszínéhez, de táplálko-
zásában is specialista. Sok esetben megdézsmálja 
a jegesmedve által elhagyott zsákmányt, ám főleg 
halakat és gerincteleneket fogyaszt. Európában 
nagy élmény a felbukkanása, hiszen amellett, hogy 
extrém ritkaságnak számít, idevetődő példányai jó 
eséllyel embert még sose láttak, így szelídebbek, 
mint a körülöttünk élő sirályfélék. 

A pápaszemes 
sirály (Ichthyaetus 
leucophthalmus) 
a Vörös-tenger 
bennszülött ma-
dara (Egyiptom).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A sirályok köz-
ismert madarak, 
főként télen gyak-
ran kerülnek az 
emberek közelébe 
élelmet várva.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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A
hhoz, hogy lássuk, miért akkora szenzáció 
egy valódi „ezerlábú” felbukkanása, tekintsük 
át egy kicsit az ízeltlábúak névadó testrészét, a 
lábakat. Az ízeltlábúak törzsébe (Arthropoda) a 

ma ismert élőlények bő kétharmada, hozzávetőleg 
1-1,2 millió állatfaj tartozik. Közös jellemzőjük – sok 
más fejlődéstani és anatómiai bélyegen túl – az ízelt 
láb, melynek általános felépítését a keretes rész tar-
talmazza.

Az ízeltlábúak egyik csoportja a soklábúak (My-
riapoda), amely a három másik altörzs – a csáprágó-
sok (Chelicerata), a rákok (Crustacea) és a hatlábúak 
(Hexapoda) – mellett a legősibbek közé tartozik. 
A görög „myrios” szó eredetileg tízezret jelent, a 
„pous” pedig lábat, utalva e lények valóban sok lábá-
ra. A tudósok mai állásfoglalása szerint valamilyen 
soklábú lehetett az első szárazföldi állat mintegy 
450 millió éve, az ordovícium és szilur időszakok 
határán. Később olyan óriások éltek közöttük, mint 
az Arthropleura, melynek a teste fél méter széles és 
majdnem 3 méter hosszú volt.

A SOKLÁBÚAKRÓL
A soklábúakat négy osztályra tagolják: százlábúak 
(Chilopoda), ikerszelvényesek (Diplopoda), szövő-
csévések (Symphyla) és villáscsápúak (Pauropoda). 
Mindegyikük tizennyolcnál (kilenc párnál) több 
lábbal dicsekedhet. Összehasonlításul: a rovarok-
nak hat lábuk van, a csáprágósok közé tartozó pók-
szabásúaknak nyolc, a legismertebb rákoknak (fo-
lyami rák, homár, languszta, tarisznyarákok) pedig 
tíz. Ha az ízelt test szelvényeihez tartozó lábpárakat 
számoljuk, akkor az apró, talajlakó villáscsápúaknak 
9–11, a szövőcsévéseknek 12 pár lábuk van, míg a 
már jóval ismertebb százlábúaknál akár száznál is 
több, 15-től 190-ig terjedhet a lábpárak száma (vagy-
is ez maximum 380 darab láb). Az egyes csoport-
jaiknál ezerlábúaknak is nevezett ikerszelvényesek 
esetében a legtöbb lábpár eddig 375, azaz 750 láb 
volt. Ezerlábúaknak mégis azért nevezik őket, mert 
a testükön rojtszerűen sorakozó rengeteg apró lá-
buk szinte megszámlálhatatlanul soknak tűnik. 
Tudományos nevük, a Diplopoda egy fokkal precí-
zebb, mert a kettős, összeolvadt szelvényeikre (dip-
loszegment) utal, amelyek tehát – legalábbis a hely-
változtatást szolgáló szelvények esetében – két pár, 
azaz négy láb. Míg az ismertebb százlábúak (például 
a közönséges barna százlábú és a szkolopendrák) 
lábainak száma szelvényenként egy pár és a fajra 
jellemzően jobbára állandó, 15–21, addig az iker-
szelvényesek többségénél (a gömbsoklábúak és a 
karimás ikerszelvényesek kivételével) a szelvények 

Az ízelt láb
Egy karimás ikerszelvényes (Polydesmida) lábán jól 
látható a módosulatlan járóláb hét testrésze: a törzs-
től indulva a csípő (coxa), a tompor (trochanter), az 
előcomb (prefemur), a comb (femur), az utócomb 
(postfemur), a lábszár (tibia) és a lábfej (tarsus). Utób-
bi több ízből is állhat. A járólábak végén általában a 
kapaszkodást segítő karom van. 

Még karácsony előtt járta körbe a világ szaksajtóját a hír, 
hogy végre találtak egy ezernél több lábú ezerlábút. Az egyik 
szakember ezt úgy kommentálta: „Át kell írnunk a tankönyveket!”

Az Északkelet-
Angliában (Nort-
humberland) 
talált, 300 millió 
évvel ezelőtti 
fosszilis lelet 
alapján rekonst-
ruált Arthropleura 
Fotó: © J. W. Schneider

Illacme plenipes, 
a korábban 750 

lábbal legtöbb 
lábúnak tartott 

ezerlábú 
Fotó: © P. E. Marek & J. 

E. Bond, Nature 

és vele a lábak száma a fejlődésük során növekszik. 
Így leltek rá a korábban legtöbb lábú ikerszelvényes-
nek tartott kaliforniai Illacme plenipes nevű ezerlá-
búra, melyet eredetileg O. F. Cook és H. F. Loomis 
írtak le új fajként 1928-ban. Közel nyolcvan évig rej-
tőzött a faj, míg egyedeit 2006-ban újra megtalálták, 
s ezt publikálták az amerikai Nature folyóiratban is. 
A hegyes orrú, vékony, a szívó ezerlábúak egyik 
rendjébe (Siphonophorida) tartozó állatka hozzáve-
tőleg jó 3 centiméter hosszú, és a testén sorakozó 
lábacskák alig látszanak. A több talált példány közül 
a „legszámosabb” lábúnak 192 szelvénye van. Ha 
mindegyiken két pár lába lenne, akkor összesen 768 
lábat kellene számolni, de az ikerszelvényesek első 
néhány szelvénye nem a járást szolgálja, így rajtuk 
kevesebb láb található. Ezért a legtöbb lábú ikerszel-
vényesnek eddig a mindösszesen 750 lábat hordozó 
Illacme plenipest tartották.

ÚJ AUSZTRÁL REKORDER
A nyugat-ausztráliai aranybányamezőkön 2020 
augusztusában az ásványi nyersanyagokat feltáró 
fúrások egyike a 60 méter mélyről felhozott fúró-
mintában egy fehéres, fonálvékony soklábú álla-
tot tartalmazott. A fúrólyukba azután különböző 
mélységekbe csapdákat helyezve, nyolc példányt 
sikerült fogni a különleges élőlényből, ötöt közülük 
60 méter mélyen. A tudósok sose gondolták volna, 
hogy ilyen mélységben egysejtűeknél, fonálférgek-

nél és atkáknál nagyobb és bizonyos értelemben 
„fejlettebb” állatok élnek a talajban. Az így előkerült 
új ikerszelvényesfaj az Eumillipes persephone nevet 
kapta, melyben a nemzetségnév „igazi ezerlábút” 
jelent, a faj neve pedig Perszephonét, a görög mi-
tológiában az Alvilág úrnőjét idézi. Leírója Paul E. 
Marek, az egyesült államokbeli Virginiai Műszaki 
Egyetem neves soklábúkutatója. 

A Nature folyóirat Scientifi c Reports szekció-
jában 2021. december 16-án, szabad hozzáférésű 
közleményként megjelent újfaj-leírás alapjául négy 
típuspéldányt jelöltek ki: két hímet és két nőstényt. 
Látható a táblázatból, hogy az egyedek nem egy-
forma hosszúak, aminek megfelelően nem egy-
forma szelvény- és lábszámot mutatnak. Minden-
nek oka ezeknek az ikerszelvényes-típusoknak az 
egyedfejlődésében rejlik. Az Eumillipes persephone 
a Polyzoniida szívó ezerlábúak közé tartozik; feje 

ugyanúgy hosszúkás, ormányszerű, mint a korábbi 
rekorder Illacme plenipesé, de a szelvények formá-
jában és más anatómiai bélyegekben különbözik 
tőle. Mindkét csoport fajai kevés szelvénnyel és ke-
vés, alig négy pár lábbal „születnek”, azaz kelnek ki 
a nőstény által lerakott, megtermékenyített petéből. 
Utána egész életük során vedlenek, s minden ved-
lésnél újabb szelvényeket és természetesen újabb 
lábpárakat adnak testükhöz. A szelvényszerző nö-
vekedés az ivarérettség elérése után is folytatódik, 
ezért lehetséges, hogy egyes kifejlett példányok 
több, mások kevesebb szelvénnyel és járólábpárral 
rendelkeznek. A szóban forgó faj típussorozatából 
a legtöbb lábú állat egy majdnem 10 cm hosszú 
nőstény, amelynek összesen 330 szelvénye és ki-
csit kevesebb mint négyszer ennyi, azaz 1306 lába 
van. Képzeljük el ehhez az alig 1 mm-es törzsvas-
tagságot, s valóban egy nagyon hosszú és vékony, 
fonálszerű „lábasjószágot” látunk magunk előtt!

Az új faj leírásának alapjául szolgáló négy típuspéldány testméretadatai (© P. E. Marek et al., 2021)

Példány Nem Szelvények száma Lábak száma Testhossz (mm) Szelvény átmérő (mm)

T146684 nőstény 253 998 72,9 1,00

T147124 nőstény 330 1306 95,7 0,95

T147100 hím 208 818 59,4 1,00

T147101 hím 198 778 54,7 0,92

A több mint 
ezer (pontosan 
1306) lábbal 
bíró ezerlábú: 
Eumillipes 
persephone,  
„az Alvilág 
igazi ezerlábú 
királynője”! 
Fotó: © P. E. Marek et 
al., 2021
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jelent, a faj neve pedig Perszephonét, a görög mi-
tológiában az Alvilág úrnőjét idézi. Leírója Paul E. 
Marek, az egyesült államokbeli Virginiai Műszaki 
Egyetem neves soklábúkutatója. 

A Nature folyóirat Scientifi c Reports szekció-
jában 2021. december 16-án, szabad hozzáférésű 
közleményként megjelent újfaj-leírás alapjául négy 
típuspéldányt jelöltek ki: két hímet és két nőstényt. 
Látható a táblázatból, hogy az egyedek nem egy-
forma hosszúak, aminek megfelelően nem egy-
forma szelvény- és lábszámot mutatnak. Minden-
nek oka ezeknek az ikerszelvényes-típusoknak az 
egyedfejlődésében rejlik. Az Eumillipes persephone 
a Polyzoniida szívó ezerlábúak közé tartozik; feje 

ugyanúgy hosszúkás, ormányszerű, mint a korábbi 
rekorder Illacme plenipesé, de a szelvények formá-
jában és más anatómiai bélyegekben különbözik 
tőle. Mindkét csoport fajai kevés szelvénnyel és ke-
vés, alig négy pár lábbal „születnek”, azaz kelnek ki 
a nőstény által lerakott, megtermékenyített petéből. 
Utána egész életük során vedlenek, s minden ved-
lésnél újabb szelvényeket és természetesen újabb 
lábpárakat adnak testükhöz. A szelvényszerző nö-
vekedés az ivarérettség elérése után is folytatódik, 
ezért lehetséges, hogy egyes kifejlett példányok 
több, mások kevesebb szelvénnyel és járólábpárral 
rendelkeznek. A szóban forgó faj típussorozatából 
a legtöbb lábú állat egy majdnem 10 cm hosszú 
nőstény, amelynek összesen 330 szelvénye és ki-
csit kevesebb mint négyszer ennyi, azaz 1306 lába 
van. Képzeljük el ehhez az alig 1 mm-es törzsvas-
tagságot, s valóban egy nagyon hosszú és vékony, 
fonálszerű „lábasjószágot” látunk magunk előtt!

Az új faj leírásának alapjául szolgáló négy típuspéldány testméretadatai (© P. E. Marek et al., 2021)

Példány Nem Szelvények száma Lábak száma Testhossz (mm) Szelvény átmérő (mm)

T146684 nőstény 253 998 72,9 1,00

T147124 nőstény 330 1306 95,7 0,95

T147100 hím 208 818 59,4 1,00

T147101 hím 198 778 54,7 0,92

A több mint 
ezer (pontosan 
1306) lábbal 
bíró ezerlábú: 
Eumillipes 
persephone,  
„az Alvilág 
igazi ezerlábú 
királynője”! 
Fotó: © P. E. Marek et 
al., 2021
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TESTALAK ÉS ÉLETMÓD
Vajon mit keres egy ilyen hosszú és vékony ikerszel-
vényes a föld alatt? A geológiai próbafúrások Auszt-
rália e régiójában a felszínről nem érzékelhető vas- 
és magnéziumtartalmú, vulkanikus kőzetek rétegei 

közé hatoltak be. A rétegek között, néhány millimé-
teres hasadékokban lévő, úgynevezett intersticiális 
élőhelyekből már korábban kimutattak érdekes és 
ismeretlen, apró lényeket, ám azok pontos megha-
tározására még nem került sor. Az ikerszelvényesek 
– a ragadozó százlábúakkal ellentétben – jobbá-
ra korhadékevők, vagyis elhalt szerves anyagokkal 
táplálkoznak. A feltételezések szerint a tapasztalt 60 
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Fotó: © P. E. Marek et 
al., 2021
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al., 2021

méteres mélységben is fellelhetők ilyen elpusztult 
növényi vagy állati maradványok. Hogy miként köz-
lekednek itt az ikerszelvényesek, arra a fej- és test-
alakjuk adhat támpontot. A fejet oldalról nézve jól (de 
az elektronmikroszkópos képen balra még jobban) 
látszik, hogy az új faj – és általában a szívó ezerlábú-
ak feje – hosszúkás, kúp alakú. Az ikerszelvényesek 
rágókészüléke náluk teljesen leegyszerűsödött, ré-
szei összeforrtak, és ormányt képeznek, amellyel a 
korhadó, rothadó szerves anyagokat szívogatják. Az 
Eumillipes persephonénak szeme sincs, teljesen vak, 
s a fejét védő nyakpajzs ugyanolyan széles, mint a 
törzse. Ezzel a testalkattal szinte buldózerként tud-
ja előrefúrni magát a talajban, amit a testén utána 
sorakozó rengeteg láb ereje támogat. Az apró lábak 
szorosan a törzs alatt vannak, s mint egy folyamatos 
„lánctalp”, tolják előre a talajrésekbe az állatot. A szel-
vények lazán, de erős kötőszövetekkel kapcsolódnak 
össze, képesek egymástól szakadás nélkül elfordul-
ni, így az ezerlábú teljes hosszában könnyedén kö-
veti a hasadékok szabálytalan kanyarulatait. Hogy 
egy e� éle állat vajon hogyan mozogna a felszínen, 
kiegyenesedve vagy tekeregve, azt csak élő kísér-
letekből láthatnánk, ám ilyesmiről sajnos még nem 
szólnak a közlemények.

SOKLÁBÚAK KÖZÖTT
Az életmódban is tükröződő rendkívüli testalak, a 
hosszú és nagyon vékony törzs, a 180-at meghaladó 
szelvényszám, a hegyes, ormányszerű fej, a vastag 
nyakpajzs több csoportnál is előfordul az ikerszel-
vényesek összesen mintegy 12 ezer ismert fajt fel-
vonultató társaságában. A lehetséges, még le nem 
írt fajok számát ennek többszörösére, akár 80 ezerre 
is becsülik, aminek valószínűségét jól mutatja az 

ilyen és ehhez hasonló, meglepetésszerű élőhelyek 
feltárása. Az Eumillipes persephonét leíró tudósok 
genetikai vizsgálatok segítségével megpróbálták a 
szóban forgó lény evolúciós helyét meghatározni az 
ikerszelvényesek osztályán belül. Az ábrán jobbol-
dalt a rendek latin nevei láthatók (itt most csak nyolc 
a tizenhatból), míg baloldalt az elágazó vonalak 
(„törzsfa”) a rokoni kapcsolódások szintjét jelentik. 
A Colobognatha, azaz szívó ezerlábúak csoportján 
belül vastag vonallal és betűtípussal van kiemel-
ve az a négy jellegzetes faj, amelyek szelvényszá-
ma meghaladja a 180-at. Mivel ezek közül három a 
Siphonophorida, egy pedig újonnan a Polyzoniida 
rendbe tartozik, feltételezhető, hogy az evolúciós 
lépéseket tekintve legalább kétszer vagy legfeljebb 
négyszer, párhuzamosan kellett létrejönnie e kü-
lönleges, „szuperhosszú” testalaknak. Az ismeretlen 
élőhelyek és a fölfedezendő fajok azonban még sok 
meglepetést tartogathatnak számunkra – és nem 
csak a soklábúak körében.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

A cikk az alábbi szakirodalom felhasználásával készült:

Marek, P.E., Buzatto, B.A., Shear, W.A., Means, J.C., Black, D.G., 
Harvey, M.S. & Rodriguez, J. (2021): The fi rst true millipede – 
1306 legs long. – Scientifi c Reports 11, 23126. 

 https://doi.org/10.1038/s41598-021-02447-0
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www.zoopraha.cz

 Először látható vombat (Vombatus ursinus) a prágai 
állatkertben. Cooper, aki az első és egyetlen képviselője fajának 
Csehországban, Hannoverből érkezett, és egy hónap karan-
tén után csodálhatják meg a látogatók. Az állatkert a nyolcadik 
európai létesítmény, ahol vombatot nevelnek ( Európában a 
legsikeresebben Budapesten szaporodnak a vombatok). A faj a 
koala legközelebbi rokona. Tasmaniában és Ausztrália nedvesebb 
területein él. Területét szokatlan, kocka alakú ürülékével jelzi. Élete 
jelentős részét föld alatti üregek és alagutak ásásával tölti, ezért a 
nőstények erszénye hátrafelé nyílik, hogy a kicsiket ne fedje be a 
piszok. Cooper tavaly júliusban a német Erlebnis Zooban szüle-
tett, egy hároméves nőstény és egy ötéves hím első utódjaként.
Fotó: Michal Pesata / Shutterstock

www.zoopraha.cz

 Négy fiatal, sérült karibi manátit (Trichechus manatus) 
szállítottak repülőgépen, egyedi építésű, korszerű 
konténerekben a floridai Seaworld akváriumból az Ohio 
állambeli Columbus Zooba. Az állatok költöztetésével helyet 
szabadítanak fel a kritikusabb helyzetben lévő egyedek számára, 
mivel Floridában drámai módon csökken a manátik száma. A 
Colombus Állatkert a rehabilitáció második fázisában lévő maná-
tikat gondozza. Miután az állatok teljesen felépülnek, és megfele-
lő súlyúak lesznek, visszaengedik őket a floridai vizekbe. A négy 
nőstényt 2020-ban és 2021-ben újszülött borjúként mentették 
meg, hárman közülük árván maradtak.
Fotó: Jacob Loyacano / Shutterstock

www.aucklandzoo.co.nz

 Az Ackland Zoo és az új-zélandi Természetvédelmi 
Minisztérium közös projektjükben kölyökmenhelyet hoz-
nak létre az új-zélandi oroszlánfóka (Phocarctos hookeri) 
számára. A faj a világ egyik legritkább fókafaja, 12 000 példá-
nya maradt összesen a természetben. A második legnagyobb 
szaporodó populációnak otthont adó lakatlan szubantarktiszi 
Campbell-szigeten a szélsőséges időjárási körülmények miatt 
nagy számban pusztulnak el a kölykök, a halálozás néha a 80%-
ot is meghaladja. Ez elsősorban annak a következménye, hogy a 
kicsik még nem rendelkeznek elegendő vastagságú zsírréteggel, 
és a lapos, sziklás terület nem biztosít számukra fedezéket, hogy 
melegen tarthassák magukat. 
Fotó: Olga Khoroshunova / Shutterstock

www.zoobasel.ch

 A bázeli állatkertben két karmosmajomfaj él: arany 
oroszlánmajom (Leontopithecus rosalia) és gyapjasfejú 
tamarin (Saguinus oedipus). A karmosmajmok (Callitrichidae) 
egyedülálló szaporodási képességükről ismertek. Bár a főemlősök-
nél az ikerellések ritkák, náluk – az ugrótamarin (Callimico goeldii) 
kivételével – ez a természetes. De nem ez az egyetlen jellemző, 
ami különlegessé teszi őket: az ikrek képesek őssejteket cserélni az 
anyaméhben, ezáltal kimérákká, azaz genetikai hibridekké válnak. 
Már az is előfordult, hogy egy hím embrió női nemi szerveket kapott 
ikertestvérétől. A bázeli állatkertbe 2016-ban érkezett nőstény 
gyapjasfejű tamarin a kezdetektől fogva feltűnően viselkedett. 
Dominánsan lépett fel hím társával szemben, és a területét is egyre 
inkább megjelölte. A kromoszómák vizsgálata kimutatta, hogy Gita-
na eredetileg hím volt, azonban őssejteket kapott ikertestvérétől, 
aminek hatására nőstény ivarmirigyei alakultak ki. Az őssejtek ilyen 
cseréje egyedülálló az emlősök között. Gitana most 12 éves. Szo-
katlan genetikája ellenére még mindig termékeny. Mivel ivarmirigyei 
a testvérétől származnak, kicsinyei genetikailag a testvére utódai. 
Eddig nyolc kölyöknek adott életet, akik közül négyen születésük 
után hamarosan elpusztultak. A súlyosan veszélyeztetett gyapjas-
fejű tamarin Kolumbia északnyugati részén honos. 
Fotó: Martin Leber / Shutterstock

www.adelaidezoo.com.au

 Az ausztrál Adelaide Zooban egy bagolyfecske (Podargus stri-
goides), egy feketenyakú gólya (Ephippiorhynchus asiaticus) és 
hat fecskepapagáj (Lathamus discolor) kikelésének örülhetnek 
a gondozók és a látogatók. A bagolyfecske-fióka igazi meglepetés 
volt, hiszen évek óta nem költött ez a faj az állatkertben. A bagolyfecskék 
Ausztrália-szerte elterjedtek. Bár számuk stabil, az utóbbi években a va-
don élő egyedek száma jelentősen csökkent. Nagy öröm, hogy a fecske-
papagáj-populáció hat új egyeddel növekedett, hiszen a vadonban mára 
mindössze 1000-2500 kifejlett példány maradt. Az ausztrál madarakról 
nemrégiben készült jelentés szerint jelenleg 216 fajuk veszélyeztetett – 
egy évtizeddel ezelőtt még „csak” 195 faj tartozott ebbe a csoportba. Ezen 
belül a fecskepapagájt a 23 kritikusan veszélyeztetett faj közé sorolták. Az 
új fiókákkal 19-re nőtt az állatkert fecskepapagáj-állománya.
Fotó: Kovács Zsolt

www.chesterzoo.org

 A Chester Zoo és a mexikói Michoacana Egyetem természetvé-
delmi erőfeszítéseinek köszönhetően 1500 mexikói tequila halat 
(Zoogoneticus tequila) telepítettek vissza a délnyugat-mexikói 
Teuchitlán folyóba. Az apró, 7 cm körüli hal 2003-ra teljesen eltűnt a 
vadonból az invazív egzotikus halfajok betelepítése, és a vízszennyezés 
miatt. 
Fotó: Loury Cédric / Wikipédia (CC BY-SA 4.0)

www.chesterzoo.org

 Vietnámi szemölcsös disznó (Sus verrucosus) 
született a chesteri állatkertben. A faj a kihalás 
szélén áll: a nagyon ritka állatból mindössze 200 pél-
dány maradt a vadonban. A vaddisznó nevét a pofáján 
látható három pár húsos szemölcsről kapta. A tenyész-
időszakban a hímek sörényt növesztenek, amely 
„mohikánszerű frizuraként” díszíti fejüket. A nagyon 
energikus és játékos kismalac érkezésével jelenleg 
egy ötfős család él Chesterben. A fajról jelenleg ke-
veset tudunk. Állatkerti megfigyelésük segíti a szak-
értőket abban, hogy megismerjék a viselkedésüket. 
Élőhelyükön, Vietnámban ugyanis a fakitermelés és 
a vadászat már csaknem kipusztította a szemölcsös 
disznókat.
Fotó: Adyah Ningtyas / Wikipédia (CC BY-SA 4.0)
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 Megdöbbentő ötlettel kívánt pénzt keresni az Australian 
Reptile Park. Egy – azóta már eltávolított – hirdetésben több ezer 
dollárért vállalták volna, hogy házhoz visznek koalákat, vombatokat 
és más állatokat. A hirdetés úgy fogalmazott, hogy a megrendelők így 
otthonuk vagy szállodájuk kényelmében simogathatják az állatokat, 
fényképeken pózolhatnak velük, illetve lenyűgözhetik a különleges 
programmal vendégeiket. Pontos árszabást is mellékeltek, például 
egy egyórás élmény egy koala esetén kettőezer dollárról indult volna – 
minden további óráért plusz ezer dollárt kértek. Szerencsére az akciót 
hamar észrevette egy koalaszakértő – aki képernyőfotókat is készített 
a hirdetésről, és a közösségi médiában azonnal megosztotta aggodal-
mait. Több vezető szakember azonnal elítélően reagált. Mark Pear-
son az Animal Justice Party (Állatjogi Párt) képviselője véleményét 
idézzük: „A koalák nem az ultragazdagok játékai. Vadon élő, őshonos 
állatok, amelyek megérdemlik a szükségtelen emberi stressztől men-
tes, szabad életet. Egyetlen állattal sem szabadna így bánni, szállo-
dáról szállodára hurcolva, csak azért, hogy valaki pénzt keressen. Ez 
nem természetvédelem vagy oktatás – ez kizsákmányolás.” A park 
lapzártáig nem reagált az üggyel kapcsolatos a megkeresésekre.

www.bbc.com

 Zárt területekre költöztetett több szabad-
ban tartott madárfajt a belfasti állatkert. 
Az intézkedésre a madárinfluenza terjedésének 
megakadályozására volt szükség. Az elmúlt idő-
szakban számos helyen felütötte a fejét a járvány 
az Egyesült Királyságban és Írországban. Bár 
rendkívül ritkán fordul elő, a madárinfluenza egyes 
törzsei a madarakról emberekre is átterjedhetnek.
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Fotó: Kovács Zsolt

www.chesterzoo.org
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Fotó: Loury Cédric / Wikipédia (CC BY-SA 4.0)
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A
fauna, így a rovarvilág gyors pusztulását azon-
ban nem foghatjuk kizárólag a tűzre. Gondol-
junk csak az erdő és szinte minden más ter-
mészetes környezet rombolására, a lelketlen 

fakitermelésre, az egyre növekvő mezőgazdaságra, 
a permetezésekre, a szervezett illegális vadászatra, 
és arra, hogy miként árasztjuk el a világot tömén-
telen szemetünkkel. Ráadásul a mind szokatlanabb, 
kiszámíthatatlan klímaváltozás sem segít.

HOVÁ TŰNTEK A ROVAROK?
Ezek után aligha bírálhatjuk a Természetvédelmi Vi-
lágszövetség (IUCN) határozatát, amely nemrégiben 
további 124 ausztrál állatfajt nyilvánított veszélyezte-
tettnek. Ám mindez csupán a jéghegy csúcsa, mert 
leginkább csak a gerinceseket listázták. A rovarok 
pusztulását talán a legjobban az érzékelteti, hogy 
jóformán az egész Földön szembetűnően megcsap-
pantak a nappali lepkék. Hová lett az a világ, mikor 
a Rózsadombon fecskefarkút, császárlepkét és sok 
más érdekes és szép rovart láthattunk? Az elmúlt öt-

ven év során személyesen tapasz-
talhattam az ausztráliai rovarvilág 
csökkenését is. A „régi szép idők-
ben” egy-egy éjszakai lámpázás 
folyamán ezrével jöttek a rovarok 
a kifeszített fehér lepedőre. Aztán 
minden évben egyre kevesebben 
érkeztek; végül idén szinte telje-
sen elmaradtak. Kertünkben, ahol 
sok a virág, és a nappali lepkéknek 
tucatszám kellene repkedniük, 
csak most, az ausztrál nyár dere-
kán láttam az elsőket – mégpedig 
a behurcolt káposztalepke két pél-
dányát! Már a kabócák sem csi-
cseregnek olyan erővel, mint az-
előtt, ami nem csoda, hiszen alig 
van belőlük.

FÁZÓS BÁBOK
Az Ausztrál-Alpokhoz tartozó victoriai Bogong-
hegy a névadója egy bagolylepkefajnak (Agrotis 
infusa). Néhány éve ezek az éjjeli lepkék akkora tö-
megekben jelentek meg itt, hogy szinte eltakarták a 
holdat és a csillagokat. Száz- és százezres, ha nem 
többmilliós (egyes kutatók szerint 4,4 milliárdos) 
csapatokban tartottak Új-Dél-Wales és Victoria álla-
mok magasabb régiói felé. Hajdan az entomológu-
sok sokat töprengtek rajta, hogy vajon mi késztette 
e jelentéktelen külsejű lepkét az évente ismétlődő 

tömeges vonulásra. Csak hosszú esztendők meg-
fi gyelései után oldódott meg a rejtély: a kifejlett 
lepkék (imágók) nem kedvelik a meleget. Hernyóik 
azonban az alacsonyabban fekvő tájakon fejlődtek 
és bábozódtak, mivel ők a hideget nem bírják! Ép-
pen ezért az alacsonyabb – és melegebb – vidékek 
széles levelű és lágy szárú növényein élnek, ott is 
bábozódnak, majd egy-egy nemzedék imágói út-
nak indulnak a hűvös hegyek felé. Az Ausztráliában 
november végén kezdődő és március elejéig tartó 
meleg elől az imágók főként a Snowy- és a Nagy 
Vízválasztó-hegység erdei, fennsíkjai felé vándo-
rolnak. Ám ez nem minden! A dilemma egyre ne-
hezebben érthető, ha azt is fi gyelembe vesszük, 
hogy a lepkék nyári szállásaikra megérkezve tulaj-
donképp alig táplálkoznak. Az erdőszélek, tisztások 
virágainak nektárjából esznek ugyan, ha azok törté-
netesen az útjukba kerülnek, de jórészt saját testük 
zsírtartalékán élnek. A nappalokat barlangokban, 
elhagyott alpesi kunyhók repedéseiben, hámló fa-
kéreg alatt töltik, rendszerint olyan tömegben, hogy 
a sok, egymás hegyén-hátán összezsúfolódott lep-
ke szőnyegszerű takarót képez.

TELJES ÖSSZEOMLÁS
Ez a lepketömeg azonban javarészt a múlté! A kuta-
tók már 1980-ban megfi gyelték a Bogong-bagoly-

Kell-e nekünk Bogong-
bagolylepke?
A közelmúlt hatalmas ausztrál erdőtüzeiről már beszámoltunk 
magazinunkban. A legújabb kutatások szerint 3 milliárd (!) állat lelte 
halálát a tüzekben vagy az utána fellépő élelemhiányban. 

Bogong-bagoly-
lepke, nappali 

pihenés közben. 
Ez a jelentéktelen 

megjelenésű éj-
szakai lepke fon-

tos alkotóeleme 
a Délkelet-Auszt-

rália magasabb 
hegyvidékein 

élő gerincesek 
táplálék-

láncának. 
A lepke számbeli 

megfogyatkozása 
– melynek pontos 

okát még nem 
ismerjük – egyes 

gerinces fajokat 
a kihalás szélére 
juttat, és ezáltal 

a fauna elsze-
gényesedését 

okozza.
Fotó: D. Hobern  / 

Wikipédia (CC BY 2.0)

Megpirítva
Nemcsak a magasabb régiók faunája, hanem az őslakosok is fogyasz-
tották a Bogong-bagolylepkét. Szárnyától, fejétől megfosztva, forró ha-
muban megpirítva, majd péppé zúzva, pogácsába gyúrva ették. Az első 
telepesek, akik gyakorta éheztek, átvették a bennszülöttek szokásait, így 
az ő étlapjukon is megjelent a Bogong-lepke. Ugyanúgy pirították, majd 
péppé zúzták, de nem pogácsát, hanem tortát sütöttek a „lepkepüréből”. 
Ennek állítólag pirított dióra emlékeztetett az íze. Mindazonáltal nem 
lehetett a legegészségesebb eledel, mert az, aki nem volt hozzászokva, 
megbetegedett tőle. Igaz, nem súlyosan: az enyhe szédülés, hányinger, 
egyensúlyzavar néhány nap alatt magától elmúlt. Úgy hírlik, az őslako-
sok nem szenvedtek hasonló tünetektől…

A Bogong-
bagolylepkék, 

mint általában az 
éjszakai lepkék 

legtöbbje, nappal 
nem aktívak. 

Barlangokban, 
vagy bármilyen 

más búvóhelyen 
keresnek 

védelmet a fény 
és a rovarevő 

gerincesek 
elől. Egymás 

közelségét 
azonban keresik, 

és helyenként 
óriási számban 

láthattuk 
őket egy-egy 

megfelelő 
menedékben. 

Ma már az ilyen 
tömegeket hiába 

keresnénk, 
számuk 

lecsökkent, s a faj 
fennmaradása 

kétségessé vált.
Fotó: CSIRO (CC BY 3.0)

lepke állományának megcsappanását. A további 
években számuk egyre csökkent, míg 2017–18-ban 
a lepkék már olyannyira megfogyatkoztak, hogy 
teljes összeomlásról beszélhettünk. A legutóbbi fel-
mérés szerint a faj eredeti állományának alig 5 szá-
zaléka maradt meg. Felmerül a kérdés, hogy milyen 
hatással van egy ilyen, látszólag jelentéktelen rovar 
tömeges pusztulása a természetre? Szemlátomást 
semmilyennel – ám a valóság sokkal árnyaltabb. 
A Bogong-bagolylepke elsődleges „haszna” az volt, 
hogy táplálékul szolgált a hegyvidékek rovar- vagy 
mindenevő állatainak. A legérzékenyebb vesztesé-
get a hegyi erszényespelék (Burramys parvus) szen-
vedték. E korábban is ritkaságszámba menő állatka 
szinte egész nyáron Bogong-lepkékkel táplálko-
zott. Most, hogy utóbbiak száma vészesen megfo-
gyatkozott, az alig házi egér nagyságú posszum is 
a kihalás szélére került. De nem ez az egyetlen faj, 
amelynek tápláléka jó részét a Bogong-lepkék ké-
pezték. Majdnem minden alpesi, kis termetű, vál-
tozatos táplálékkal élő emlős téli eledelének java a 
nagy zsírtartalmú bagolylepkékből származott. A 
barlangokba húzódó lepketömegeket a denevérek 
is kedvelték, s a tavasz beálltával (szeptember vége 
felé) a gyíkok is részt vehettek a lakomákban. Az 
alkonyatkor aktív, repdeső példányokat számos ro-
varevő madárfaj is szívesen fogadta. Kétségtelen, 
hogy az évente ismétlődő lepkeözön nagyban hoz-
zájárult a hegyvidéki állatvilág táplálékforrásainak 
kiegészítéséhez. Tehát a címben feltett kérdésre vá-
laszolva: a kontinens élővilágának igenis kell a Bo-
gong-bagolylepke. Bár sajnos ma már inkább csak 
kellene…

DR. HANGAY GYÖRGY

Ki volt az a híres állatfestő, aki Herman Ottónak a magyar ősfoglalkozásokról szóló 
könyvét is illusztrálta, majd 1911-ben megbízást kapott arra, hogy a budapesti állat-
kert számára 260 madárfestményt készítsen?
A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból 
állítható össze. 
A megfejtéshez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

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:

2022. április 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 2022. 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. 

1. Hány sirályfaj él ma a Földön?

 MUN: 32    VE: Több mint 50    MÁR: Száznál is több

2. Ki volt az az állatkert igazgató, aki az Állatok fogságban és 
szabadon című könyvet írta?

 KÁ: Dr. Anghi Csaba    FI: Dr. Holdas Sándor    ZÉ: Dr. Szederjei Ákos

3. Melyik rágcsálófaj a legkisebb a világon?

 CSI: Törpeegér    ÖD: Kisdedcickány    NYI: Afrikai törpeegér

4. Melyik a leggyorsabb gyíkfaj?

 EL: Fekete tüskésfarkú leguán    ÖM: Zöld leguán    
MI: Komodói varánusz

5. Melyik, a budapesti állatkertben is látható emlősnek nyílik 
hátrafelé az erszénye?

 KL: Bennett kenguru   EM: Vombat    ZS: Törpe siklóerszényes

6. A veszprémi, majd a budapesti állatkert egyik emblematikus 
lakója volt Lajoska, az orangután. Melyik fajhoz tartozott?

 OS: Szumátrai orangután   ÉR: Borneói orangután    
OR: A két faj hibridje volt
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DR. HANGAY GYÖRGY

Ki volt az a híres állatfestő, aki Herman Ottónak a magyar ősfoglalkozásokról szóló 
könyvét is illusztrálta, majd 1911-ben megbízást kapott arra, hogy a budapesti állat-
kert számára 260 madárfestményt készítsen?
A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból 
állítható össze. 
A megfejtéshez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.

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:

2022. április 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 2022. 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. 

1. Hány sirályfaj él ma a Földön?

 MUN: 32    VE: Több mint 50    MÁR: Száznál is több

2. Ki volt az az állatkert igazgató, aki az Állatok fogságban és 
szabadon című könyvet írta?

 KÁ: Dr. Anghi Csaba    FI: Dr. Holdas Sándor    ZÉ: Dr. Szederjei Ákos

3. Melyik rágcsálófaj a legkisebb a világon?

 CSI: Törpeegér    ÖD: Kisdedcickány    NYI: Afrikai törpeegér

4. Melyik a leggyorsabb gyíkfaj?

 EL: Fekete tüskésfarkú leguán    ÖM: Zöld leguán    
MI: Komodói varánusz

5. Melyik, a budapesti állatkertben is látható emlősnek nyílik 
hátrafelé az erszénye?

 KL: Bennett kenguru   EM: Vombat    ZS: Törpe siklóerszényes

6. A veszprémi, majd a budapesti állatkert egyik emblematikus 
lakója volt Lajoska, az orangután. Melyik fajhoz tartozott?

 OS: Szumátrai orangután   ÉR: Borneói orangután    
OR: A két faj hibridje volt
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Etúra különbözött a 2014-estől, melyről az Ál-
latvilág egy régebbi számában már beszá-
moltam (Kókay Szabolcs: Őserdei ösvényen, 

ÁV, 2016/5., 3–6. o.). A Birdtour Asia szervezésében 
egy spanyol vezetővel, Carlos N. Bocosszal a lehe-
tő legtöbb madárfaj megfi gyelését tűztük ki célul. 
Én ismét csak a paradicsommadarakra helyeztem 
a hangsúlyt, s a csoporttól le-leszakadva próbáltam 
minél jobban megfi gyelni őket. Összesen 23 fajhoz 
volt szerencsém a három hét alatt. Mivel a nászidő-
szak közepén jártunk, több egyed jellegzetes táncát 
is sikerült megcsodálnom. 

KÉSZÜLNEK A KÉPTÁBLÁK
Az Új-Guinea madarait bemutató határozókönyv 
harmadik kiadásához készülő képtáblák munká-
latainak kellős közepén voltunk. Mivel az összes 
éjszakai fajt újra kellett festenem, rendkívül érté-
kes volt számomra, hogy több bagoly-, lappantyú-, 
kuvikfecske- és békaszájúmadár-fajt is láthattunk. 
Az endemikus pápua lappantyúról (Eurostopodus 
papuensis) pedig elsőként sikerült videófelvételt ké-
szítenem! Sajnos alig maradt időm a vázlatokra, így 

igyekeztem minél több referenciafotót és -fi lmet 
készíteni a későbbi munkámhoz, valamint a friss 
élmények alapján esténként, a szálláson dobtam 
össze sietve néhány akvarellt. Erre azonban ritkán 
adódott lehetőség, mivel minden napunk korán in-
dult és későn végződött. Általában csak egy gyors 
zuhanyra és vacsorára jutott időnk, mielőtt bedől-
tünk az ágyba.

Indonézia fővárosában, Jakartában találkoztam a 
csapattal, innen együtt repültünk egy Sorong nevű 
városba, Új-Guinea nyugati csücskébe. Első célállo-
másunk a Raja Ampat szigetvilág Waigeo nevű tag-

ECSETTEL ÉS FÉNYKÉPEZŐGÉPPEL

A 2014-es pápua új-guineai tanulmányutam után öt évvel ismét 
lehetőségem nyílt eljutni a szigetre. Az Új-Guinea madarait 
bemutató határozókönyv (amelyhez korábban illusztrációkat 
készítettem) szerzője, Thane Pratt 2019 júniusában egy hatfős 
amerikai madarászcsoportot szervezett, s ehhez csatlakozva én 
is bejárhattam az Indonéziához tartozó nyugati részt, Pápua és 
Nyugat-Pápua tartományt.  

A király-paradi-
csommadár nász-
tánc közben farkát 
a hátára csapja, és 
2 dísztollát a feje 
fölött antenna-
ként mozgatja. 
Szárnya alól pedig 
2 fémeszöld végű 
toll-legyezőt „vesz 
elő”.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

A vörös 
paradicsom-

madár násztánca 
csúcsán fejjel 

lefelé álló pózt 
vesz fel. A középső 

pár farktolluk 
hosszú, vékony, 

csavarodott fekete 
szalaggá módo-

sult, ez tapintásra 
műanyagnak 

tűnik.
Illusztráció: Kókay 

Szabolcs

ja volt, ahová néhány órás kompúttal jutottunk el. 
Két paradicsommadár-faj csak ezeken a szigeteken 
fordul elő: a lombkoronában nászoló vörös paradi-
csommadár (Paradisaea rubra) és a talajon nászoló 
lantfarkú paradicsommadár (Diphyllodes respubli-
ca). Mindkettőt sikerült megfi gyelnünk, külön az e 
célból létesített fotós lesekből. Az előbbi fajt egy kö-
rülbelül 8-10 méter magas toronyból, szemmagas-
ságból tudtam fotózni és fi lmezni.

A kora reggeli és késő délutáni madarászatok 
között pedig alkalmam nyílt a szállásunk előtti ko-
rallzátonyon búvárkodni, betekintést nyerve ebbe a 
hihetetlenül gazdag, víz alatti világba. Szerencsére 
az Ausztrália mentén tapasztalható korallzátony-fe-
héredés Új-Guineában még nem jellemző. Az egyik 
magyarázat szerint azért, mert a gyakori felhőbo-
rítottság miatt a part menti vizek itt nem tudnak 
olyan mértékben fölmelegedni.

NYOLC PARADICSOMMADÁR-FAJ
Három nap után átrepültünk az északra lévő Ma-
nokwari városba. Innen autóztunk fel a túra kö-

vetkező helyszínére, az Arfak-hegységbe, ahol egy 
hetet maradtunk, főként a paradicsommadár-fo-
tózásra szakosodott Mokwam faluban. Két éjszakát 
töltöttünk egy magashegyi köderdőben lévő erdei 
táborhelyen. Majdnem minden reggel 4 körül kel-
tünk, hogy még sötétben kiérjünk a lesekbe. Itt 
történt utunk egyetlen kellemetlen eseménye: két 
szomszédos falu között – boszorkányság gyanúját 
is magába foglaló – nézeteltérés támadt, így egy 
napra lezárták az utat, szerencsére csak a mi falunk 
fölötti szakaszon. (Egy gyilkost kerestek.) Végül hol-
mi „váltságdíj” megfi zetésével viszonylag hamar 
sikerült rendezni a problémát… Csak a véletlenen 
múlt, hogy ebben a faluban alkalmam nyílt azzal az 
amerikai kutatóval, Edwin Scholesszal és a Natio-
nal Geographic fotósával, Tim Lamannal találkozni, 
akik néhány éve a világ valamennyi paradicsom-
madár-faját lefi lmezték és lefotózták. Az ő anyaguk 
felbecsülhetetlen értékű referenciául szolgált eddigi 
munkám során. Edwin számára is készítettem ko-
rábban illusztrációkat, így örömteli volt a személyes 
találkozás.

Kis paradicsom-
madár dürgés köz-
ben. Az Új-Guinea 
madarait bemu-
tató határozó-
könyv címlapjára 
készült festmény. 
A bokrétát alkotó 
sárga-fehér tollak 
a madár testolda-
lának módosult 
tollai, nem farok-
tollak.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs
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Az Arfak-hegységben az összes esélyes paradi-
csommadarat láttuk, szám szerint nyolc fajt; sajnos 
a koronás paradicsommadár (Parotia sefi lata) balett-
szerű násztáncáról lemaradtam, mivel minden reg-
gel rossz lesre ültem ki. Már Pápua Új-Guineán is 
próbálkoztam két ilyen Parotia-faj dürgőhelyénél, 
ott is sikertelenül. 

Annál nagyobb szerencsém volt a galléros pa-
radicsommadárral (Lophorina niedda). Az első, 
kudarccal végződő reggel után egy másik dürgő-
helyen nemcsak hihetetlen násztáncát, hanem ma-
gát a párzást is láthattam. Főleg annak fényében 
értékeltem nagyra a találkozást, hogy az utánunk 
jövő fotósok egy hétig nem is látták a szóban forgó 
példányt. E megfi gyelésemet később – már itthon 

– egy olajképen örökítettem meg, s abban az óriá-
si megtiszteltetésben részesültem, hogy 95. szüle-
tésnapján Sir David Attenborough ezt a festményt 
kapta ajándékba. Úgy vélem, jobb helyre nem is ke-
rülhetett volna a kép, mivel az említett faj a kedvenc 
paradicsommadara. Sajnos a koronavírus-járvány 
miatt személyesen nem lehettem ott az átadásnál, 
ám egy kézzel írt köszönőlevelet kaptam Sir David-
től, ezt kincsként őrzöm.

A HÍM ÉS A TOJÓ EGYFORMA
A csavarpálmafajok (Pandanus) piros gyümölcsét 
előszeretettel fogyasztják a paradicsommadarak. 
Néhány les elé vezetőink el is helyezték őket, így 
csalogatva be a fotózáshoz a madarakat. A dolmá-

Jelenlétét hango-
san hirdető hím 
galléros paradi-
csommadár. Kora 
hajnalban még 
annyira hideg 
volt, hogy a madár 
lehelete is látszott. 
Az oldalra kiálló 
2 fekete tollnyúl-
vány a madár 
lehajtott csuklyája.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

nyos paradicsombankát 
(Drepanornis albertisi) és a 
zöld paradicsommadarat (Ma-
nucodia chalybatus) csak ilyen 
etetőkön volt alkalmam látni. 
Utóbbi az öt fajt magába foglaló 
Manucodia nemhez tartozik. Ezek 
a varjakhoz hasonló paradicsomma-
darak nélkülözik az extravagáns dísz-
tollakat és násztáncot, a hímek és a tojók 
egyformák. Jellemzőjük azonban, hogy a 
légcsövük erősen módosult, néhány faj-
nál elképesztő hosszúságúra növekszik, 
több fordulatot leír, mire a tüdőbe ér. 
A hímek a territóriumuk kijelölésére hi-
hetetlen hangokat képesek kiadni vele. 
Legnagyobb termetű fajuk, a göndör-
tollú paradicsommadár (Manucodia 
comrii) légcsöve például kiterítve a 
madár testhosszának többszörösét is 
eléri. Olyan egyedet is találtak, melynek a bőr alatt 
az egyik lábát megkerülte.

A magashegyi területen két nagy termetű faj – 
az Arfak-paradicsomszarka (Astrapia nigra) és a 
szélesfarkú paradicsombanka (Epimachus fasto-
sus) – föllelése volt a cél. Az utóbbi 110 centiméteres 
hosszával a világ legnagyobb paradicsommadara. 
Extrém táncával és messziről hallható, jellegzetes 
hangjával az egyik legérdekesebb tagja e csoport-
nak. A paradicsomszarkának csak egy tojó és egy 
fi atal hím példányát láttuk. A teljesen kifejlett, öreg 
hímek még magasabban, a nehezen megközelíthe-

Szélesfarkú para-
dicsombanka. 
A táborunk 
mellett, egy 
szakállzuzmóval 
vastagon borított 
fa lombkoroná-
jában volt ennek 
a madárnak az 
egyik kiülőhe-
lye. Teleszkópon 
keresztül készített 
fotóm alapján 
festett vázlat.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

Arfak-paradi-
csomszarka pár. 
A hím násztánc 

közben egy liánról 
lelógva a hátára 

fordul, hosszú 
faroktollait legye-

zőszerűen szét-
tárja, mellpajzsát 

szétteríti. Csak az 
Arfak-hegységben 

előforduló faj.
Illusztráció: Kókay 

Szabolcs
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tő erdőkben élnek. Az általunk észlelt két madár va-
lamiféle kezdetleges násztevékenységet folytatott, 
a tojó a fák ágairól gyűjtötte a mohát és a zuzmót. 
A fészket is megtaláltuk, amelyet épített belőlük, s 
amely leginkább egy mókusfészekre emlékeztetett.

A táborunk környéke tele volt a Vogelkop-ker-
tészmadarak (Amblyornis inornata) lugasaival, eze-
ket szintén lesekből lehetett megfi gyelni. Sajnos az 
emberek közelségében e madarak gyakran hasz-
nálnak fel szemetet a lugasok díszítésére. Egyik al-
kalommal egy kisebb műanyag hálódarabot eltávo-
lítottam az eredeti helyéről, és leültem várakozni. A 
tulajdonos öt percen belül ott termett, s néhány pró-
bálkozás után pontosan ugyanoda helyezte vissza a 
darabot, ahonnan én elvettem.

A LEGEXTRÉMEBB DÍSZTOLLAK
Manokwariból ismét belső repülőjárattal jutot-
tunk el keletre, egészen a pápua új-guineai határ-
ra, Wamena városba. Ez a kulturális fesztiváljairól 
híres Baliem-völgyben található, innen autóztunk 

fel minden nap a Sudirman-hegység (más néven 
Hó-hegység) különböző magasságú területeire, 
többek közt a magashegyi Habbema-tóhoz. E te-
rület a pápua szabadságharcos csapatok aktivitása 
miatt nem mindig látogatható. Nekünk szeren-
csénk volt az időzítéssel, bár a tó melletti táboro-
zást így sem engedélyezték az indonéz hatóságok, 
s nem sokkal hazatérésünk után teljesen lezárták az 
odavezető utat.

Nagy veszteség lett volna, ha nem jutunk fel, mi-
vel számos különleges madarat csak ezen a tavon, 
illetve a környékén sikerült megfi gyelnünk. Közöt-
tük volt például a – véleményem szerint – legszebb 

paradicsommadár-faj, a pompás paradicsomszarka 
(Astrapia splendidissima), továbbá a pápaszemes 
paradicsommadár (Macgregoria pulchra), amely 
nevével ellentétben egy termetes mézevőféle. A 
különleges megjelenésű, endemikus, monotipikus 
Salvadori-récét (Salvadorina waigiuensis) is csak 
itt láttuk. A szintén monotipikus, közepes termetű 
Anurophasis monorthonyx (egy fürjféle, melynek 
nincs magyar neve) rendkívül kis elterjedésű benn-
szülött faj; hozzá is csupán itt volt szerencsénk. 

Dürgő fátyolos pa-
radicsommadár. 

Ez a faj hosszú, 
lelógó liánokon 

hintázva, két 
dísztollát minden 

irányba tekergetve 
próbálja felkeltei a 

tojók érdeklődését. 
Közben gépies, 
zizegő hangot 

hallat.
Illusztráció: Kókay 

Szabolcs

A göndörtollú 
paradicsommadár 
hangadás közben 

szárnyait sátorsze-
rűen széttárja, és 

egy vékonyabb 
faágon ülve hin-

táztatja magát.
Illusztráció: Kókay 

Szabolcs

A sárgarojtos 
paradicsommadár 
násztánc közben 
mellpajzsát fel-
mereszti, és fel-le 
mászkál a lombok 
fölé érő, dürgő-
helyül szolgáló 
faágon.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

A partimadarak a számomra legkedvesebb madár-
csoport, s bár egy esőerdei túrán aligha számíthat-
tam rájuk, a nehezen megfi gyelhető, rejtőzködő 
új-guineai szalonkát (Scolopax rosenbergii) azért 
kipipálhattam. A mi erdei szalonkánkhoz hasonló-
an alkonyatkor, a fák fölött végezte nászrepülését.

Az alacsonyabb régiókban egy kisebb favágóös-
vényen sikerült az esőerdő belsejébe jutnunk, más-
ként lehetetlen lett volna. Csak itt láttuk a fátyolos 
paradicsommadarat (Pteridophora alberti), amely 
talán az összes paradicsommadár közül a legextré-
mebb dísztollakkal rendelkezik. A szeme mögül két, 
teljesen módosult, hosszú szaruszerű toll nyúlik 
hátra, melyeket násztánc közben antennaként te-
kerget minden irányba. Ezeket a tollakat nemcsak 
az őslakosok gyűjtik előszeretettel (orrlyukaikba 
tűzve őket), hanem az Archbold-lugasépítő (Arch-
boldia papuensis) is velük díszíti a lugasát.

Szerencsére Új-Guinea hegyvidéki területein 
a nagyüzemi fakitermelés még nem jellemző. Az 
ilyen családi vállalkozások nem veszélyez-
tetik az erdőket olyan mértékben, ahogy 
Dél-Amerikában vagy a délkelet-ázsi-
ai szigetvilágban az erdőirtások. Ám a 
síkvidéki részeken már itt is megjelen-
tek az olajpálma-ültetvények.

A PARADICSOMMADARAK KIRÁLYA
Szűk egy hét után hagytuk el a Baliem-völgyet, s 
északnak repülve értük el az út utolsó állomását, 
Jayapura-Nimbokrang környékét, ahol merőben 
más, síkvidéki élővilággal találkozhattunk. Szá-
momra a legnagyobb élményt egyértelműen a ki-
rály-paradicsommadár (Cicinnurus regius) meg-
fi gyelése jelentette, amely e csoport legkisebb, 
verébméretű tagja. Kizárólag a lombkorona legfelső 
szintjében tartózkodik, s annak ellenére, hogy rikí-
tó narancsvörös, a talajról nézve szerfölött nehéz a 
zöld levelek közt megtalálni. A másik, szintén sík-
vidéki erdőkben élő faj, a sárgarojtos paradicsom-
madár (Seleucidis melanoleucus) hímjének tizenkét 
drótszerű dísztolla van, melyekkel az érdeklődő to-

jók arcát cirógatja, így hódítva meg őket. Mivel az 
első példány, amelyet észleltünk, épp teljes vedlés-
ben volt, dísztollak nélkül, inkább lemondtam egy 
extra jégmadárról, melyet a többiek mentek felku-
tatni, s meglátogattam egy másik egyedet, amely-
nek valamennyi „drótja” megvolt. Úgyszintén e 
régióban mutattak nekünk legyezős koronásga-
lambokat (Goura victoria). Ezek a hatalmas terme-
tű galambok a vadászat miatt módfelett félénkek, 
eléggé ritkák, tehát a megfi gyelésük nagyon nehéz. 
Mi is csak néhány, az éjszakázóhelyre érkező, a sűrű 
növényzetben rejtőzködő példányt tudtunk föllelni.

Hazainduláskor, Jayapura repterének egyetlen 
ajándékboltjában még várt rám egy meglepetés. Az 
ott árult díszes ruhaanyagok egyikén a kis paradi-
csommadárnak (Paradisaea minor) azt a képét fe-
deztem fel motívum gyanánt, amelyet az új-guineai 
madárhatározó címlapjára festettem. Reklamáció-
val nem is próbálkoztam, de azért rosszulesett, hogy 
teljes áron kellett megvásárolnom a textíliát.

KÓKAY SZABOLCS

A dolmányos 
paradicsombanka 

hímjének mó-
dosult oldaltollai 

fémes lila, míg 
melltollainak 
fémes zöld és 

bíboros szegései 
fontos szerepet 
kapnak dürgés 

közben, amikor 
ezeket pajzsként 
nyitja a feje köré.

Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

A lantfarkú pa-
radicsommadár 
széttárt mellpaj-

zsát és lantsze-
rűen megnyúlt 
középső farok-

tollait a fény felé 
fordítva csábítja a 

tojókat.
Illusztráció: Kókay 

Szabolcs

Koronás para-
dicsommadár 
jellegzetes, 
„balett-táncos” 
pózában. Meg-
nyúlt oldaltollait 
szétnyitja, fején 
a hat dísztollát 
előrehajtja.
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs
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N
oha korának természettudományos polihisz-
tora volt, Wiesinger Márton (1924–2002) éle-
téről nagyon keveset tudunk. Fő érdeklődési 
területének a halak világa és az akvarisztika 

számított, de tudósa lett – egyebek mellett – a csi-
gáknak-kagylóknak, fosszíliáknak, sivatagi növé-
nyeknek, ásványoknak és meteoritoknak is. 

ÁLLATKERTI OSZTÁLYVEZETŐ
Gyermekkorának jelentős részét a Római-parton 
töltötte, ahol családi nyaralójuk állt. A Római für-
dő tavában érdekes hazai és betelepített egzotikus 
halak, guppik, szifók és különleges vízicsigák éltek. 
Emellett – jobban mondva emiatt – a környékbe-
liek, főleg a gyerekek között komoly akvarista élet 
folyt. 1937 és 1940 között szülei nyaralójában bará-
tai segítségével ingyenes akváriumkiállításokat is 
szervezett. (Pedig akkor még csak tizenéves fi úcska 
volt!) A korabeli sajtó 
szerint itt a halak mel-
lett különféle teknősö-
ket is felsorakoztattak.

A hobbitól egyenes 
út vezetett a pályavá-
lasztáshoz: a Pázmány 
Péter Tudományegye-
tem Állattani Tan-
székén végzett, majd 
1947-ben ledoktorált. 
Ezt követően ugyan-
ott dolgozott tanárse-
gédként. Professzora 

azonban nem nézte jó szemmel, hogy a főleg ana-
tómiával és élettannal foglalkozó tanszéken egyre 
több akváriumot és terráriumot népesít be, elvonva 
az érdeklődő hallgatók fi gyelmét az intézeti mun-
kától. Dr. Wiesinger Márton 1953-ban a Budapesti 
Állatkert dolgozója lett. Kezdetben a Madárosztályt 
(más irodalmi adatok szerint az Emlősosztályt) ve-
zette, de amint lehetőség nyílt rá, a Pálmaház Akvá-
rium–Terráriumának újjáépítését kellett megszer-
veznie és lebonyolítania. Később ő lett az Akvárium 
és Terrárium Osztály vezetője. 1954-ben az épület 
egyik oldalszárnyában már megnyitottak egy ki-
sebb trópusi halbemutatót harminckét, egyenként 
250 literes medencével, majd egy év múlva megint 
fogadhatta látogatóit a Pálmaház alatti nagy akvá-
rium.

Prof. dr. Anghi Csaba személyében 1956-ban 
végre ismét tudományos igazgató került az Állatkert 
élére. Az új direktor munkatársaitól a tudósi tevé-
kenységet is megkövetelte, így ebben az időszakban 
Wiesinger nevéhez számos kutatás kapcsolódott. 
(Keresztezési kísérletek a rózsás díszmárna és a cey-
loni feketesávos díszmárna között; Az aranyhal és 
hibridjeinek magyarországi előfordulása; stb.) Ma-
gyar hajókkal többször járt a közeli tengereken, hogy 
különféle izgalmas tengeri állatokkal feltöltse az Ál-
latkert akváriumait. Ilyenkor útlevél helyett tenge-
részkönyve volt. Szerencsére angolul és németül is 
kiválóan beszélt. Az 1957-ben Egyiptomban, Török-
országban és Szíriában tett két hónapos gyűjtőútjá-
nak eredményét egyik írásában így summázta: „Vé-
gül is 18 fajhoz tartozó 160 darab kisebb-nagyobb 
állatot sikerült élve hazahoznom, nem kevés prob-
léma és sok-sok izgalom után.” 1959-ben Kínába 
is eljutott; beszámolója szerint leginkább az ottani 
akvarisztikát és az aranyhalkultúrát tanulmányoz-

ta. Bár állatkerti munkája sikeres volt, politikai okok 
miatt meg kellett válnia a szeretett városligeti intéz-
ménytől. 1960-ban a Leövey Klára Általános Gim-
názium biológia szakos tanára lett, ahol huszonöt 
éven át, nyugdíjazásáig oktatott. 

A LELKES GYŰJTŐ
Dr. Wiesinger Márton szinte mindent gyűjtött, ami 
a halakkal és főként az akvarisztikával kapcsolatos. 
Aligha kétséges, hogy neki volt a legnagyobb ilyen 
jellegű kollekciója; könyvek, folyóiratok, képesla-
pok, bélyegek, cikkek, kéziratok, fényképek és sok 
egyéb alkotta a páratlan gyűjteményt. Szívügye volt 
a Római-part akvarista történetének megismerése. 
Noha egy tűzeset az anyag javát elpusztította, sze-
rencsére kutatása akkor már részint megjelent Ak-
varisztika című könyvében. Csigákból nagyon szép 
kollekciót állított össze a saját és mások gyűjtésének 

Az Állatkert könyve
Nadler Herbert 1936-ban megjelentetett, mindössze 24 oldalas Fogoly 
vadállatok között című munkáját tartják az első magyar nyelvű állatker-
tészeti könyvnek. Dr. Wiesinger Márton 1958-ban már egy „igazi”, vaskos 
kötetet tett le az érdeklődők asztalára, az Állatkerti sétát. A Hölzel Gyula 
művészi fotóival és a neves természetfestő, Csergezán Pál illusztráció-
ival megjelent könyvből nem csupán az állatkert akkori életével ismer-
kedhetünk meg, hanem képet kapunk az ott élő állatok természetes élet-
módjáról is. Kár, hogy akkoriban azt hitték, hogy az állatkert szinte csak 
a gyerekek számára jelent kikapcsolódást, ezért az eredeti szöveget az 
i� úság számára átdolgozta Fáy Péter. A szerző stílusát ismerve ez fölös-
leges volt. A könyvet szakmailag a neves vadász és természetbúvár, Láng 
Rezső lektorálta.

A második világháború a Budapesti Állatkert épületeiben nehezen 
orvosolható károkat okozott. Az állatházak jelentős része a földdel 
vált egyenlővé; nem véletlen, hogy volt idő, amikor a Pálmaház 
vasszerkezetét is ócskavasként akarták értékesíteni. A hatalmas 
károkat elszenvedett Állatkert újjáélesztéséhez szakemberekre 
volt szükség, mégpedig úgy, hogy felettük – igazgatóként – a 
kor szellemének megfelelően tanulatlan munkásemberek álltak. 
Ekkoriban került az intézménybe dr. Wiesinger Márton is. 

DR. WIESINGER MÁRTON ÉLETÚTJA

Dr. Wiesinger 
Márton portréja.
„Kegyes volt 
hozzám a 
Gondviselés, 
hiszen egész 
életemben azzal 
kerestem a 
kenyeremet, ami 
a szakmámon túl 
a szenvedélyem 
is volt.”

jóvoltából. Halála után ez a gyűjtemény a fosszíliá-
ival együtt előbb az Újpesti Lepkemúzeumba, majd 
onnan 2004-ben a Somogy Megyei Múzeumba 
került. (Az anyag jobbára hazai és régiós országok-
ból származó több évtizedes saját gyűjtésből áll. 
De tartalmaz más neves malakológustól való téte-
leket éppúgy, mint egyéb kontinensekről hozott, 
sőt némi tengeri anyagot is.) Élete utolsó éveiben 
fi gyelme leginkább a meteoritok gyűjtése és meg-
ismerése felé fordult. 

AZ ISMERETTERJESZTŐ
Wiesinger Márton korának egyik legjelentősebb 
magyar ismeretterjesztője volt. Száznál is több ilyen 
cikket publikált. Rendszeresen írt egyebek mellett 
az Élővilágba, az Akvárium-Terráriumba, majd en-
nek utódlapjába, a Búvárba, amelynek szerkesztő-
bizottsági tagja is volt. Első fontosabb munkája Az 
elevenszülő fogaspontyok előfordulása hazánkban 
(1948). 1953-ban látott napvilágot a Lányi György-
gyel közösen jegyzett könyvecskéje, Az akvarisztika 
alapjai, 1955-ben pedig a szintén Lányival írt Akva-
risztika című könyve. Ez az addig megjelent legát-
fogóbb akvarisztikai szakmunka volt. 1958-ban jött 
ki a nyomdából a Budapesti Állatkert életét bemu-
tató Állatkerti séta című látványos kötete. 1970-ben 
jelent meg magyarul Hans Frey terjedelmes műve, 
Az akvarista kislexikona. Itt Wiesinger az impresz-
szumban lektorként szerepel, de egy későbbi nyi-
latkozatából kiderült: olyan rossz fordítást kapott, 
hogy újra le kellett fordítania az egész szöveget. Ő 
írta a nagy sikerű Búvár Zsebkönyvek sorozat Halak 
(1973) című kötetét, mely közel 30 ezer példányban 
jelent meg, majd 1975-ben, 1978-ban és 1988-ban 
újra kiadták. Ám élete fő művének a már említett 
Akvarisztika (1975) tekinthető, amely – bár címében 
azonos a Lányi Györggyel közösen írt korábbi mun-

kájával – jóval több az akváriumi halak és növények 
gondozási útmutatójánál: tanácsok tárháza, termál-
vizeink egzotikus halainak ismertetése, tanulmány 
a Kárpát-medence vízicsigáiról. Emellett a szerző 
bemutatja az akkoriban százéves Budapestet és kör-
nyékét akvarista szemmel, ír a díszhalakat ábrázoló 
bélyegekről, saját akvarista élményeiről egzotikus 
tájakon, s elsőként dolgozza fel a magyar akvarisz-
tika történetét és irodalmát.  

KOVÁCS ZSOLT

„A régi Kínában az aranyhalat piacon árulták. A mandarin személyesen 
jelent meg, hogy elefántcsont lábakon álló, aranylemezekkel díszített 
medencéjébe halakat válasszon. Sokat fi zetett érte, így kénye-kedve sze-
rint válogathatott a díszhalpiacon. Igaz, Európában is akadt olyan hal-
kedvelő, aki az aranyahal testsúlyának hússzorosát fi zette ki színarany-
ból egy-egy ritka példányért.” (Akvarisztika, 1975) 
Fotó: freedomnaruk / Shutterstock

Dr. Wiesinger Márton az Élővilág folyóirat 1957/3. számában tudósított 
az első Magyarországon fogott tüskés pikóról (Gasterosteus aculeatus). 
A hal megkerüléséről így ír: „1956 október 29. Ágyúdörgés közepette 
vonult ki a lelkes természetbarát, hogy akváriumban tartott fi atal csu-
káinak eleséget gyűjtsön. Legnagyobb csodálkozására apró fehér halak 
mellett pikó került a hálójába.” A halat, melyet később sokáig az állatkert 
látogatói is megcsodálhattak, egy iskolásfi ú, Homonnai Szabolcs fogta 
ki Budán a Dunából. 
Fotó: Rostislav Stefanek / Shutterstock
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jóvoltából. Halála után ez a gyűjtemény a fosszíliá-
ival együtt előbb az Újpesti Lepkemúzeumba, majd 
onnan 2004-ben a Somogy Megyei Múzeumba 
került. (Az anyag jobbára hazai és régiós országok-
ból származó több évtizedes saját gyűjtésből áll. 
De tartalmaz más neves malakológustól való téte-
leket éppúgy, mint egyéb kontinensekről hozott, 
sőt némi tengeri anyagot is.) Élete utolsó éveiben 
fi gyelme leginkább a meteoritok gyűjtése és meg-
ismerése felé fordult. 

AZ ISMERETTERJESZTŐ
Wiesinger Márton korának egyik legjelentősebb 
magyar ismeretterjesztője volt. Száznál is több ilyen 
cikket publikált. Rendszeresen írt egyebek mellett 
az Élővilágba, az Akvárium-Terráriumba, majd en-
nek utódlapjába, a Búvárba, amelynek szerkesztő-
bizottsági tagja is volt. Első fontosabb munkája Az 
elevenszülő fogaspontyok előfordulása hazánkban 
(1948). 1953-ban látott napvilágot a Lányi György-
gyel közösen jegyzett könyvecskéje, Az akvarisztika 
alapjai, 1955-ben pedig a szintén Lányival írt Akva-
risztika című könyve. Ez az addig megjelent legát-
fogóbb akvarisztikai szakmunka volt. 1958-ban jött 
ki a nyomdából a Budapesti Állatkert életét bemu-
tató Állatkerti séta című látványos kötete. 1970-ben 
jelent meg magyarul Hans Frey terjedelmes műve, 
Az akvarista kislexikona. Itt Wiesinger az impresz-
szumban lektorként szerepel, de egy későbbi nyi-
latkozatából kiderült: olyan rossz fordítást kapott, 
hogy újra le kellett fordítania az egész szöveget. Ő 
írta a nagy sikerű Búvár Zsebkönyvek sorozat Halak 
(1973) című kötetét, mely közel 30 ezer példányban 
jelent meg, majd 1975-ben, 1978-ban és 1988-ban 
újra kiadták. Ám élete fő művének a már említett 
Akvarisztika (1975) tekinthető, amely – bár címében 
azonos a Lányi Györggyel közösen írt korábbi mun-

kájával – jóval több az akváriumi halak és növények 
gondozási útmutatójánál: tanácsok tárháza, termál-
vizeink egzotikus halainak ismertetése, tanulmány 
a Kárpát-medence vízicsigáiról. Emellett a szerző 
bemutatja az akkoriban százéves Budapestet és kör-
nyékét akvarista szemmel, ír a díszhalakat ábrázoló 
bélyegekről, saját akvarista élményeiről egzotikus 
tájakon, s elsőként dolgozza fel a magyar akvarisz-
tika történetét és irodalmát.  

KOVÁCS ZSOLT

„A régi Kínában az aranyhalat piacon árulták. A mandarin személyesen 
jelent meg, hogy elefántcsont lábakon álló, aranylemezekkel díszített 
medencéjébe halakat válasszon. Sokat fi zetett érte, így kénye-kedve sze-
rint válogathatott a díszhalpiacon. Igaz, Európában is akadt olyan hal-
kedvelő, aki az aranyahal testsúlyának hússzorosát fi zette ki színarany-
ból egy-egy ritka példányért.” (Akvarisztika, 1975) 
Fotó: freedomnaruk / Shutterstock

Dr. Wiesinger Márton az Élővilág folyóirat 1957/3. számában tudósított 
az első Magyarországon fogott tüskés pikóról (Gasterosteus aculeatus). 
A hal megkerüléséről így ír: „1956 október 29. Ágyúdörgés közepette 
vonult ki a lelkes természetbarát, hogy akváriumban tartott fi atal csu-
káinak eleséget gyűjtsön. Legnagyobb csodálkozására apró fehér halak 
mellett pikó került a hálójába.” A halat, melyet később sokáig az állatkert 
látogatói is megcsodálhattak, egy iskolásfi ú, Homonnai Szabolcs fogta 
ki Budán a Dunából. 
Fotó: Rostislav Stefanek / Shutterstock
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 BAGOLYLELTÁR • A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egye-
sület (MME) az idei évben is kiemelt 
figyelmet szentel egyes éjszakai 
ragadozó madarak felmérésére. Az 
erdei fülesbaglyok egyedszámának 
összeírása  már a telelőhelyeken 
megtörténik. Az elmúlt évben hazánk 
több mint 500 településének mint-
egy 1000 helyszínén rögzítették a faj 
csoportosulását, és az összegyed-
szám meghaladta a 15 000 példányt.  
A nyári félévben a munka a fészkelő 
párok felmérésével folytatódik, en-
nek részleteiről, a programhoz való 
csatlakozásról további információk a 
www.mme.hu oldalon találhatók.
Fotó: Bagosi Zoltán

 SOS FECSKÉK • Az elmúlt két évtizedben sajnos több mint 50%-kal 
csökkent a hazai fecskeállomány, azaz mára minden második madár eltűnt 
az ereszek alól! A folyamat megállítása, megfordítása mindannyiunk érdeke.
A tavasz elején szükséges kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és enge-
délyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni a fecskepelenkákat.
A klímaváltozással új kártevő, illetve betegségterjesztő rovar- és szúnyog-
fajok, valamint az általuk terjesztett kórokozók jelennek meg Magyaror-
szágon. Az ellenük történő biológiai védekezésben is óriási szerepe van 
azoknak az állatoknak, például a fecskéknek, amelyek természetes úton 
csökkentik e fajok számát.
A napjainkra teljes egészében városiasodott, sárfészket építő fecskék vé-
delmében a lakosságnak és az önkormányzatoknak egyedülállóan fontos, 
gyakorlatilag nélkülözhetetlen szerepe és egyben felelőssége van.
Állománycsökkenésük megállításának, megfordításának alapját  a meglé-
vő, aktív természetes fészkek és telepek fokozott védelme jelenti, már csak 
azért is, mert a műfecskefészkek kihelyezése ott a leghatékonyabb, ahol 
ezeket az eszközöket legalább egy már lakott, természetes fészek mellé le-
het telepíteni.
A közvélekedéssel ellentétben a fecskék tartós, a fecskepárok által akár év-
tizedeken át használt fészkei egész évben védettek, a fecskefészkek leve-
rése egész évben tilos! Az épületmunkák, felújítások által érintett fészkek a 
költési időszak szünetében, november 1. és március 31. között, a területileg 
illetékes kormányhivatal írásbeli határozatának birtokában, az abban meg-
fogalmazott feltételek betartása mellett eltávolíthatóak.
Költési időszakban, tehát április 1. és október 31. között a fecskefészkek el-
távolítása tilos! Fészekleverés esetén leggyorsabban és leghatékonyabban 
néhány soros e-mailben, lehetőleg okostelefonnal is készíthető bizonyító 
fotókkal együtt, tájékoztassuk a hatóságot.
További információk: www.mme.hu
Fotó: YK / Shutterstock

 A RAGASZTÓZÁS VESZÉLYEI • Nemcsak egeret, 
patkányt, hanem védett és fokozottan védett madara-
kat, hüllőket, emlősöket is csapdába ejthet a nem megfe-
lelő módon kihelyezett ragasztós rágcsálócsapda – hívja 
fel a figyelmet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. 
A ragasztóban foglyul esett állatok napokig is szenved-
hetnek, mielőtt kimúlnak, de megmentésük sok esetben 
már akkor sem lehetséges, ha időben rájuk találnak.
A ragacsos felületre szórt csali nemcsak az irtani kívánt 
rágcsálókat, de más, élelmet kereső állatokat is vonz. 
A csapdába esett, vergődő rágcsálókra és énekesma-
darakra a ragadozó madarak is felfigyelnek, lecsapnak 
rájuk, így ők is áldozatul esnek.
Az Igazgatóság azt javasolja, hogy alaposan gondolja 
át, aki a rágcsálóirtásnak ezt a módját választja! Ilyen 
csapdát nagyon körültekintően, a használati utasítást 
betartva kell kihelyezni, olyan zárt térben, ahol a nem-
kívánatos kártevőkön kívül más állat biztosan nem tud 
hozzáférni. Kültéren semmiképp sem szabad használ-
ni, mivel a ráhelyezett csali nemcsak a rágcsálóknak, 
hanem védett madaraknak, hüllőknek, emlősöknek is 
vonzó lehet, és csapdába ejtheti őket.
E problémára egy közelmúltbeli eset világított rá: az év 
elején Szegedről érkezett lakossági bejelentés a Termé-
szetvédelmi Őrszolgálathoz, hogy egy ragasztós egér-
csapdába ragadt kuvikot találtak az utcán. A fokozottan 
védett madarat a területileg illetékes természetvédelmi 
őr a Szegedi Vadasparkba szállította, ám a madár saj-
nos később elpusztult.
Amennyiben a gondatlan csapdahasználat miatt védett 
vagy fokozottan védett fajok egyedei is megsérülnek 
vagy elpusztulnak, az már természetkárosítás és/vagy 
állatkínzás bűntettét is jelenti!
Fotó: Bagosi Zoltán

 A TÚZOK VÉDELMÉBEN • Európa legnagyobb termetű röp-
képes madara, a hazai természetvédelem kiemelt értéke a túzok 
(Otis tarda). Fokozott védettségét a legmagasabb, egyedenként 
egymillió forintos természetvédelmi értéke is jelzi.
Ezen nagy testű, lomha röptű madarak legfőbb veszélyeztetője 
a légvezetékkel történő ütközés, ezért kiemelten fontos a túzok 
élőhelyein az elektromos vezetéksorok föld alá helyezése.
Szerencsére vannak, akik a faj védelméért nem csak papíron 
tesznek: nemrég mintegy 30 kilométer hosszú légvezeték került 
föld alá a Duna–Ipoly és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén Apaj térségében. A 645 millió forintos beru-
házás A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában címet 
viselő LIFE+ projekt keretében valósult meg, melynek költségeit 
75%-ban az Európai Unió biztosítja.
A légvezetékek földkábellel történő kiváltása a túzok mellett sok 
egyéb védett madárfaj esetében is az áramütések és ütközések 
térségi szintű visszaszorulását eredményezi, és a vezetékek élő-
helyeket feldaraboló hatását is megszünteti. Nem elhanyagolható 
továbbá a természetes táj képét meghatározóan befolyásoló lég-
vezetékek megszüntetése a tájkép védelme szempontjából sem, 
hiszen csak így lesz újra igazán puszta a Puszta!
Fotó: Bagosi Zoltán

 DENEVÉREK A FÓKUSZBAN • A tavasz beindulá-
sával a telet hibernációban töltő denevérek is elindulnak 
nyári szállásaik: idős erdők és épületek felé. Ám mielőtt 
ez bekövetkezik, érdemes a téli szállásokon felvételezni, 
hogy milyen mennyiségben használják azokat a telelő, 
valódi téli álmot alvó állatok.
A Börzsöny hegység vulkanikus tömbjében nincsenek 
komoly kiterjedésű barlangok, ezért az itt élő denevérek 
az egykori bányavágatokat használják téli szálláshelyül. 
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
szisztematikusan végigjárják ezeket, és adatbázisban rög-
zítik az egyes fajok létszámára vonatkozó információkat.
Legnagyobb számban (legalább 500 példány) a kis pat-
kós denevérek használják a turisták előtt lezárt, így za-
varástól mentes – jellemzően a középkori ércbányászat 
nyomait viselő – vágatokat. A simaorrú denevérek közé 
tartozó közeli rokonok, a közönséges- és hegyesorrú 
denevérek száma is százas nagyságrendre rúg, míg a 
fokozottan védett, jó hidegtűrő képességgel rendelke-
ző pisze denevérek alig tucatnyi példánya került idén a 
kutatók elé.
A Börzsöny denevérfaunája – köszönhetően a termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló változatos szerkezetű, 
holt fában bővelkedő idős erdőknek – igen gazdag: a 
hazánkban élő közel 30 denevérfaj zöme rendszeresen 
előfordul.
Fotó: All-stock-photos / Shutterstock

 SASSZINKRON • Évről évre a tél közepén zajlik a Magyar Ma-
dártani Egyesület és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság szakem-
bereinek szervezésében az ún. Országos Sasszinkron. A felmé-
réshez a PannonEagle LIFE projekt keretében 2018-tól a környező 
országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatla-
koztak, így idén már ötödik alkalommal a Kárpát-medence legje-
lentősebb külföldi sas-telelőhelyei is felmérésre kerültek.
Legnagyobb számban a rétisasok fordulnak ilyenkor elő: a nem 
vonuló hazai fészkelőkhöz északról érkező egyedek csatlakoz-
nak, országos létszámuk megközelíti az 1000 példányt.
Ugyancsak nálunk tölti a telet a parlagi sas Kárpát-medencei 
költőállományából származó fiatal egyedek jelentős része. E faj 
országos egyedszáma 500 példány körül alakul. Az alapvetően 
ritkaságnak számító fekete és szirti sasból szintén a megfigyelők 
elé került néhány egyed.
A számlálások „járulékos hasznaként” képet lehet alkotni az 
egyéb, természetvédelmi szempontból kisebb jelentőségű raga-
dozó madarak aktuális helyzetéről, mint amilyen az egerészölyv 
(10  000 példány), a vörös vércse (1500 példány) vagy a hazánk-
ba télen látogató kékes rétihéja (1000 példány).
További információk: www.mme.hu
Fotó: Goran Safarek / Shutterstock
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 A TÚZOK VÉDELMÉBEN • Európa legnagyobb termetű röp-
képes madara, a hazai természetvédelem kiemelt értéke a túzok 
(Otis tarda). Fokozott védettségét a legmagasabb, egyedenként 
egymillió forintos természetvédelmi értéke is jelzi.
Ezen nagy testű, lomha röptű madarak legfőbb veszélyeztetője 
a légvezetékkel történő ütközés, ezért kiemelten fontos a túzok 
élőhelyein az elektromos vezetéksorok föld alá helyezése.
Szerencsére vannak, akik a faj védelméért nem csak papíron 
tesznek: nemrég mintegy 30 kilométer hosszú légvezeték került 
föld alá a Duna–Ipoly és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén Apaj térségében. A 645 millió forintos beru-
házás A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában címet 
viselő LIFE+ projekt keretében valósult meg, melynek költségeit 
75%-ban az Európai Unió biztosítja.
A légvezetékek földkábellel történő kiváltása a túzok mellett sok 
egyéb védett madárfaj esetében is az áramütések és ütközések 
térségi szintű visszaszorulását eredményezi, és a vezetékek élő-
helyeket feldaraboló hatását is megszünteti. Nem elhanyagolható 
továbbá a természetes táj képét meghatározóan befolyásoló lég-
vezetékek megszüntetése a tájkép védelme szempontjából sem, 
hiszen csak így lesz újra igazán puszta a Puszta!
Fotó: Bagosi Zoltán

 DENEVÉREK A FÓKUSZBAN • A tavasz beindulá-
sával a telet hibernációban töltő denevérek is elindulnak 
nyári szállásaik: idős erdők és épületek felé. Ám mielőtt 
ez bekövetkezik, érdemes a téli szállásokon felvételezni, 
hogy milyen mennyiségben használják azokat a telelő, 
valódi téli álmot alvó állatok.
A Börzsöny hegység vulkanikus tömbjében nincsenek 
komoly kiterjedésű barlangok, ezért az itt élő denevérek 
az egykori bányavágatokat használják téli szálláshelyül. 
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 
szisztematikusan végigjárják ezeket, és adatbázisban rög-
zítik az egyes fajok létszámára vonatkozó információkat.
Legnagyobb számban (legalább 500 példány) a kis pat-
kós denevérek használják a turisták előtt lezárt, így za-
varástól mentes – jellemzően a középkori ércbányászat 
nyomait viselő – vágatokat. A simaorrú denevérek közé 
tartozó közeli rokonok, a közönséges- és hegyesorrú 
denevérek száma is százas nagyságrendre rúg, míg a 
fokozottan védett, jó hidegtűrő képességgel rendelke-
ző pisze denevérek alig tucatnyi példánya került idén a 
kutatók elé.
A Börzsöny denevérfaunája – köszönhetően a termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló változatos szerkezetű, 
holt fában bővelkedő idős erdőknek – igen gazdag: a 
hazánkban élő közel 30 denevérfaj zöme rendszeresen 
előfordul.
Fotó: All-stock-photos / Shutterstock

 SASSZINKRON • Évről évre a tél közepén zajlik a Magyar Ma-
dártani Egyesület és a tíz hazai nemzetipark-igazgatóság szakem-
bereinek szervezésében az ún. Országos Sasszinkron. A felmé-
réshez a PannonEagle LIFE projekt keretében 2018-tól a környező 
országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatla-
koztak, így idén már ötödik alkalommal a Kárpát-medence legje-
lentősebb külföldi sas-telelőhelyei is felmérésre kerültek.
Legnagyobb számban a rétisasok fordulnak ilyenkor elő: a nem 
vonuló hazai fészkelőkhöz északról érkező egyedek csatlakoz-
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Fotó: Goran Safarek / Shutterstock
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Széchenyi 
lánchíd az 
Eötvös tér felől 
nézve. Előtérben 
a teherhajó- 
kikötő raktárai 
a rakparton, 
háttérben a budai 
vár. A felvétel 
1893 körül 
készült.
Fotó: Fortepan / 
Budapest Főváros Le-
véltára / Klösz György 
fényképei
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ban olyan utazó állatseregletek, amelyek 
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keerősebbé váló mutatványos vállalkozók anyagi 
erejének gyarapodásával – egy-egy menazsériá-
ban akár száznál is több állatot csodálhatott meg a 
publikum.

OROSZLÁNOK ÉS KENGURUK 
A VÁSÁRI LÁTNIVALÓK KÖZÖTT
Ma már nehéz elképzelni, hogy a nagyobb vásá-
rok, sokadalmak, népünnepélyek mit jelentettek a 
régi idők emberének életében. Hiszen ők egy olyan 
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többségnek utazni is alig nyílt alkalma, főleg nem 
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szetes dolog, hogy Pestre érkezésüket az országos 
sokadalmak időpontjához igazították. 1833 novem-
berében például a holland Herman van Aken ál-
latsereglete vendégeskedett Pesten, méghozzá két 
helyszínen. A nagyobb fajok képviselői a Duna-par-
ton, az ekkoriban megnyílt régi vigadóépület szom-
szédságában, egy deszkákból összerótt ideiglenes 
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kenguru is. A kisebb, kényesebb vagy melegigénye-

Egy legenda szerint nem sokkal azután, hogy a Lánchíd négy 
kőoroszlánja 1852-ben a helyére került, rosszindulatú pletyka kezdett 
terjedni, amely szerint a kőből való fenevadaknak nincs nyelvük, 
mert alkotójuk, Marschalkó János szobrászművész elfelejtette 
megmintázni őket. A hírbe hozott Marschalkó azonban nem hagyta 
magát, annál is inkább, mert a kőoroszlánoknak volt nyelvük, csak 
bizonyos szögből nem látszottak. A szobrász 500 forintban fogadott 
kritikusaival, hogy hasonló irányból nézve egy valóságos nagymacska 
nyelvét sem látni, az ügyet pedig úgy döntötték el, hogy egy akkor 
épp Pesten időző menazséria oroszlánját vették szemügyre.

sebb állatokat – a madarakat, majmokat, óriáskígyót 
és krokodilt – egy másik helyszínen, a Kristóf patika 
melletti Róth-ház első emeletén lehetett megtekin-
teni. 1836–37 fordulóján a Polito-féle menazséria 
járt Pesten nagymacskákkal, zebrákkal, majmokkal. 
1843 nyarán Hartmann állatseregletében pedig már 
zsiráfot is láthatott a bámész tömeg. 

Az Állatkert 1866-os megnyitása után a mena-
zsériák el-elmaradoztak Pest-Budáról, turnéjuk 
során Magyarországon járva inkább vidéki nagyvá-
rosokat vettek célba. Példának okáért Kecskemétet, 
ahol az 1870-es év egyik fő látványossága a hetekig 
ott időző állatsereglet elefántja volt. Egy Bach nevű 
vállalkozó azonban még 1887-ben is szerencsét 
próbált a fővárosban: menazsériája a Kerepesi út-
nál ütött tanyát, és – sok érdekes faj mellett – egy 
keskenyszájú orrszarvút is bemutatott a közönség-
nek. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a Pesti 
Állatkertben akkortájt nem tartottak rinocéroszt (az 
első 1894-ben érkezett).

LÁTOGATÁS EGY ÁLLATSEREGLETBEN
Ük- és szépapáink korának menazsériái (így azok is, 
melyek Pest-Budára látogattak) a legtöbb állatukat 
és felszerelésüket a régi idők lóvontatású cirkuszko-
csijaira emlékeztető szekerekkel költöztették újabb 
és újabb városokba. Útközben gondosan vigyáztak 
arra, hogy ne láthassa senki az állatokat, mivel ez 
rontotta volna az üzletet. Megesett például, hogy az 
elefántra, amelyet lábon kellett szállítani, mert sem-
miféle kocsi vagy társzekér nem bírta el, földig érő, 
nádból vagy vesszőből font óriási kast erősítettek, 
nehogy valaki ingyen bámulja meg az ormányost.

A következő megállóul szolgáló városban per-
sze jó előre beharangozták a menazséria érkezését. 
Hírlapcikkek jelentek meg, s mindenütt feltűntek 
a látványosság plakátjai is. Legtöbbször már be-
járatott helyen vertek tanyát, deszkákból és sátor-

ponyvából olyan ideiglenes bemutatóteret alakítva 
ki, ahol csak az láthatott valamit, aki megfi zette a 
belépőjegy árát. A még tétovázó érdeklődők fi gyel-
mét rendszerint egy kikiáltó igyekezett fölkelteni. Ő, 
ha jól végezte a dolgát, bármikor képes volt elsöprő 
szózuhatagot zúdítani az arrafelé őgyelgőkre, és-
pedig olyan álmélkodásra késztető ékesszólással és 
grandezzával, hogy mindenki tüstént látni akarta a 
beígért fenevadakat. 

Az állatsereglet megtekintése nem feltétlenül úgy 
zajlott, hogy a látogató ketrectől ketrecig, karámtól 
karámig haladva sorra megnézte az állatokat. Sok-
kal inkább jellemző volt, hogy a� éle bemutatókat, 
„elővezetéseket” tartottak, szintén a vásári kikiáltók 
stílusában rögtönzött magyarázatokkal. („Itt látható 
a borzasztó és híres-nevezetes dél-amerikai em-
berevő óriáskígyó, amely a fejétől a farkáig 147 hü-
velyk, a farkától a fejéig még 147 hüvelyk, ami össze-
sen hat híján háromszáz hüvelyk!”) 

A legizgalmasabbnak mindig a nagyragadozók 
etetése ígérkezett, sőt, a megbízhatóbb egyede-
ket idomítani is próbálták. Így a közönség láthatta, 
amint az állatszelídítő bemerészkedik a feneva-
dak ketrecébe (az akkori szokás szerint revolverrel 
az oldalán), s esetleg beteszi fejét az oroszlán tágra 
nyitott szájába. Például Henri Martin, aki a cirkuszi 

Így nézett ki 
egy bemutató a 
holland Herman 
van Aken utazó 
állatseregletében, 
amelyet még 
az édesapja, 
Anthony alapított 
1791-ben. 
A rajz 1833-ban 
Bécsben készült, 
néhány héttel 
azelőtt, hogy 
a menazséria 
Pestre indult 
volna tovább.

A menazsériák-
ban nem annyira 
az állatok termé-
szetes viselkedé-

sét igyekeztek be-
mutatni, hanem 

a cél a mulattatás 
volt. Ennek az 

elefántnak példá-
ul „jól nevelt és il-
ledelmes” módon 
kellett falatoznia, 

egyenesen ülve, 
asztalkendővel a 

nyakában.

Frédéric Klee-
berg vándor-
menazsériája az 
1880-as években 
járta be Európa 
nagyvárosait. A 
bemutatott állatok 
katalógusát a 
különlegesebbek 
rövid leírásával 
magyar nyelven 
is közreadta. 
A tulajdonos 
lánya az állatok 
bemutatásában 
mint állatszelídítő 
működött közre.
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állatidomítás egyik úttörőjének számított, sokáig együtt turnézott a Van Aken-féle 
menazsériával.

A bemutatókat a publikum általában egy korlát mögül fi gyelhette, méghozzá meg-
szabott helyről, mert az első sorba szóló jegyek a többinél drágábbak voltak. Emellett 
borravalót is adtak az állatokat bemutató dolgozóknak.

Utazó cápabemutató
1982 őszén néhány hétig egy cápabemutató vendégszerepelt Budapesten, az Örs vezér 
terén. A mobil konténerben kialakított medence egyik oldala üvegből készült, melyre egy 
oda felállított méretes sátorból láthatott rá az, akinek volt e célra 25 forintja. Noha ezt a 
„vándormenazsériát” már kamion vitte városról városra, a körítés hasonlított ahhoz, ami 
a régi idők utazó állatseregleteit jellemezte. A látnivaló ugyanis nem maga az akvárium 
volt a benne lakó állatokkal, hanem az a produkció, ahogy egy búvárnő „halált megvető 
bátorsággal” lemerült a „vérszomjas” citrom- és dajkacápák közé. A műsorközlő fontosnak 
tartotta azt is megjegyezni, hogy a „támadó kedvű fenevadak” nem idomíthatók, s hogy 
senkinek ne jusson eszébe kopogtatni a medence üvegén, mert az könnyen a cápák közt 
úszkáló hölgy „életébe kerülhet”.
Fotó: Fortepan / Krizsanóczi Anna 

HOVÁ LETTEK A MENAZSÉRIÁK?
A polgárosodás előrehalad-
tával mind több városban 
épült állatkert, amely a ván-
dormenazsériákhoz képest 
egészen más minőséget je-
lentett. Ez igaz volt az állatok 
szempontjából is, hisz nem 
kellett kocsiban zötykölőd-
niük (gondoljunk csak a ko-
rabeli útviszonyokra!), de 
vonatkozott a fajok bemuta-
tásának közművelődési ér-
tékére is. Amíg a menazsé-
riák kikiáltói a különlegest, 
az egyedit, a hajmeresztőt és 
borzongatót igyekeztek ki-
domborítani, addig az állat-

kerti bemutatáshoz már valódi ismeretterjesztés kapcsolódhatott.
Igaz, néhány nagyobb állatsereglet is adott ki katalógust a kollekciójáról. Ezekben 

helyet kaptak különféle információk, ám hogy milyenek, azt jól mutatja a Klee berg-
menazséria útmutató füzetének példája, amely szerint az orrszarvú egyik legfonto-
sabb jellemzője, hogy a bőre „oly kemény, hogy bármi fegyvergolyó azon keresztül 
nem hathat”. 

Az egyre-másra létesülő állatkertek mellett a vándormenazsériák a kereslet meg-
szűnésével kezdtek eltünedezni (bár nem túl gyorsan). 1983-ban, de később is egy 
utazó állatsereglet bukkant fel az egykori Népstadion parkolójában. Többek közt be-
mutattak bundert, galléros páviánt, sőt csimpánzt is – szinte valamennyi állatot ap-
rócska ketrecben, embertelen körülmények között. 

HANGA ZOLTÁN

Ezt az olajfestményt, amelyen egy utazó állatsereglet lakóit 
mutatják be éppen a kíváncsi publikumnak, Paul Friedrich 
Meyerheim (1842–1915) német festőművész vitte vászonra 
1894-ben. Az alkotás ma a drezdai Albertinában, az új 
mesterek galériájában látható.
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A 
közép-brazíliai Pantanalban a másutt száraz-
földi emlősökkel táplálkozó jaguárok (Panthera 
onca) étrendjét a nagymacskák között egye-
dülálló módon főleg halak és kajmánok alkot-

ják. Olyan bőséges zsákmány áll rendelkezésükre, 
hogy a  Taiamã természetvédelmi terület a jaguá-
rok  legnagyobb ismert  sűrűségét tartja fenn: 12,4 
egyed jut száz négyzetkilométerre! Ez majdnem 
háromszorosa a következő legmagasabb, máshol 
becsült értéknek. A rezervátum folyóinak vízszintje 
csak kismértékben ingadozik, ami lehetővé teszi az 
állatok számára, hogy a nedves és száraz évszakban 
egyaránt a területen éljenek. 

Noha már korábban is készültek a Taiamã jagu-
árjaira összpontosító tanulmányok, a legújabb ku-
tatást a 2014–18 között telepített 59 kameracsapda 
is segítette, valamint az, hogy a tudósok hét hímet 
és hat nőstényt GPS-nyakörvvel láttak el. A kutatók 
megállapították, hogy a jaguárok az idő 96 száza-
lékában az ökológiai állomás határain belül ma-
radtak. Az összegyűjtött székletminták 46 százalé-
kában halakat, 55 százalékában pedig vízi hüllőket, 

például kajmánokat vagy teknősöket találtak. Alig 
11 százalék tartalmazta emlősök – szinte kizárólag 
vízidisznók – maradványait. A nagymértékű hül-
lőfogyasztás mellett a halak magas aránya a táplá-
lékban az, ami az itt élő jaguárpopulációt egyedivé 
teszi. Mivel a  Taiamã vízzel elárasztott környezet 
kevés szárazfölddel, a jaguárok, főként az esős év-
szakban, gyakorlatilag mellkasig a vízben gázolva 
vadásznak. 

Ám nem csak a táplálékszerzésük módja külön-
leges e nagymacskáknak. Az Ecology című szakfo-
lyóiratban megjelent tanulmány arról is beszámol, 
hogy az említett állatok viselkedése jelentősen eltér 

a szokásostól.  A jaguárok általában magányos és 
territoriális életmódot folytatnak, de Taiamãban élő 
fajtársaik szocializálódtak: együtt halásznak és va-
dásznak, sőt, még játszanak is egymással. A kuta-
tók a mozgásadatok és a kameracsapdák felvételeit 
elemezve (bő 1500 videó készült) térképezték fel a 
kifejlett példányok közti társas interakciókat. Kide-
rült, hogy a rezervátum szűk területén a jaguárok 
agresszív viselkedés, terület- és táplálékviták nélkül 
élnek együtt. A kamerák felnőtt egyedeket rögzí-
tettek barátságos játszadozás közben, s fi gyelemre 
méltók voltak azok a felvételek, amelyeken az állatok 
közösen halásznak. Előfordult az is, hogy a nyom-
követővel felszerelt példányok napokon keresztül 
együtt barangoltak a területen. E tevékenységeket 
gyakran azonos nemű egyedek végezték, ami azt 
mutatja, hogy viselkedésüket nem a párzási kény-
szer vagy a kölykök gondozása motiválja. Még nem 
tisztázták, hogy mindez a jaguárok közötti koope-
rációra utal-e, vagy egyszerűen csak – a fajra kevés-
bé jellemzően – tolerálják egymás közelségét. 

(A https://news.mongabay.com nyomán B. I.)

Egyre kevesebben vannak
A jaguárokat az IUCN vörös listáján a „mérsékelten 
fenyegetett” kategóriába sorolják. Globális populá-
ciójukat 173 ezer egyedre becsülik (Brazília mint-
egy 86 ezer példánynak ad otthont). A fajra nézve az 
élőhelyek elvesztése és feldarabolódása, valamint a 
farmok, a bányászat, a vízerőművek és az utak ter-
jeszkedése jelenti a fő veszélyt. Gyakori a farmerek 
megtorló vadászata is, akik olyan ragadozókat ölnek 
meg, amelyekről úgy gondolják, hogy a jószágállo-
mányukat ritkítják. A pantanali jaguárok általában 
nagyobbak és erősebbek, mint máshol élő fajtársaik: 
a hímek 140, a nőstények 90 kilogrammosra nőnek.

A jaguárt sokáig 
magányosan élő 
nagymacskának 
tartották, de a 
Pantanalban 
végzett kutatások 
ezt cáfolják. 
Az élőhelyi 
körülmények 
és a zsákmány 
mennyisége 
nagyban 
befolyásolja a 
jaguárok szociális 
életét.
Fotó: Gurkan Ozturk / 
Shutterstock
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  ÁLLATKERTI „NÉPSZÁMLÁLÁS” | Bár állatainkról és növényeinkről 
folyamatosan vezetjük a mindenkor naprakész nyilvántartásokat, az óév 
és az új esztendő fordulóján érdemes egyfajta „népszámlálás” keretében 
összesíteni az adatokat. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy Állatkertünk-
ben az emlősöket 126 faj 1278 egyede, a madarakat 146 faj 1237 egyede, 
a hüllőket 127 faj 877 egyede, a kétéltűeket 26 faj 203 egyede, a különféle 
halakat pedig 220 faj 6745 egyede képviseli jelenleg. A gerinctelenek 201 
különböző faját tartjuk, amely közül azonban csak 98 faj esetében van ér-
telme az egyedi nyilvántartásnak (ez 663 egyedet jelent). További 103 fajnál 
viszont – ők nagyrészt rovarok – ez reménytelen vállalkozás lenne, tehát 
ezeket az állatokat tenyészetenként tarjuk nyilván. Így összességében 846 
faj 11 003 egyedéről beszélünk, és persze az említett 103 tenyészetről.

Ebben a számban azonban még nincsenek benne a Margitszigeti Kisál-
latkertben tartott állatok, 155 egyed 24 fajból, amely fajok közül néhány 
mindkét helyen megtalálható. Vagyis mindösszesen 852 állatfaj 11  118 
egyedével és 103 faj tenyészetével foglalkozunk.

A fenti számok a gyakorlatban azt jelentik, hogy a hazai állatkertek közül 
nálunk láthatja a nagyközönség a legtöbbféle állatot, sőt, a fajgazdagság 
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő.
Fotó: Bagosi Zoltán

  AZ EURÓPAI ÉLMEZŐNYBEN A BUDAPESTI 
ÁLLATKERT | Az állatkertek világában nincs olyan 
hivatalos, összesített ranglista, mint amilyen például 
sok sportágban, mondjuk a teniszben vagy a labdarú-
gás berkeiben létezik. A szakma inkább akkreditációs 
fokozatokban gondolkodik. Ezek közül az Állatkerti Vi-
lágszervezet (WAZA) tagságába saját jogon tartozó ál-
latkertek alkotják az élmezőnyt, a világ vezető állatkert-
jeinek közösségét, amelynek a Budapesti Állatkert 1970 
óta tagja hivatalosan.

Európában ugyanakkor létezik egy nem hivatalos 
állatkerti ranglista, amelyet Sheridan-listának is nevez-
nek. A listát megalkotó Anthony Sheridan eredetileg az 
elektronikai iparban volt sikeres üzletember, ám 2007-
ben, amikor visszavonult az üzlettől, elhatározta, hogy 
rendszeresen bejárja Európa legjelentősebb állatkertje-
it (nálunk legutóbb tavaly szeptemberben járt), illetve 
kidolgozott egy szempontrendszert is az egyes állat-
kertek értékelésére, amely az adott kert által kínált láto-
gatói élményeket, szolgáltatásokat éppúgy figyelembe 
veszi, mint a kulisszák mögött zajló szakmai munkát.

A pontozás alapján felállított listát Sheridan először 
2011-ben tette közzé What Zoos Can Do című könyvé-
ben, majd ezt az elmúlt években további frissítések kö-
vették. A legújabb épp a közelmúltban látott napvilágot 
a Zooscape 2020 – Sheridan’s Handbook of Zoos in 
Europe 2015–2030 című könyv részeként.

A ranglistán szereplő 126 vezető európai állatkert 
között a Fővárosi Állat- és Növénykert 207 ponttal a 15. 
helyen szerepel, megelőzve valamennyi hazai állatker-
tet (amelyek közül a listára összesen négy került fel), 
és több olyan nagy hírű külföldi társintézményt is, mint 
például a koppenhágai állatkert, a Berlini Állatpark, az 
amszterdami Artis Zoo, a hamburgi Hagenbeck Állat-
park, a londoni, az antwerpeni vagy a barcelonai állat-
kert, illetve a tenerifei Loro Parque vagy Párizs mindkét 
állatkertje. Érdekesség, hogy a ranglista előző, 2018-as 
kiadásában a Budapesti Állatkert 110 intézmény közül 
a 17. helyen állt, vagyis Kertünk azóta két helyet javított 
a helyezésén úgy, hogy az értékelésbe bevont összes 
állatkert száma is emelkedett.
Fotó: Bagosi Zoltán
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  SZÜLETÉSNAPOSOK | Az év elején Állatkertünk 
több jeles lakóját is felköszöntöttük születésnapja al-
kalmából. Zafriel, a hím szélesszájú orrszarvú például 
januárban töltötte be 31. életévét, és néhány nappal ko-
rábban volt a 15. születésnapja egy másik orrszarvúnak, 
Laylának, aki arról nevezetes, hogy ő az első Budapes-
ten, illetve Magyarországon született állatkerti orrszar-
vú, és a legelső olyan rinocérosz az egész földkereksé-
gen, aki mesterséges termékenyítés eredményeként 
jött a világra. Egyik zsiráfunk, a prágai születésű Ingrid 
is januárban lett 15 éves. Az ünnepelteknek a gondozók 
a szájuk íze szerint készített különleges tortával kedves-
kedtek.

  ELUTAZÓ ÁLLATOK | Kisállatok, kölykök és fiókák 
világra jövetele mellett gyakran adunk hírt más intéz-
ményekből érkezett új állatokról is. Ám tőlünk is kerül-
nek el állatok más társintézményekbe: javarészt éppen 
azok a fiatalok, akik nálunk születtek vagy keltek, de 
már felcseperedtek, és így eljött az ideje, hogy a „szülői 
házat” elhagyva másutt kezdjék meg felnőtt életüket.

A közelmúltban több állatunk is elutazott. Például a 
tavaly született ifjú matakó a drezdai állatkert, az egyik 
2019-es születésű ázsiai vadkutya a Berlini Állatpark, 
a tavaly kelt fiatal üregi bagoly pedig a lengyelországi 
Opole állatkertjének lakója lett. Számos budapesti szü-
letésű erszényes, kovari, rókakuzu és ecsetfarkú pat-
kánykenguru is másutt lelt új otthonra.

Az év eleji állatszállítások az orangutánokat is érin-
tették. Az eddig hét állatból álló budapesti orangután-
közösségből ugyanis az egyik felnőtt nőstény, Jula, 
valamint Budapesten született kölyke, AnnaHanna a 
belgiumi – közelebbről brugelette-i – Pairi Daiza állat-
kertbe költözött a faj szaporítását nemzetközi szinten 
összehangoló tenyészprogram részeként.
Fotó: Bagosi Zoltán

Két másik születésnapos állatot is meg kell említenünk, akik ma már 
ugyan messze élnek Budapesttől, de a mi Állatkertünkben töltötték gyer-
mekkorukat. Egyikük Bömbi, a 2004. január 13-án született, akkoriban 
országos hírűnek számító kisoroszlán, akit – mivel az anyja nem tudott 
gondoskodni róla – egy Tarzan nevű dajkakutya nevelt, később pedig a 
dél-afrikai SanWild vadvédelmi központ lakója lett. A 18 éves Bömbi ma már 
SanWild legidősebb hím oroszlánja.

A másik távol élő szülinaposunk Ebobo, a hím gorilla, aki 2000. január 
18-án jött világra az Állatkertünkben most is látható Liesel és Golo gyerme-
keként. Ő tehát a 22. születésnapját ünnepelte nemrégiben. Miután felcse-
peredett, 2011 júniusában a barcelonai állatkert lakója lett, ahol azóta már ő 
az egyik ottani gorillacsapat vezérhímje.
Fotó: Bagosi Zoltán (Bömbi és Tarzan, Ebobo), Barcelona Zoo (Ebobo 22 évesen)
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Kulturális rovat

A rovartani kutatások 
története 
Magyarországon

VIG KÁROLY

KOVÁCS ZSOLT írása

T 
erjedelmes kötet hever az íróasztalomon. 
Szerzője Vig Károly, címe A rovartani kuta-
tások története Magyarországon. El sem 

tudom képzelni, miképp lehet megtölteni egy 
több mint hétszáz oldalas, hatalmas könyvet 
a bogarak, lepkék és társaik kutatóival. Lapoz-
ni kezdek. Még nem olvasok bele, csak ízlelge-
tem. Az első benyomásom, hogy nemcsak 
tartalmas, hanem nagyon szép is. Rajzok, 
festmények, kőnyomatok, fotók százai, tán 
ezrei sorakoznak az oldalakon. A szerkesztés 
egyszerű, letisztult és művészi. (Mint utóbb 
megtudom, a Szép Magyar Könyv 2019 ver-
senyben díjat nyert a szakkönyvek kategóriá-

ban, illetve a Fitz József-könyvdíjat is elnyerte. 
Ez utóbbit a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te minden évben három könyvnek ítéli oda.) 
Később rájövök, hogy e könyv nem „csak” a 
rovartani kutatások történetéről szól, hiszen a 
zoológia és a botanika hiteles hazai történeté-
ről is hű képet kapunk. A könyv szerzője, Vig 
Károly mesterien tallózik a kezdetektől a Ma-
gyar Entomológiai Társaság alapításáig tartó 
szakirodalomból, szövegekből és képekből 
egyaránt. Ezáltal elérhető közelségbe kerül 
az adott időszak természetismerete, és meg-
tudhatjuk azt is, hogy a vallás vagy a politika 
miképp befolyásolta a természettudományok 

fejlődését. Sok mindent elárul az elmúlt év-
századok könyvészetéről is, hiszen például 
Grossinger többkötetes munkáját (a halakat 
leszámítva) eddig csak latinul ismertük, és 
most végre itt van számos érdekes gerinc-
telen faj leírása – végre magyarul is. Néhány 
könyvet még a szakemberek is elfeledtek, pél-
dául Mátyus István Ó és Új Diaetetica című, 
a XVIII. században megjelent munkájának 
harmadik kötetét, amely egyebek mellett a 
sáskajárásokról tudósít 28 oldalon, de ugyan-
akkor bemutatja az akkor ismert állatvilág egy 
részét is. Ám nemcsak a könyvek és a tanul-
mányok érdekesek, hanem a hozzájuk kötődő 
életrajzok százai is. Olyan tudósoké, műked-
velőké és gyűjtőké, akik nagyon sokat tettek 
a hazai állat- és növényvilág megismeréséért. 
Hiszen a rovarászok java része nem elégedett 
meg a rovarok gyűjtésével és tanulmányozá-
sával, hanem sok minden más is érdekelte 
őket. Ezért e könyvet épp olyan haszonnal 
forgathatják – teszem azt – a madarászok 
vagy a botanikusok, mint az ízeltlábúak jó ér-
telemben vett megszállottjai. Több százra te-
hető azoknak a történelmi érdekességeknek a 
száma, amelyek valamilyen formában kötőd-
nek a rovarászokhoz. Például megtudhatjuk, 
miképp született meg Apáczai Csere János 
Magyar encyclopaediája, vagy éppen mi köze 
van az egyik legismertebb lepkegyűjtőnknek, 
Emich Gusztávnak Mátyás király egykori cor-
vinájához. Végezetül ne feledkezzünk meg a 
kötet igazi főszereplőiről, a rovarokról sem! 
Számos fajuk ismertetése, illetve felfedezésük 
izgalmas története teszi teljessé a könyvet.
(A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális 
Alap tette lehetővé.)      

A hónap könyve

Bozzai Judit a nyolcvanas években a budapesti és a veszprémi állatkertben dol-
gozott állatgondozóként. Abban az időszakban, amikor az állatok többsége még 
rácsok mögött élt, és teljesen mások voltak az elvárások egy állatkerttel szem-
ben, mint manapság. A könyvből megtudhatjuk, milyen nehézségekkel kellett 
szembenéznie napról napra egy állatápolónak, és emellett megismerkedhetünk jó 
néhány érdekes zoolakóval is. Például Bogyóval, a csimpánzkölyökkel, Lajoskával, 
az orangutánnal vagy éppen a két állatkert ikonikus nagymacskáival. A Mancsok a 
tenyeremben leginkább dokumentumregény, amelynek középpontjában a szerző, 
és egy általa nevelt kistigris, Joy nem mindennapi története áll.
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Szerzője Vig Károly, címe A rovartani kuta-
tások története Magyarországon. El sem 

tudom képzelni, miképp lehet megtölteni egy 
több mint hétszáz oldalas, hatalmas könyvet 
a bogarak, lepkék és társaik kutatóival. Lapoz-
ni kezdek. Még nem olvasok bele, csak ízlelge-
tem. Az első benyomásom, hogy nemcsak 
tartalmas, hanem nagyon szép is. Rajzok, 
festmények, kőnyomatok, fotók százai, tán 
ezrei sorakoznak az oldalakon. A szerkesztés 
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megtudom, a Szép Magyar Könyv 2019 ver-
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ban, illetve a Fitz József-könyvdíjat is elnyerte. 
Ez utóbbit a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te minden évben három könyvnek ítéli oda.) 
Később rájövök, hogy e könyv nem „csak” a 
rovartani kutatások történetéről szól, hiszen a 
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egyaránt. Ezáltal elérhető közelségbe kerül 
az adott időszak természetismerete, és meg-
tudhatjuk azt is, hogy a vallás vagy a politika 
miképp befolyásolta a természettudományok 

fejlődését. Sok mindent elárul az elmúlt év-
századok könyvészetéről is, hiszen például 
Grossinger többkötetes munkáját (a halakat 
leszámítva) eddig csak latinul ismertük, és 
most végre itt van számos érdekes gerinc-
telen faj leírása – végre magyarul is. Néhány 
könyvet még a szakemberek is elfeledtek, pél-
dául Mátyus István Ó és Új Diaetetica című, 
a XVIII. században megjelent munkájának 
harmadik kötetét, amely egyebek mellett a 
sáskajárásokról tudósít 28 oldalon, de ugyan-
akkor bemutatja az akkor ismert állatvilág egy 
részét is. Ám nemcsak a könyvek és a tanul-
mányok érdekesek, hanem a hozzájuk kötődő 
életrajzok százai is. Olyan tudósoké, műked-
velőké és gyűjtőké, akik nagyon sokat tettek 
a hazai állat- és növényvilág megismeréséért. 
Hiszen a rovarászok java része nem elégedett 
meg a rovarok gyűjtésével és tanulmányozá-
sával, hanem sok minden más is érdekelte 
őket. Ezért e könyvet épp olyan haszonnal 
forgathatják – teszem azt – a madarászok 
vagy a botanikusok, mint az ízeltlábúak jó ér-
telemben vett megszállottjai. Több százra te-
hető azoknak a történelmi érdekességeknek a 
száma, amelyek valamilyen formában kötőd-
nek a rovarászokhoz. Például megtudhatjuk, 
miképp született meg Apáczai Csere János 
Magyar encyclopaediája, vagy éppen mi köze 
van az egyik legismertebb lepkegyűjtőnknek, 
Emich Gusztávnak Mátyás király egykori cor-
vinájához. Végezetül ne feledkezzünk meg a 
kötet igazi főszereplőiről, a rovarokról sem! 
Számos fajuk ismertetése, illetve felfedezésük 
izgalmas története teszi teljessé a könyvet.
(A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális 
Alap tette lehetővé.)      

A hónap könyve

Bozzai Judit a nyolcvanas években a budapesti és a veszprémi állatkertben dol-
gozott állatgondozóként. Abban az időszakban, amikor az állatok többsége még 
rácsok mögött élt, és teljesen mások voltak az elvárások egy állatkerttel szem-
ben, mint manapság. A könyvből megtudhatjuk, milyen nehézségekkel kellett 
szembenéznie napról napra egy állatápolónak, és emellett megismerkedhetünk jó 
néhány érdekes zoolakóval is. Például Bogyóval, a csimpánzkölyökkel, Lajoskával, 
az orangutánnal vagy éppen a két állatkert ikonikus nagymacskáival. A Mancsok a 
tenyeremben leginkább dokumentumregény, amelynek középpontjában a szerző, 
és egy általa nevelt kistigris, Joy nem mindennapi története áll.

Ára: 3990 Ft

BOZZAI JUDIT: 
MANCSOK A TENYEREMBEN – ÁLLATKERTI TÖRTÉNET 
A NYOLCVANAS ÉVEK ELEJÉRŐL

Top Card Kiadó, 2021

VIG KÁROLY
A ROVARTANI KUTATÁSOK 

TÖRTÉNETE 
MAGYARORSZÁGON

(Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum – MTA Vas Megyei Tudományos 

testülete, 2019) 

Ára: 18 000 Ft
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M
inden eddiginél több állatot mentett a Fővá-
rosi Állat- és Növénykert természetvédelmi 
mentőhelye a tavalyi év során. A Magyar Ma-
dármentők Alapítvány 2021-ben mindössze-

sen 120 faj 2624 egyedéről gondoskodott. Az alábbi 
összeállításban azokat a fajokat mutatjuk be, ame-
lyek közül a legtöbb példány szorult segítségre.

MADARAK
Fekete rigóból (Turdus merula) összesen 181 egye-
det kellett menteniük a szakembereknek. Hazánk 
legismertebb énekesmadarának magyarországi 
fészkelő állománya 1 310 000-1 610 000 párra tehe-
tő. A hímek jellemzően teljesen fekete színűek, míg 
a tojók és a fi atal madarak barnásak. Gilisztákkal, 
lószúnyogokkal táplálkoznak, de hidegebb időben 
bogyós terméseket is szívesen fogyasztanak. 

Szintén 181 példány szorult segítségre a szén-
cinegék (Parus major) közül, és erről a fajról is el-
mondható, hogy az egyik leggyakoribb madarunk. 

Az ország bármely pontján képes élőhelyet találni 
magának. Territoriális madár, és évente egy, de akár 
két alkalommal is fészkel. Télen csapatostul keresi 
fel a madáretetőket, ilyenkor gyakran kékcinegék-
kel és őszapókkal alkot vegyes csoportot.

A házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) is 
általánosan elterjedt madárfaj Magyarországon. 

Főként rovarokkal, pókokkal táplálkoznak, de nem 
vetik meg a bodzabokrok bogyóit sem. C típusú odú 
kihelyezésével elősegíthetjük a kertben való megte-
lepedését. A tavalyi évben 74 bajba jutott állat szorult 
segítségre. Gyakran költ az építkezések félkész há-
zain, ahol a fi ókák nagy veszélyben vannak.

A molnárfecske (Delichon urbicum) még városi 
környezetben is megfi gyelhető, általánosan elter-
jedt faj. Apró rovarokkal táplálkozik, amelyeket fő-
ként a levegőben fog el. A fecskefészkek megtartá-
sára és megépítésük elősegítésére több kampány 
indult. A kellemtelenségek elkerülésére hasznos le-
het a „fecskepelenka” (fészek alá helyezett deszka). 
Molnárfecskéből 59 példányt mentettek.

A vörös vércse (Falco tinnunculus) a legnagyobb 
számban mentett ragadozó madár. Főleg rágcsálók-
kal táplálkozik, de nyáron szívesen fogyaszt sáskát, 
szöcskét, egyéb rovarokat is. Sőt, időnként gyíkokat 
és madarakat is megfog. Szeret magasan, a fák te-
tején vagy a városi tornyokon megtelepedni. Hazai 
fészkelő állománya 6200-7400 párra tehető. Tavaly 
49 példányon kellett segíteni.

EMLŐSÖK
Keleti sünből (Erinaceus roumanicus) 583 példányt 
kellett menteni, ami a legmagasabb szám az összes 

mentett faj tekintetében. Hazánk egyetlen sünfaja, 
amely a fás-cserjés közeget kedveli. Apró, élénken 
csillogó szeme és cipőgombszerű orra igazán ba-
rátságossá teszi a megjelenését – szúrós tüskéi elle-
nére. Mivel nagy féreg- és rovarpusztító, jelenléte a 
kiskertekben kifejezetten hasznos.

A rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) hazánk 
leggyakoribb denevérfaja, amely egyaránt megta-
lálható az emberlakta helyeken és az erdős terüle-
teken. Nagyon jól alkalmazkodott a városi környe-
zethez is – ahogy korábban már írtunk róla, épp a 
panelhasadékokban való átteléskor kerülnek ve-
szélybe, a házfelújítások során. Tavaly 258 egyedet 
kellett menteni.

Fehérszélű törpedenevérből (Pipistrellus kuhlii) 
92 egyed szorult segítségre. Hazai jelenlétét első-
ként Keszthelyen tudták beazonosítani még 1993 
nyarán, azóta az ország számos pontján előkerült 
már. A sík- és dombvidékeket egyaránt kedveli, a 
hegységek völgyeiben, medencéiben is előfordul. 
Érdekes adat erről a fajról az ismert európai távre-
pülési rekord, ami 5 kilométer volt.

REKORDSZÁMÚ MENTÉS 
A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN

A fekete rigótól 
a fali gyíkig

A ragadozó 
madarak több-
sége balesetből 
származó sérülés 
vagy mérgezés 
miatt kerül be a 
mentőhelyre. A 
képen vörös vér-
csék láthatók.
Fotó: Bagosi Zoltán

Az éjszakai esőzé-
sek után a sünök 
a meleg aszfaltra 

mászó giliszták 
után kutatnak, 

így sokan közülük 
gázolás áldozatai 

lesznek.
Fotó: Bagosi Zoltán
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Az alpesi denevér (Hypsugo savii) hazánkban 
csak szórványosan fordul elő: Észak-Magyaror-
szágon, a Dél-Dunántúlon és a főváros környékén. 
Sziklafalak repedéseibe szeret behúzódni, de néha 
barlangokban vagy leváló fakéreg alatt is megta-
lálható. Legnagyobb feljegyzett vándorlása 250 km 
volt Európában. A mentőhelyen tavaly 61 példányt 
láttak el e fajból.

A vörös mókus (Sciurus vulgaris), ahol az élőhe-
lyi körülmények megengedik, az egész országban 
előfordul, noha elsősorban az északkeleti ország-
részben és a Dunántúlon gyakori. Fenyvesekben, 
lombhullató és elegyes erdőkben egyaránt megta-
lálható. Nagyobb városi parkokban és kertekben is 
előfordul. A faj 78 egyede szorult segítségre a tavalyi 
év során.

KÉTÉLTŰEK, HÜLLŐK
A foltos szalamandrát (Salamandra salamandra) 
könnyű felismerni jellegzetes sárga mintázatáról. 
Magyarországon jól körülhatárolható az elterjedési 
területe, főként az Északi-középhegységben, a Kő-
szegi- és a Soproni-hegségben, valamint az Őrség-

ben érzi jól magát. Leginkább az öreg lomberdőket 
kedveli, azon belül is a sötét, nyirkos, mély szakadé-
kokat. Tavaly 93 példány került a mentőhelyre.

Az eredetileg az Amerikai Egyesült Államok-
ból származó sárga- és vörösfülű ékszerteknősök 
(Trachemys scripta scripta és Trachemys scripta ele-
gans 104 példányáról kellett gondoskodni tavaly. Az 

invazívnak számító fajok kereskedelme hazánkban 
már jó ideje tiltott, de felelőtlenül szabadon engedett 
példányai sajnos jól szaporodnak, és sikerrel szorít-
ják ki élőhelyükről az őshonos mocsári teknősöket.

A mocsári teknőst (Emys orbicularis) az imént 
említett két faj előretörése mellett még számtalan 
veszély fenyegeti. Tavalyi 31 példányt kellett men-
teni a sötét alapszínű, sárga pettyes teknősünkből. 
A mocsári teknős országszerte megtalálható tavak, 
folyók mentén és mocsaras vidékeken – tehát fő-
ként az alföldi és a dombvidéki tájakon, de közép-
hegységi tavakban is előfordul.

Görög teknősből (Testudo hermanni) 20 példányt 
kellett ellátni. A Dél-Európában elterjedt faj hazánk-
ban tenyésztett egyedei az állatkereskedések gya-
kori állatai, így sokan tartják otthon kedvencként. 
Tartása engedélyhez kötött. Nappali életmódot foly-
tat, ideje nagy részét táplálkozással töltik. Főként 
magas kalciumtartalmú, lágyszárú növényeket fo-
gyasztanak. 

A hüllők között az ötödik leggyakoribb faj a fali 
gyík (Podarcis muralis) volt a maga 5 példányával. 
A meglehetősen lapított formájú állat testhossza 7-8 
cm, a farokrésze viszont másfélszer-kétszer hosz-
szabb a testénél. A barna-szürke alapszínhez igen 
változatos minták társulnak. Elsősorban közép-
hegységeink száraz, köves területein él, de síkvidé-
ken is előfordul.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FUCHS ADRIENN

Fekete rigó (181 egyed)

Széncinege (181 egyed)

Házi rozsdafarkú (74 egyed)

Molnárfecske (59 egyed)

Vörös vércse (49 egyed)

Keleti sün (583 egyed)

Rőt koraidenevér (258 egyed)

Fehérszélű törpedenevér (92 egyed)

Vörös mókus (78 egyed)

Alpesi denevér (61 egyed)

Ékszerteknős (2 alfaj) (104 egyed)

Foltos szalamandra (93 egyed)

Mocsári teknős (31 egyed)

Görög teknős (20 egyed)

Fali gyík (5 egyed)

EMLŐSÖK

1216 egyed

HÜLLŐK, 
KÉTÉLTŰEK

260 egyed

MADARAK

1148 egyed

Mentett állatok egyedszáma, 2021

A feketerigó-
fi ókát könnyű 

rávenni arra, 
hogy csipeszről 
vegye el a felkí-
nált táplálékot, 
jelen esetben a 

lisztkukacot.
Fotó: Bagosi Zoltán

A fali gyík hazánk 
leggyakoribb 

hüllője. A hegy- 
és dombvidéki 

nagyobb kertek-
ben is előfordul. 

Legfőbb ellensége 
a macska és a 

szarka.
Fotó: Bagosi Zoltán
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Rovatvezető: Fehér Tamás

Az afrikai törpe-
egér ideális házi 
kedvenc, ám csak 
az próbálkozzon 
meg a tartásával, 
akinek nincs 
macskája.  A terrá-
riumot ne tegyük 
közvetlenül az 
ablak elé, mert 
állataink könnyen 
hőgutát kaphat-
nak.
Fotó: Bagosi Zoltán

F
öldünk legapróbb rágcsálója, az afrikai törpe-
egér (Mus minutoides) egyúttal az emlősök har-
madik legkisebb faja. A kifejlett példányok test-
hossza csupán 4-6 centiméter, a farok rövidebb. 

Tömegük mindössze 3-5 gramm. A nőstények a 
vemhesség alatt azonban akár a 10-12 grammot is 
elérhetik. Ennek a parányi egérnek legfeltűnőbb 
a szeme. A fej méretéhez képest hatalmas, fekete 
szem kelti fel először az érdeklődésünket. Háta vilá-
gosbarna, a has és a torok az orrcsúcstól fehér színű, 
így a két testtáj jól elkülönül egymástól. A fejtetőn 
és a háton gyakran fekete szőrszálakat is találunk. 
Az egyedek nagy fülükkel minden zajra élénken fi -
gyelnek, és rögvest reagálnak. 

Az afrikai törpeegér a Szaharától délre sokfelé elő-
fordul. Főként a füves szavannákon érzi jól magát, 
ahol kisebb kolóniákban él, de az emberi települések 
környékén is megtelepszik. Őkelme a tápláléklánc 
fontos eleme: elsősorban a kígyók és egyéb – pikke-
lyes, szőrös vagy tollas – ragadozók kedvenc táplálé-
ka. Éjszaka aktív, ezért például a baglyok is szívesen 

várják a naplementét, mikor az egerek tömegével 
bújnak elő rejtekükből. A forró nappalokat üregek-
ben, a maguk ásta járatokban töltik. Megfi gyelések 
szerint a száraz évszakban a vizet a reggeli harmat-
ból gyűjtik. A járat bejárata elé nagyobb rögöket vagy 
kisebb köveket helyeznek, majd a hajnali harmatot 
lenyalogatják róluk. Nehezen viselik azonban a teljes 
szárazságot. A járatokban lévő talajpára, valamint a 
kapillárisvíz segíti őket a száraz évszakot túlélni.

KETRECCEL NE PRÓBÁLKOZZUNK!
Mivel az afrikai törpeegerek parányi állatok, a gyári 
rágcsálóketrecek alkalmatlanok az elhelyezésükre, 
tudniillik a kicsinyek a ketrecrácsok között könnye-
dén kibújnak. Természetesen, ha valaki szeret barká-
csolni, apró szemű hálóból elkészíthet egy alkalmas 
ketrecet. Kisebb kolóniák számára egy 60 x 40 cm 
alapterületű és 40-50 cm magas kimustrált (magya-
rán terráriummá alakított) akvárium vagy hasonló 
méretű, vastag falú műanyag edény már megfele-
lő. Igaz, ez utóbbinál azonban csak felülről láthat-
juk kedvenceinket. A férőhely zavartalan szellőzése 
alapkövetelmény. Poros, zárt térben az egerek nem 
érzik jól magukat, tehát a tető nélküli tartás evégett 
is fontos. Alomként elsősorban vegyszermentes 
kerti vagy vakondtúrásos föld és kókuszrost fele-fele 
arányú keveréke a legalkalmasabb. Megfelelő lehet 
még a pormentes faforgács, a kukoricacső-darálék, 
a dugósított rágcsálóalom is. Szénát kisebb kupa-
cokban rendszeresen helyezzünk a talajra: szívesen 
rágják, de apró vackokat is készítenek a szálakból. 

A kisrágcsálókat kedvelők között az afrikai törpeegér tartóinak száma 
folyamatosan nő. Ez nem véletlen, hisz e miniatűr emlős egyáltalán 
nem harap, a legtöbb hobbirágcsálótól eltérően nincs kellemetlen 
szaga, csapatban tartható, és éjszaka sem zajos. Igaz, törékeny 
termete miatt nem szabad kézbe venni, simogatni. 

Az afrikai törpegér 
csak csoportban, 

családi közösség-
ben érzi jól magát. 

Nem szelídül 
meg annyira, 

mint például az 
aranyhörcsög, ám 
különleges társas 

viselkedése bőven 
kárpótol ezért.

Fotó: Bagosi Zoltán

Rejtekhelynek papírcsöveket, üreges, kártevőmen-
tes faágakat vagy a kereskedésekben vásárolható 
rágcsálóbújókat használhatunk. Néhány kisebb hul-
lott ág jó szolgálatot tehet a fogak koptatására. Egy 
száraz fűcsomóval, különösen, ha némi föld is ragad 
hozzá, órákig képesek „tevékenykedni”. A kerti föld 
a pótolhatatlan mikro- és nyomelemek miatt lénye-
ges. A mesterséges vitaminok, bár fontos kellékei a 
takarmányozásnak, a szóban forgó alapelemeket 
nem, vagy alig tartalmazzák.

Örömest rágcsálják a szépia meszes vázát. Alap-
takarmányuk apró magvakból áll. A minőségi 

pinty- vagy kanári-magkeverék a legjobb. Ked-
vencük a fürtös köles; kínálhatunk még kukoricát, 
búzát, napraforgót is. Mindenféle kerti zöld, így a 
pitypang, a tyúkhúr, a sóskaborbolya, az útifű meg-
felelő kiegészítő eledel. A téli hónapokban pedig a 
magkeverék csíráztatott formában ideális egereink 
számára. Kedvelik a sárga- és fehérrépát, karalábét, 
sütőtököt, almát, körtét, banánt is. Egy sült csirke-
csont – némi húsmaradékkal – szintén pótolja az 
állati fehérjét. Heti rendszerességgel kínálhatunk 
lisztkukacot, friss túrót, főtt tojást, sovány sajtot. Ivó-
vízről folyamatosan gondoskodni kell. A kereskedé-
sekben beszerezhető önitató a legalkalmasabb, ám 
egy lapos edény (kaviccsal vagy kővel lesúlyozva) is 
megteszi. Vigyázat, egereink az önitató akasztóján 
könnyen felmászhatnak, ezért legyünk körültekin-
tők! A legnagyobb óvatosság mellett is előfordul, 
hogy valamelyik egérke kiszökik. Megtalálni lehe-
tetlen kihívás. Éjszaka talán sikerül meglepni a szö-

kevényt, de még így sem egysze-
rű befogni. Kipróbált módszer, 
hogy több üres, nagyobb űrtar-
talmú műanyag palackot a földre 
fektetünk, és némi fi nomságot 
teszünk beléjük. Előbb-utóbb az 
egér valamelyikbe belemászik. 
Igaz, hogy befogni csak akkor 
sikerül, ha ilyenkor meglepjük 
őkelmét. Az afrikai törpeegeret 
megfogni nem szabad; ha mégis 
szükséges kézbe venni, óvato-
san, ne erős szorítással tegyük. A 
legjobb, ha egy lefordított pohár-
ral próbálkozunk. 

EGYSZERŰ TENYÉSZTENI
Élőhelyükön a szaporodás az esős 
évszakhoz kötődik. Fogságban az 
év bármely szakában szaporod-
nak. Egyesével nem szabad őket 
tartani; egy hímből és két-három 
nőstényből álló kisebb csapat az 
ideális, ám az sem baj, ha többen 
vannak. Általában két évig élnek, 
de feljegyeztek már négyéves pél-
dányt is. A nőstények hat-nyolc 
hetesen, a hímek egy-két hét-

tel később lesznek ivarérettek. Mintegy húsznapos 
vemhesség után két-három kicsit szülnek, a négyes 
alom ritka. Az újszülöttek pigmenthiányosan jönnek 
a világra, néhány nap múlva azonban barnásszürkék 
lesznek, noha ekkor még csupaszok. A gondos anya 
legalább három hétig szoptatja a kicsiket. A fölcsepe-
redő egereket négyhetes korukban elválaszthatjuk a 
szülőktől. Tapasztalat szerint a faj érzékeny a belte-
nyésztésre, igaz, nálam a negyedik generációnál sem 
jelentkezett negatív hatás. Ettől függetlenül a fi atal 
hímeket külön kell választani, a nőstényeket pedig 
bent hagyhatjuk az apa mellett. Alkalmanként egy-
egy idegen vérvonalú hímet cserepéldány gyanánt 
érdemes beszerezni. Több felnőtt hím is együtt tart-
ható, civakodás alig van, kiváltképp, ha kellő meny-
nyiségű búvóhely áll a család rendelkezésére. Sikeres 
tenyésztésük ellenére még napjainkban is ezrével 
importálják ezeket az egérkéket. Ám ha tehetjük, a 
terráriumi élethez szokott, tenyésztett példányokat 
szerezzünk be.

FEHÉR TAMÁS

A hazai faj védett
Az afrikai törpeegér a legjobbkor lett nálunk hob-
biállat, mivel az addig gyakran tartott honi fajt, a 
törpeegeret (Micromys minutus) 2002-ben védetté 
nyilvánították. (Természetvédelmi értéke 25 ezer 
forint.) A hazai törpeegér valamivel nagyobb, mint 
afrikai rokona, hossza a farok nélkül 5,5–7,5 centi-
méter, testtömege pedig 4,5–6 gramm. Az afrikai 
rokontól eltérően növényekre építi fészkét. Így ír 
minderről Schmidt Egon Egér a zongorában című 
könyvében: „A törpeegér legérdekesebb tulajdonsá-
ga, hogy szakított rokonai földhöz kötött életmódjá-
val, és fészkével »emeletre« költözött. Míg ugyanis 
a házi egér, a mezei vagy az erdei pocok a földben 
készítenek járatokat, addig a törpeegér száraz fűszá-
lakból, sás- és nádlevelekből álló öklömnyi fészkét 
30–100 cm magasan a gaz közé, kórókra vagy ku-
koricaszárra, nádszálakra építi.” Ilyen a törpeegér 
nyári lakja, ám a téli időszakban a föld alatt készített 
fészkében húzódik meg.
Fotó: Bagosi Zoltán

Az afrikai törpeegér a Szahará-
tól délre eső területeket lakja. Az 
őserdők és sivatok kivételével 
szinte mindenütt előfordul. Nagy 
elterjedési területe ellenére nin-
csenek alfajai. Bár élőhelyének 
nagy részén gyakori, csak 1834-
ben írták le a tudomány számára.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett
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Az afrikai törpegér 
csak csoportban, 

családi közösség-
ben érzi jól magát. 

Nem szelídül 
meg annyira, 

mint például az 
aranyhörcsög, ám 
különleges társas 

viselkedése bőven 
kárpótol ezért.

Fotó: Bagosi Zoltán
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talmú műanyag palackot a földre 
fektetünk, és némi fi nomságot 
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A 
ragdollok eredete 1965-ig vezethető vissza, 
mikor Kaliforniában egy macskabarát fe-
hér perzsa nőstényt keresztezett egy burmai 
szent templommacskával. A vemhesség alatt 

az anyaállatot elütötte egy autó, s a trauma hatásá-
ra megváltozott a magatartása: még nyugodtabbá 
vált, s ha kézbe vették, teljesen elernyedt. Kölykeinél 
is ez volt tapasztalható. A macskacsaládot bemu-
tatták több tévéműsorban, ahol heves vita alakult 
ki arról, hogy a baleset befolyásolhatta-e az utódok 
ilyesfajta viselkedését. Ráadásul a tenyésztő gyak-
ran dobálta magasba a műsor alatt a macskákat, 
bizonyítva, hogy ezek az állatok se fájdalmat, se 
félelmet nem éreznek. Mindez Amerikában hatal-
mas felbolydulással járt, s a ragdollok egy csapásra 
ismertté váltak.

Szerencsére e macskák hamarosan kikerültek a 
biológiailag tájékozatlan emberek kezéből, s lassan 
az is tisztázódott, hogy a balesetnek semmi köze 
sincs a különleges tulajdonság kialakulásához. 
Így megkezdődhetett a ragdollok igazi nemesíté-
se is. A fajtaleírás szerint nyúlánk, elegáns, izmos, 
nagy méretű macskákról van szó, melyek általában 
négyéves korukra érik el végleges testméreteiket. 
Csontozatuk erős, a lábujjak közt a szőrpamacs ki-
fejezett. Félhosszú selymes szőrük szorosan simul 
a testhez. Háromféle rajzolat fogadható el: a „color-
point”, a „zoknis” és a legnépszerűbb, a „bicolor”. A 
kölykök születésükkor teljesen fehérek, s 
csak tíznapos korukat követően szí-
nesednek ki.

IFJONTI MEGMÉRETTETÉS
Egy elhivatott ragdolltenyész-
tő már kölyökkorban bene-
vezi állatait kiállításokra, 
amivel azt szeretné elérni, 
hogy a különösen értékes 
egyedek mihamarabb meg-
kapják a kiváló minősítése-
ket: a „fajtagyőztes”, „best in 

show”, „best general” címeket. Mindezt tenyésztői 
munkája színvonalának igazolásaként is tekinti. A 
közelmúltban hazánkban például az egyik kiscica 
„best general” lett, míg decemberben egy nemzet-
közi megmérettetésen két nap alatt ugyanezen te-
nyészet egyedei a „fajtagyőztes” mellett hat „best in 
show” elismerést is kaptak. Ez is bizonyítéka annak, 
hogy nem kell külföldre menni ragdollért sem. 

Sokan azért is választják e fajtát, mert emlékez-
teti őket a néhány évtizede nálunk még olyannyira 
népszerű, régi típusú perzsákra. Bár félhosszú sző-
rű macskáról van szó, tartása nem jelent különö-
sebben nagy időráfordítást. Persze csak az vegyen 
ilyen kölyköt, akinek van energiája, kitartása ah-
hoz, hogy a szívós állatot annak hosszú élete végéig 
gondozza. 

PÁR JÓ TANÁCS 
Vásárláskor azonban nem árt résen lennünk. Sajnos 
Magyarországon a fajtát a szaporítók is „sokszoro-
sítják”, akiket kizárólag az anyagi haszon motivál. 
Bizony előfordul, hogy rövid szőrű „ragdollokat” 
sóznak a kevésbé tájékozott vásárlóra. Amikor pe-

MIÉRT RAGDOLL A RAGDOLL?

Elnevezése, a rongybaba, a fajta különleges viselkedésére utal. 
Amikor kézbe vesszük, úgy elernyed, hogy olyan érzésünk lesz, 
mintha nem is eleven macskát, hanem holmi rongybabát tartanánk.

A ragdollok kiváló 
társállatok, melye-
ket akár pórázon 
is vezethetünk, de 
szívesen veszik 
azt is, ha kézben 
tartják, simogatják 
őket.  Tévhit, hogy 
nincs veszélyérze-
tük, a valóságban, 
ha megijednek, 
gyakran elrejtőz-
nek
Fotó: madeinitaly4k / 
Shutterstock

dig egy-egy kiállításon fény derül a turpisságra, 
már késő… Az ilyen meglepetések elkerülése végett 
állatkereskedőtől semmiképp ne vásároljunk! Csak 
olyan eladótól vegyünk kiscicát, aki macskate-
nyésztő egyesületi tagsággal rendelkezik, s az álla-
tokat törzskönyvvel együtt kínálja. A törzskönyvből 
kiderülhet az is, hogy beltenyésztett-e a vérvonal. 
Mivel a szülők kiállítási eredményei is szerepelhet-
nek benne, megtudhatjuk, hogy az adott tenyé-
szet milyen irányban halad: valóban azt kapjuk-e 

a pénzünkért, amit szeretnénk. Ám még emellett 
is ragaszkodjunk hozzá, hogy megtekinthessük a 
tenyészetet, s ügyeljünk arra, hogy az eladónak ál-
landó elérhetősége, például weboldala, mobil- vagy 
vezetékes telefonja, lakcíme legyen. A jó tenyésztő 
a kölyköket szerződéssel, egészségügyi garanciával, 
törzskönyvvel, táplálási útmutatóval, az állat életét 
bemutató CD-vel, illetve fotóalbummal, valamint 
szocializációs csomaggal adja át. Ez utóbbi játéko-
kat, takarót és más olyan apróságokat tartalmaz, 
melyek az új gazdával való harmonikus együttélés-
hez nélkülözhetetlenek. Az ilyen tenyésztő akár-
kinek nem ad el macskát – szigorúan ellenőrzi a 
leendő gazdákat. Tőle csak olyasvalakihez kerül-
het kölyök, aki képes biztosítani az állat tartásához 
szükséges feltételeket. Itt nemcsak a megfelelő táp-
lálásról, gondoskodásról van szó, hanem „érzékeny 
lelkük” ápolásáról is, hisz a ragdollok velük született 
tulajdonságaik miatt is több törődést igényelnek, 
mint más macskák. 

Ez a különleges fajta sokaknak optimális lehet. Az 
is megleli benne az értékeket, aki pörgős, aktív életet 

él, de azok sem csalódnak, akik nyugodt 
életvitel mellett, ölben hosszasan elü-
lő, kedves társállattal kívánnak egy fedél 
alatt élni. E türelmes macskák gyermekek 
mellé is ideálisak, s mivel megfelelő ösz-
szeszoktatás után kutyával, nyúllal, sőt 
akár görénnyel is együtt tarthatók, azok-
nak sem kell lemondaniuk róluk, akik más 
állatokkal osztják meg az otthonukat.

A hazai kölyköket általában tizennégy 
hetes korukban értékesítik; közülük még 
ma is jelentős mennyiség kerül külföldre. 
A kedvencként eladottak esetében ivar-
talanítási szerződést is kötnek, amely 
alapján hét hónapos korig a gazdának 
el kell végeztetnie a műtétet. Tizennégy 
hetes kor előtt sose ad el cicát egy elhi-
vatott tenyésztő, nemcsak az alapimmu-
nizálás miatt, hanem azért sem, mert a 

kölyköknek szükségük van az anyával és az alom-
testvérekkel való aránylag hosszabb kapcsolatra, 
ami később az emberekkel való viszony kialakítá-
sánál is fontos. A kölyökmacskák hat–tíz hetes kor 
között a legérzékenyebbek, s az ekkor őket érő trau-
mák utóbb a gazdájukhoz való kötődést is negatí-
van befolyásolják.

Ha valaki a ragdollját szeretné tenyészteni, fel-
tétlenül konzultáljon olyan szakállatorvossal, aki a 
hagyományos tesztek mellett a fajtaspecifi kusakat 
is elvégzi.

DR. TÓTH ZSIGMOND

Fűtött helyiség szükséges
A ragdoll szőrét elég, ha hetente egyszer fésüljük 
ki, mert fi lcesedésre nemigen hajlamos. Gyönyö-
rű ovális, égszínkék szeme sem szorul különösebb 
ápolásra. Ha azonban kiállításra is szeretnénk vin-
ni állatunkat, a felkészülés már komolyabb energi-
át, szaktudást és időt igényel. A ragdollokat legjobb 
olyan macskaházban elhelyezni, amelyhez jókora 
szabad kifutó tartozik (így szebb, tömöttebb szőr-
köntöst növesztenek télire, mint azok a példányok, 
melyek állandóan lakásban élnek). Ám hangsúlyo-
zandó, hogy folyamatosan szükségük van megfele-
lően fűtött helyiségre is, ahová kedvük szerint be-
járhatnak.

A fajtának több 
színváltozata is el-
ismert, de különös 
közös ékességük a 
gyönyörű szőrzet, 
mely csak több 
év alatt fejlődik ki 
teljesen.
Fotó: Fazymazy / 
Shutterstock

A ragdollok takar-
mányozásában 
nagy segítséget 
jelentenek a kor- 
és fajtaspecifi kus 
tápok. 
Fotó: Tatyana Vyc / 
Shutterstock

Legideálisabb, 
ha leendő házi 

kedvencünk 14 
hetesen érkezik 

otthonunkba, le-
hetőleg tapasztalt 

magyarországi 
tenyésztőtől.

Fotó: madeinitaly4k / 
Shutterstock
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Ez a különleges fajta sokaknak optimális lehet. Az 
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él, de azok sem csalódnak, akik nyugodt 
életvitel mellett, ölben hosszasan elü-
lő, kedves társállattal kívánnak egy fedél 
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mellé is ideálisak, s mivel megfelelő ösz-
szeszoktatás után kutyával, nyúllal, sőt 
akár görénnyel is együtt tarthatók, azok-
nak sem kell lemondaniuk róluk, akik más 
állatokkal osztják meg az otthonukat.

A hazai kölyköket általában tizennégy 
hetes korukban értékesítik; közülük még 
ma is jelentős mennyiség kerül külföldre. 
A kedvencként eladottak esetében ivar-
talanítási szerződést is kötnek, amely 
alapján hét hónapos korig a gazdának 
el kell végeztetnie a műtétet. Tizennégy 
hetes kor előtt sose ad el cicát egy elhi-
vatott tenyésztő, nemcsak az alapimmu-
nizálás miatt, hanem azért sem, mert a 

kölyköknek szükségük van az anyával és az alom-
testvérekkel való aránylag hosszabb kapcsolatra, 
ami később az emberekkel való viszony kialakítá-
sánál is fontos. A kölyökmacskák hat–tíz hetes kor 
között a legérzékenyebbek, s az ekkor őket érő trau-
mák utóbb a gazdájukhoz való kötődést is negatí-
van befolyásolják.

Ha valaki a ragdollját szeretné tenyészteni, fel-
tétlenül konzultáljon olyan szakállatorvossal, aki a 
hagyományos tesztek mellett a fajtaspecifi kusakat 
is elvégzi.

DR. TÓTH ZSIGMOND

Fűtött helyiség szükséges
A ragdoll szőrét elég, ha hetente egyszer fésüljük 
ki, mert fi lcesedésre nemigen hajlamos. Gyönyö-
rű ovális, égszínkék szeme sem szorul különösebb 
ápolásra. Ha azonban kiállításra is szeretnénk vin-
ni állatunkat, a felkészülés már komolyabb energi-
át, szaktudást és időt igényel. A ragdollokat legjobb 
olyan macskaházban elhelyezni, amelyhez jókora 
szabad kifutó tartozik (így szebb, tömöttebb szőr-
köntöst növesztenek télire, mint azok a példányok, 
melyek állandóan lakásban élnek). Ám hangsúlyo-
zandó, hogy folyamatosan szükségük van megfele-
lően fűtött helyiségre is, ahová kedvük szerint be-
járhatnak.

A fajtának több 
színváltozata is el-
ismert, de különös 
közös ékességük a 
gyönyörű szőrzet, 
mely csak több 
év alatt fejlődik ki 
teljesen.
Fotó: Fazymazy / 
Shutterstock

A ragdollok takar-
mányozásában 
nagy segítséget 
jelentenek a kor- 
és fajtaspecifi kus 
tápok. 
Fotó: Tatyana Vyc / 
Shutterstock

Legideálisabb, 
ha leendő házi 

kedvencünk 14 
hetesen érkezik 

otthonunkba, le-
hetőleg tapasztalt 

magyarországi 
tenyésztőtől.

Fotó: madeinitaly4k / 
Shutterstock
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A 
csíkos csicsörke (Crithagra striolata) különle-
gességét – ritkasága mellett – impozáns mérete 
adja, tudniillik 15-16 centiméteres testhosszá-
val az egyik legnagyobb méretű csicsörkefaj. 

Színezete nem mondható fi gyelemre méltónak, ám 
krémfehér szemöldöke, valamint a mellkas és a test 
oldalsó erős csíkozása valamelyest egyedivé teszi.

A NEMEK EGYFORMÁK
A nemeket tollazatuk alapján nem lehet megkü-
lönböztetni. Néhány szakirodalmi forrás szerint a 
hímek erőteljesebben csíkozottak, ezt azonban ma-
gam sose tapasztaltam. Egyedüli segítség a kloáka 
alakja, de a téli hónapokban, nyugalmi állapotban 
ez sem jelent biztos bélyeget.

Magyarországra az első csíkos csicsörkék 2008-
ban érkeztek. Bár több tenyésztőhöz is eljutottak, 
szaporítani csak négy évvel később, 2012-ben si-
került Kerek László jászárokszállási tenyésztőnek. 

A faj tartásának és tenyésztésének apró fogásait évek 
alatt sikerült megfejtenie, így nekem már könnyebb 
dolgom volt, miután az egyedek hozzám kerültek.

A csíkos csicsörkét erős szervezetű, akár igény-
telen madárnak is mondhatnánk. Élőhelyének 
hűvösebb és párás éghajlata okán fogságban is jól 
viseli a változó klimatikus viszonyokat. Fűtetlen he-
lyen is teleltethető, sőt, ha tenyészteni szeretnénk, 
kimondottan hasznos, hogy hűvös helyen teleljen. 
Ellenkező esetben madaraink már a tél végén aktív 
állapotba kerülnek, s ha ekkor nem vagyunk képe-
sek párba állítani őket (például mert nem tudunk 
megfelelően nagy fűtött röpdét biztosítani számuk-
ra), az együtt tartott csíkos csicsörkék megölhetik 
egymást.

EGY SZINTE ISMERETLEN

DÍSZMADÁR

A csíkos 
csicsörke

A csíkos csicsörke a díszmadárkedvelők körében szinte ismeretlen 
fajnak számít, nemcsak itthon, de egész Európában. Ennek legfőbb 
oka, hogy mielőtt a tartásával és tenyésztésével kapcsolatos 
információk megismerhetővé válhattak volna, más afrikai fajokhoz 
hasonlóan e madarak behozatalát is megtiltották az Európai Unióba. 
Az amúgy is kicsi állományok vérfrissítése így lehetetlenné vált, s a 
csíkos csicsörkék gyakorlatilag eltűntek a tenyészetekből.

A csíkos 
csicsörke

A fészekből 
kirepült, gondos-

kodásra szoruló 
fi ókák a tereptár-

gyakon, talajon 
várják szüleiket, 
hogy azok meg-

etessék őket (fent).
Fotó: Varga Sándor

A remekbe szabott 
fészek gyakran 

egy nap alatt 
elkészül. Fészek-

alapra vagy az 
ágak közé építi a 

tojó (jobbra).
Fotó: Varga Sándor

Tápláléka különböző méretű magvakból áll: kis 
szemű napraforgó, hántolt zab, kölesfélék, gyom-
magvak, négermag, fénymag, repce, kendermag, 
perilla. Természetesen félérett magvakat, gyomokat 
is szívesen fogad. Egyes vélemények szerint állati 
táplálék nélkül is felneveli fi ókáit. Az én tapaszta-
latom ellenben az, hogy főleg az első napokban a 
tojásos lágyeleség mellett (amelyhez vannak pá-
rok, melyek hozzá sem nyúlnak) elengedhetetlenek 

az apró lisztkukacok, alombogárlárvák és gyűjtött 
rovarok. Az elmúlt évben hatalmas ládányi érett 
meggyet szórtam szét a röpdéjükben, amelyen na-
gyon sokáig tenyésztek a muslicák, melyeket szin-
tén felhasználtak a fi ókák fölneveléséhez. Gyümöl-
csök etetésével is próbálkozhatunk, ám ezek nem 
tartoznak a kedvenceik közé.

ÜGYELJÜNK A MACSKÁKRA!
Természetes élőhelyükön többé-kevésbé két költési 
időszak ismert, egy néhány hónapos nem produk-
tív időszakkal. Az itthoni tapasztalatok szerint a köl-
tési szezon áprilistól augusztusig tart, de volt olyan 

párom, amely októberben rakott fészket. Általában 
három költése lehetséges, ám előfordulhat olyan pár 
is, mely az első költés után azonnal vedleni kezd, így 
abban az évben már nem költ.

Fészkét kanárifészekbe, zárt, elöl nyitott fészek-
ládába építi, vagy akár saját maga készíti el. Gyak-
ran előfordul, hogy teljesen a röpde rácsához építi 
a fészket, ami nem túl biztonságos a macskák és 
egyéb kártevők miatt. A fészekalj jobbára négy ké-
kes-fehéres, pettyegetett tojásból áll. A kotlás 14 na-
pig tart; csak a tojó kotlik. 

Tenyésztése során számos meglepetés érheti az 
embert. Az elmúlt hat év fő problémáját a tojásevő, 

illetve a fi ókákat a kirepülés után megölő hímek 
jelentették. Tapasztalataim szerint a tojó is képes 
egyedül felnevelni a fészekaljat, ha a hímet el kell 
távolítanunk. De a legjobb megoldás, ha a renitens 
„férjet” egy ketrecben tartjuk a röpdében, így a tojó 
továbbra is nyugodtan viselkedik.

Nagyon fontos, hogy a párok összeszoktatásánál 
folyamatosan fi gyeljük a viselkedésüket, mert né-
hány óra alatt tragédiába torkollhat a párosítás. Ha 
bármely fél részéről agressziót tapasztalunk, azon-
nal szét kell választanunk a párt, majd később újra 
megpróbálhatjuk az egyesítést.

VARGA SÁNDOR

Bizonytalan jövő
A fajról használható irodalom se nyomtatott, se digitális formában nem 
érhető el. A német Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vo-
gelzucht (AZ) díszmadártenyésztő egyesület – amelynek bő tízezer tagja 
van Európa-szerte – évente közzéteszi a tagjai által tenyésztett madár-
fajok listáját és számát. A csíkos csicsörke e listán sem szerepel, csupán 
azok az adatok találhatók meg a számok között, amelyeket én küldtem. 

Sajnos ma már egész Európában lehetetlen vérfrissítésre madarakat 
szerezni, nem csak Magyarországon. Így bizonyos, hogy még ebben az 
évtizedben – hasonlóan más rokon fajokhoz – a csíkos csicsörke is vég-
leg eltűnik kontinensünk tenyészeteiből.

A csíkos csicsörke hazája Kelet-
Afrika: Szudán, Etiópia, Uganda 
és Zimbabwe. Két alfaja ismert: a 
törzsalak, a C. s. striolata, továbbá 
a C. s. graueri, mely alfaj valame-
lyest barnább a törzs alaknál. Régi 
szakirodalmi adatok megemlítik 
a C. s. whytii alfajt is, ám ezt a sár-
gás szemöldökű és torkú csicsör-
két immár külön fajként tartják 
nyilván. 

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A madarak 
elhelyezésére 
közepes méretű 
kerti volier 
az ideális. Az 
állandó napfény, 
a mozgás, 
a berepülő 
rovartáplálék 
mind-mind 
hozzájárul 
a madarak 
egészségének 
megtartásához.
Fotó: Varga Sándor

Az összeszokott 
párok között 
harmonikus 
a kapcsolat, 
az új párok 

összeállításánál 
azonban 

előfordulhatnak 
tragikus 

incidensek.
Fotó: Varga Sándor
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jelentették. Tapasztalataim szerint a tojó is képes 
egyedül felnevelni a fészekaljat, ha a hímet el kell 
távolítanunk. De a legjobb megoldás, ha a renitens 
„férjet” egy ketrecben tartjuk a röpdében, így a tojó 
továbbra is nyugodtan viselkedik.

Nagyon fontos, hogy a párok összeszoktatásánál 
folyamatosan fi gyeljük a viselkedésüket, mert né-
hány óra alatt tragédiába torkollhat a párosítás. Ha 
bármely fél részéről agressziót tapasztalunk, azon-
nal szét kell választanunk a párt, majd később újra 
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fajok listáját és számát. A csíkos csicsörke e listán sem szerepel, csupán 
azok az adatok találhatók meg a számok között, amelyeket én küldtem. 

Sajnos ma már egész Európában lehetetlen vérfrissítésre madarakat 
szerezni, nem csak Magyarországon. Így bizonyos, hogy még ebben az 
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