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 FIÓKÁT TALÁLTAM – MIT TEGYEK? • Tavasztól 
nyár végéig tart az ún. „fiókaszezon”. Ilyenkor a madár-
védelemmel foglalkozó szervezetek rengeteg bejelentést 
kapnak megmentendő madárfiókákról. Ám az esetek 
szereplőinek legtöbbje nem árvult el, sőt a legnagyobb 
segítség számukra az, ha nem is fogják be őket, ha pedig 
netán ez már megtörtént, akkor célszerű a megtalálás 
helyén való mielőbbi elengedés.
Bár a legtöbb kismadár elesettnek és magányosnak tű-
nik azzal, hogy elhagyta a fészket – ez valójában legtöbb-
jüknél életük egyik legfontosabb önvédelmi döntése. Ha 
mi az ilyen fiókát (amúgy teljesen feleslegesen) hazavisz-
szük, csak kárt okozunk neki, mert elszakítjuk az őt etető 
és nevelő szülőktől, továbbá szinte bizonyosan erősen 
csökkentjük az elengedését követő túlélési esélyeit.
Ne felejtsük el: nem akkor vagyunk felelős madárvédők, 
ha a természeti törvények ellen dolgozva bármi áron 
meg akarunk menteni minden egyes madarat, fészekal-
jat és fiókát! Erre esetleg a végveszélyben levő fajoknál 
lehet szükség, de a legfőbb cél ott is a megfelelő élőhelyi 
viszonyok helyreállítása, mert e nélkül az ilyen állatok vé-
gül csak állatkertekben maradhatnak fenn.
https://www.mme.hu/maganyos_fiokat_talaltam 
Fotó: Bagosi Zoltán

 PÁRBESZÉD A NAGYRAGADOZÓKRÓL • Idén 
lezárult az ember-vadvilág konfliktusokkal foglalkozó 
EuroLargeCarnivores LIFE-projekt, amelynek elsődleges 
célja a nagyragadozókkal foglalkozó különböző érdek-
csoportok – többek között állattartók, vadászok, termé-
szetvédelmi szakemberek, természetjárók és döntésho-
zók – közti párbeszéd elősegítése volt. A projekt során 
felmérték az érintettek véleményét és ismereteit a nagy-
ragadozókról, illetve a velük való együttélésről.
A projekt keretében mintegy 3000 szakértő bevonásával 
több mint 300 szakmai eseményt tartottak a résztvevő 
szervezetek. Több kiadvány, kézikönyv is készült, hogy 
segítséget nyújtson a gazdálkodóknak, a vadgazdálko-
dási és természetvédelmi szakembereknek a nagyraga-
dozók megismerésében és a megfelelő kármegelőzési 
megoldások kiválasztásában.
A nagyragadozókkal való együttélésről a WWF Magyar-
ország animációs filmet is készített, amely bemutatja e 
fajok természetben betöltött szerepét, továbbá felhívja a 
figyelmet az érintettek közötti kommunikáció és a meg-
felelő haszonállat-védelmi eszközök használatára.
www.wwf.hu 
Fotó: Bagosi Zoltán

KILENC ESZTENDŐ

Épp kilenc esztendeje látott nap-

világot a mai Állatvilág magazin 

első száma. Szorongva vártam 

az eladási adatokat, hiszen ezek-

től függött a lap további sorsa. 

Szerencsére magazinunk el-

nyerte olvasóink tetszését, így 

az akkori 36 oldalnyi terjedelmét 

időközben 52 oldalra növelhettük. 2019-ben a magazin kiadását 

teljes egészében a Fővárosi Állat- és Növénykert vette át. Az, hogy 

a Kertnek saját folyóirata van, nem újdonság – sőt, az volna fur-

csa, ha nem lenne. Hiszen már a 19. században is jelentetett meg 

periodikát, majd 1916 és 1944 között A Természet kiadója volt, 

1956–66 között a Zoo Budapest következett, majd 1990-től 1994-

ig ismét A Természet, amelyet később a Göncöl Alapítvánnyal kö-

zösen adott ki „A” nélkül, Természet címmel, ezt követték 2000 és 

2012 között az imént említett alapítvánnyal közös kiadású Süni és 

Vadon magazinok. És most az Állatvilág.

Egy lap történetéről tízévente szokás megemlékezni, ezért 

joggal merülhet fel a kérdés: miért teszem ezt kilenc év után? 

Nos, pusztán azért, mert aktualitása van. A magazin árát jelen 

számunktól kénytelenek voltunk megemelni, az égbe szökő pa-

pírárakkal sajnos nehezen tudunk versenyezni. Ahogy az elmúlt 

kilenc esztendöben mindig, mostani lapszámunkban is igyekez-

tünk egy változatos állat-kaleidoszkópot felsorakoztatni – bízva 

abban, hogy minden állatbarát megtalálja kedvencét a következő 

oldalakon.
KOVÁCS ZSOLT

főszerkesztőFotó: Szemadám György

 SZLOVÁK–MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS A MA-
DARAKÉRT • Szlovákia és Magyarország együttműkö-
désében elindulhat idén a Steppe on border LIFE-projekt, 
amely azon – határ menti régióban lévő – élőhelyek ja-
vítására összpontosít, ahol a fokozottan védett túzok és 
kék vércse előfordul. A pályázat az Európai Unió támo-
gatásával, öt éves időtartamban valósul meg. Szlovák és 
magyar ornitológusok hosszú ideje együttműködésben 
dolgoznak mindkét faj populációjának megerősítésén, 
növekedésének elősegítésén.
A kék vércse és a túzok állománya az elmúlt 40 évben 
30%-kal csökkent Európában, egyes régiókban pedig az 
eltűnés veszélye fenyegeti őket. Az élőhelyvesztés és az 
alacsony szaporodási siker mindkét faj számára kritikus 
veszélyeztető tényező. Így a most induló projekt fő célja 
a fajok kedvezőtlen helyzetének javítása elsősorban az 
intenzíven használt mezőgazdasági területek gyepterü-
letekké alakításával.
www.mme.hu
Fotó: David Havel / Shutterstock

 GYŐRI SIKER • Fél évtizede húzódó ügy végére került pont idén, amikor Győr város köz-
gyűlése egyhangúlag megszavazta, hogy helyi jelentőségű védett természeti területté nyil-
vánítsák a Püspökerdőt. Ezt a területet korábban egy fejlesztés kapcsán teljes átalakítás és 
mintegy 40 hektárt érintően intenzív fakivágás fenyegette.
A Püspökerdő természeti értékei között számos ritka madárfajt – mint például a közép fa-
kopáncsot –, valamint jó néhány erdőlakó denevérfajt tartanak számon, így ezek védelmét 
is szavatolja a most meghozott kedvező városi döntés. A Püspökerdő mellett szintén helyi 
természetvédelmi területté vált a szentiváni tölgyeserdő is.
Fotó: Toni Genes / Shutterstock

 ÉLŐVILÁG-VÉDELEM A TÉTÉNYI-FENNSÍKON 
• A főváros peremén található a természeti értékekben 
leggazdagabb területek egyike, ahol az idei évben is 
széles körű összefogásban végeztek élőhelyfenntartási 
munkákat szakemberek és önkéntesek.
Ez már a tizenkettedik ilyen akciónap volt, mintegy száz 
fő részvételével! Itt voltak a Főpolgármesteri Hivatal il-
letékesei, fővárosi és helyi önkormányzati képviselők, 
a kezelési feladatokat ellátó Főkert vezérigazgatója, a 
természetvédelmi őrszolgálat és a közterület-felügye-
let munkatársai. Emellett szép számmal képviseltették 
magukat a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és egyéb társadalmi szervezetek önkéntesei. 
A nap folyamán az előzetesen egyeztetett területeken 
folyt a gyepek felszabadítása, a becserjésedés csök-
kentése.
A résztvevők kézből is megtekinthették a területen elő-
forduló madárfajokat, mivel az MME madárgyűrűzési 
bemutatót is tartott.
Fotó: 

 ŐRSÉGI ÉVFORDULÓ • Idén 
ünnepli fennállásának huszadik 
születésnapját az Őrségi Nemze-
ti Park. A területen még 1978-ban 
hozták létre Magyarország legna-
gyobb kiterjedésű tájvédelmi kör-
zetét közel negyvenezer hektáron. 
Ez képezte aztán az alapját a 25 
évvel később megalakuló nemzeti 
parknak, amely 2002. március 8-án 
nyílt meg.
Évről évre mintegy hetvenezer lá-
togató keresi a park által nyújtott 
kikapcsolódási lehetőségeket. Ezt 
segíti az elmúlt évtizedekben meg-
épült, illetve létrejött 32 ökoturiszti-
kai létesítmény. A park igazgatósá-
ga létrehozott egy állatkihelyezési 
programot is, amelynek során több 
mint 100 magyar tarka szarvasmar-
ha „átadásával” segítették a gazdá-
kat. Az igazgatóság a muraközi ló 
kutatási és regenerálási programját 
is elindította. Ennek eredménye-
ként ma már 60 tenyésztő 217 lóval 
vesz részt a programban. A nemzeti 
park területe mellett két tájvédelmi 
körzetet és nyolc természetvédelmi 
területet gondoz az igazgatóság.
www.orseginemzetipark.hu 
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A 
több fajt is bemutató kifutók az állatkertek üde 
színfoltjai, a látogatók kedvelt célpontjai, ame-
lyek nemritkán népszerűbb látványosságok, 
mint az egyetlen faj bemutatására korlátozó-

dó tartóhelyek. Hosszas nézelődésre, megfi gyelésre 
csábítja a szemlélődőket a fajközi viselkedésformák 
tanulmányozása. Egy-egy ilyen állatkerti élőhely 
létrehozását gyakorta éveken át húzódó tervezés 
előzi meg. Alábbi írásomban európai és hazai pél-
dákon keresztül szeretném bemutatni az állatkerti 
társaskifutók érdekes világát.

AFRIKA VOLT AZ ELSŐ
A mai értelemben vett első társaskifutó 1907-ben 
nyitotta meg kapuit Hamburg-Stellingenben, Carl 
Hagenbeck állatkertjében. Az eredeti funkcióját 
napjainkig megőrző, világhírű Afrika-panoráma 
részeként ekkor készült el az a forradalmi tartóhely, 
amely struccokat, zebrákat és antilopokat mutatott 

be egy közös területen. Hagenbeck a természet pél-
dáját vette alapul: az említett fajok ugyanis a vadon-
ban gyakran keresik egymás társaságát.

Az elképzelés követendőnek bizonyult: a ham-
burgi alapötletet fi gyelembe véve mára a világ szin-
te összes állatkertjében létesültek társaskifutók. E 
bemutatók java része a természet egy piciny darab-
jaként olyan fajokat mutat be, amelyek eredeti élő-
helyükön is egy adott területen élnek, míg másik 
– szerencsére kisebbik – részük „interkontinentális” 
jelleggel több földrészről válogatta össze az együtt 
tartható állatokat. Magyarországon a hamburgi 

ÁLLATKERTI 
TÁRSAS-JÁTÉK
TÁRSASKIFUTÓK A NAGYVILÁGBAN

Carl Hagenbeck 
(1844–1913), a mo-
dern állatkertészet 
szülőatyja. Hagen-

beck nem csupán 
állatkertészettel, 

hanem állatke-
reskedelemmel is 

foglalkozott.
Forrás: Wikipédia

A hamburgi Tier-
park Hagenbeck 
Afrika-panorá-
mája immár 115 
éve az állatkert 
jelképe. A bemuta-
tóban – egymás-
tól elszeparálva 
– vízimadarak, 
szavannalakó 
patások, oroszlá-
nok és hegyvidéki 
patások láthatók.
Fotó: Kovács Zsolt

példához hasonlóan szintén afrikai elterjedésű fa-
jokat mutatott be az első társaskifutó, mely Nadler 
Herbert kezdeményezésére 1931-ben nyílt meg a 
Fővárosi Állat- és Növénykertben. 

Az egzotikus szavannalakók együtt tartása 
azonban nem mindig problémamentes. Hazai ál-
latkertjeinkben is több példa akad arra, hogy az 
eredetileg egybefüggő területet később fel kellett 
osztani a különböző fajok összeférhetetlensége mi-
att. A struccok – főleg a kakasok – olykor csipkelő-
dő, kötözködő természetűek, náluk erősebb állatok-
kal is kikezdenek, aminek gyakran nincs jó vége: a 

békétlen madarak sérülésével járnak az incidensek. 
A zebrák szintén gondot okoznak; különösen az 
európai állatkertekben népszerű alföldi zebrák jön-
nek ki nehezen kifutóbeli társaikkal. A jóval ritkább 
Grévy-zebrák ilyen tekintetben kevésbé összeférhe-
tetlenek. Általánosságban elmondható, hogy minél 
nagyobb egy kifutó, s minél több búvóhellyel, elkü-
lönítési lehetőséggel rendelkezik, annál könnyeb-
ben lehet benne több fajt együtt tartani.

Az afrikai szavannák élővilágát bemutató kifu-
tók mellett gyakori az Indiában őshonos patások, 
például pettyes szarvasok és indiai antilopok közös 
területen való tartása. Egy-egy ilyen népes, vegyes 
állatcsapat kétségtelenül az adott állatkert dísze. 

Dél-Amerika sokszínű élővilágának népszerűsí-
tése kedvelt témája az állatbemutatóknak. A söré-
nyes hangyász borotvaéles karmaival komoly se-
beket tud okozni éhes ragadozónak és gyanútlan 
embernek egyaránt. Ennek ellenére társaskifutó-
ban könnyen együtt tartható, más állatokkal szem-
ben békés faj. A különleges megjelenésű, ősállatra 
emlékeztető tapírok is jól társíthatók: minden hazai 
„tapírtartó” állatkertben vegyesfajú kifutóban van-
nak bemutatva (csuklyásmajmokkal, vízidisznók-
kal, nagy marákkal vagy épp tevefélékkel). 

Érdekesség, hogy a tapírnál méretesebb „vastag-
bőrűek” viszonylag ritkán láthatók társaskifutóban. 
Az orrszarvúak közül leginkább a szélesszájú orr-
szarvút szokás vegyesfajú bemutatóban elhelyezni, 
amely rokonaival ellentétben a csapatban tartást is 
aránylag jól tűri. Hazánkban Nyíregyházán zebrák-
kal, míg Veszprémben – a csíkos lófélék mellett – 

antilopokkal közös kifutóban gondozzák a rinocé-
roszokat. Néhány külföldi állatkertben gepárdokkal 
élnek együtt az orrszarvúak, például Ausztriában, a 
krenglbach-schmidingi állatkertben.

Elefántokat a rinóknál is ritkábban gondoznak 
társaskifutóban. Akad olyan állatkert, ahol az ázsi-
ai elefántokkal közös kifutóban indiai antilopokat 
mutatnak be; az együttélés az ormányosok számára 
környezetgazdagítási szempontból is ideális. A svéd 
Boras Djurparkban hatalmas, 2,3 hektáros területen 
afrikai elefántok, zsiráfok, ka� erbivalyok, struccok, 
zebrák és antilopok élnek együtt – akár a termé-
szetben.

RAGADOZÓK ÉS ALBÉRLŐIK 
Általánosságban elmondható, hogy nagy testű ra-
gadozókat csak a legritkább esetben sikerül zsák-
mányállatnak számító fajokkal közös kifutóban 
tartani. Az állatkertek az esetek többségében a ku-
darcba fulladó kísérletek után az ilyen párosításo-
kat gyakran felszámolják. A nagyragadozók közül 
a már említett gepárdok mellett leginkább a med-
veféléket lehet sikeresen társaskifutóban bemutat-
ni. Az általam meglátogatott állatkertek között erre 
az egyik legjobb példát Csehországban, az ostravai 
állatkertben láttam, ahol közös területen gondoz-
zák az örvös medvéket és a hulmán langúrokat. 
Nem is hagyományos kifutó ez, hanem egy terje-
delmes, lekerített erdőrészlet, ahol a majomcsalád a 
fák koronájában ugrálhat, miközben a medvepár a 
mesterséges tavacskában lubickol, vagy kiadósakat 
alszik a sziklákon. E közösségtől alig kőhajításnyi-
ra egy másik kiváló vegyesfajú bemutatót találunk, 
ahol ázsiai kiskarmú vidrák és binturongok min-
dennapjaiba leshetünk bele. 

Barna medvéket leggyakrabban szürke farkasok-
kal lehet társaskifutóban látni. Az első ilyen vegyes-
fajú kifutó hazánkban a Jászberényi Állatkertben 
nyílt meg a 2000-es évek elején. A példát időközben 
több hazai állatkert is átvette, ám a Veresegyházi 

A Fővárosi Állat- 
és Növénykert 
történetének 
legnagyobb 
alapterületű kifu-
tója, a 2008-ban 
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Afrika élővilágát 
hozza el Buda-
pestre.
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példához hasonlóan szintén afrikai elterjedésű fa-
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Herbert kezdeményezésére 1931-ben nyílt meg a 
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kal is kikezdenek, aminek gyakran nincs jó vége: a 
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Medveotthon kivételével napjainkra minden intéz-
ményünkben megszűnt a medve-farkas párosítás.

A medvefélék távoli rokonainak számító mosó-
medveféléket egyre több állatkertünkben láthatjuk 
társaskifutóban. Érdekesség, hogy a külföldi állat-
kertekben nagyon sok helyen lehet ormányos med-
véket más fajokkal közös bemutatóban látni, ezzel 
ellentétben Magyarországon e jelenség ritkaság-
számba megy. 

A kis panda, más néven vörös macskamedve a 
sikeres Európai Fajmegmentő Tenyészprogramnak 
(EEP) köszönhetően mind gyakoribb kontinensünk 
állatkertjeiben. Sok külföldi intézményben vegyes-
fajú kifutóban, leggyakrabban kínai muntyákszar-
vasokkal együtt tartva mutatják be ezeket az érde-
kes állatokat. 

FŐEMLŐSÖK TÁRSASÁGA
A főemlősöket aránylag gyakorta láthatjuk vegyes-
fajú kifutóban. A kisebb termetű fajok (selyemmaj-
mok, tamarinok, mókusmajmok) könnyen együtt 
tarthatók nagy testű, talajlakó rágcsálókkal: tenge-
rimalacokkal, agutikkal. 

A viszonylag agresszív páviánokat több helyen 
tartják sörényes juhokkal közös kifutóban. A Fővá-
rosi Állat- és Növénykertben évtizedek óta vegyes-
fajú kifutóban fi gyelhetők meg a sörényes juhok és a 

galléros páviánok a Nagyszikla oldalában (bár utób-
biakat pár évig berber makákók helyettesítették). 
A győri állatkertben a világ legkisebb szarvasmarha-
fajtái közé tartozó, afrikai eredetű Dahomey-
marhákkal osztják meg kifutójukat a páviánok. 

Az emberszerűek közé sorolt gibbonok esetében 
az egyik legérdekesebb társítást Lengyelország-
ban, Wrocławban láttam, ahol kucsmás gibbonok 
élnek indiai orrszarvúakkal társbérletben. Érde-
kesség, hogy a majmok csak a kifutó egy pontján 
jöhetnek le a talajra, de a mesterségesen kialakított 
kötélrendszeren végigugrálva az egész területet be-
járhatják a magasban. Az emberszabású majmok 
közül a gorillákat és az orangutánokat láthatjuk oly-
kor vegyesfajú kifutóban; életmódjuk miatt a csim-
pánzok nem alkalmasak erre. Németországban, 
Gelsenkirchen állatkertjében kiskarmú vidrákkal és 
hulmánokkal laknak együtt az orangutánok, míg 
nem messze, Dortmundban ázsiai tapírokkal.

MADARAK, HÜLLŐK ÉS TÁRSAIK
A fentiekben főleg emlősök társításáról írtam, holott 
e tartástechnológiai módszer más állatcsoportok-
nál is megfi gyelhető. Az azonos életmódú mada-

Új antilopistálló épült az állatkertben
„Az afrikai antilopfajok, zebrák, sörényes juhok és 
struccok befogadására alkalmas 147 négyzetméter 
alapterületű istállóépület az Állatkert keleti részé-
ben, a Nagysziklahegy aljában áll. Előtte terül el az 
1600 négyzetméter nagyságú szabadkifutó, amely a 
körszegélyútig terjed, két oldalán pedig a Zsiráfház-
zal és a Zebraházzal határos.

A Nadler Herbertnek, az Állatkert igazgatójának 
kezdeményezésére, elgondolása és terve alapján 
épült új állatház a méreteiben is tekintélyes, formás 
kifutójával nagy haladást jelent az Állatkert fejlődé-
sében, mert ez az alkotás most véglegesen és illően 
rendezi az Állatkertnek ezt az eddig kevéssé vonzó 
részét, amely még az intézmény újraépítése óta – 
határozott rendeltetés nélkül – befejezetlen maradt. 
[…] Az Állatkert igazgatósága november hó folyamán 
már át is költöztette ide a bejza antilopok héttagú 
csoportját, három hókaantilopot és az öreg szakál-
las gnút, amely kora miatt már ártalmatlan társaira. 
A jövő évben vásárlandó állatok közül ide kerülnek 
még a hatalmas növésű jávorantilopok, a víziantilo-
pok, a sörényes juhok és legalább három-négy darab 
afrikai strucc, hogy az afrikai állatvilág egy részének 
a képe teljes legyen.” (A Természet, 1931. december)

[2008-ban az afrikai fajok számára elkészült a fél-
hektáros Szavannaház és kifutó, amely magába fog-
lalja az egykori Afrika-kifutó területét is. – A szerk.]

Alföldi zebrák és 
jávorantilopok a 
Fővárosi Állat- és 
Növénykert egy-
kori Afrika-kifutó-
jában. A bemutató 
az első állatkerti 
társaskifutó volt 
hazánkban.
Fotó: Bagosi Zoltán

A 2000-es évek 
elején közös 

kifutóban laktak 
a Fővárosi Állat- 

és Növénykert 
mókusmajmai és 

ormányos medvéi. 
Az érdekes társítás 

napjainkra meg-
szűnt, ma már 

mindkét állatcsa-
pat saját kifutót 

birtokol.
Fotó: Bagosi Zoltán

rakat (pl. ragadozókat, magevőket, gázlómadarakat) 
viszonylag könnyű közös röpdében tartani. A titok 
nyitja a férőhely mérete: hatalmas, olykor több méter 
magas voilerekben problémamentesebb az együtt-
élés. Tény és való, a nagy papagájok és a ragadozó 
madarak tenyésztése legtöbbször (de korántsem 
mindig) a kisebb, egyfajos röpdékben sikerül.

A futómadarak közül a már említett struccokon 
kívül a nanduk és az emuk is könnyen társíthatók. 
Az állatkertekben „régi klasszikus” a kenguru-emu 
kifutó, melyben a kisebb termetű erszényesek saját 
részre vonulhatnak vissza, ahová a nagy testű ma-
darak nem tudják követni őket.

Hüllőket és kétéltűeket aránylag ritkán tartanak 
társaskifutóban, kivételt elsősorban a növényevő 
szárazföldi teknősök, a gyíkok és a nyílméregbékák 
jelentenek. A Schönbrunni Állatkertben a mexikói 
viperagyíkok coloradói folyami varangyokkal osz-
toznak bemutatójukon. A zágrábi intézményben 
a különleges megjelenésű krokodiltejuk víz alatti 
mozgását is megfi gyelhetjük: a dekoratív gyíkok 
édesvízi rájákkal és más halfajokkal élnek társbér-
letben.

NAGY ANTAL

A zágrábi állatkert 
hatalmas Afrika-
röpdéjébe a láto-
gatók is besétál-
hatnak. A tucatnyi 
madárfaj mellett 
a világ legkisebb 
antilopjai közé 
tartozó 
Kirk-dikdikekkel is 
találkozhatunk itt.
Fotó: Nagy Antal
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A 
rejtélyes teremtmény alig 30 centiméter hosz-
szú volt, s nagyon úgy festett, mintha valaki 
egy kacsa csőréből, holmi prémes állatból és 
egy kis termetű hódból eszkábálta volna össze. 

Shaw ollót fogott, s a tömött bundát itt-ott megnyir-
bálva kereste az öltéseket, melyek az egymáshoz 
korántsem illő „alkatrészeket” összetarthatták vol-
na. Mindhiába: a csodalény mégiscsak egy igazi ál-
lat kitömött példánya volt, éspedig a legelső, amely 
Európába, pontosabban Angliába került. A tudós 
az állat eredetében sem volt biztos, csupán sejtet-
te, hogy Ausztráliából származik. Mindez 1799-ben 
történt – 29 évvel Cook kapitány legendás felfede-
zőútja után.
 
NOMEN EST OMEN
George Shaw tüstént el is nevezte az „új” állatot 
Platypus anatinusnak. E név is olyanra sikeredett, 
mintha különböző darabokból származott volna, 
mert az „eleje”, a Platypus az ógörögből eredt (platy 
= lapos, széles, pous = láb), a „vége” (anatinus) pedig 
latinul annyit jelentett, hogy kacsaszerű.

Ám ezzel a dolog nem fejeződött be, mert ha-
marosan kiderült, hogy Fabricius már 1792-ben 
elnevezett egy parányi bogarat (szút) Platypusnak. 
A taxonómia szabályai szerint az előbb felhasznált 
nevet illette az elsőbbség, tehát az 1799-ben „fölfe-
dezett” fajt nem volt szabad Platypusnak nevezni. 
Meg is változtatták; végül Ornithorhynchus ana-
tinus lett belőle. Ez is egy nyelvi koktél volt: az or-
nitho ógörögül madár, a rhynchus latinul csőr. Az 
angol köznyelvben mégis platypus maradt, máig 
így nevezik világszerte, de mi magyarok kacsacsőrű 
emlősként ismerjük.

TOJÁSRAKÓ EMLŐSÁLLAT
A kacsacsőrű egyike a tojásrakó emlősöknek, job-
ban mondva a kloákások rendjébe (Monotremata) 
tartozik. E rendben négy másik fajjal osztozik; az 
összes többi hangyászsün (Echidna spp.), melyek 
Ausztráliában és Új-Guineában élnek. A kloákások-
ra jellemző, hogy végbelük, húgy- és ivarvezetékük 
egyetlen nyílásba, a kloákába torkollik. Ez már ön-
magában is különlegességnek számít az emlősök 

A XVIII. század utolsó évében George Shaw-nak, a londoni British Museum természettudományi vezetőjének kezébe 
akadt egy addig sose látott állat kitömött példánya. Dús, barna bundája, lapos, hódjellegű farka és széles kacsacsőre 
gyanút keltett Shaw-ban. Talán nem is igazi, egykor valóban élt állat preparált példányát tartja a kezében? Kétkedése 

nem volt alaptalan, hisz a távol-keleti kereskedők gyakran készítettek mindenféle „kimérákat” különböző állatok 
darabjaiból, majd jó pénzért árulták őket a hiszékeny utazóknak.

KACSA ÉS HÓD 
EGYSZERRE

A FÖLD EGYIK LEGBIZARRABB ÁLLATA, A KACSACSŐRŰ EMLŐS

Több mint két 
évszázaddal  ez-
előtt sok fejtörést 
okozott ez a furcsa 
állat a termé-
szettudósoknak. 
Bundája mint a 
vidráé, farka a 
hódé, a csőre meg 
a kacsáéra hason-
lított. 
Fotó: Liliya Butenko / 
Shutterstock

között, hiszen inkább a madarak, hüllők és kétéltűek 
sajátossága. 

Következő biológiai jellemzőjük, hogy tojást rak-
nak, s kicsinyeik mintegy 27 napon belül abból kel-
nek ki. Ez persze nem tűnt nyilvánvalónak az első 
kiszáradt, ütött-kopott, kitömött példány tanulmá-
nyozásakor. Néhány évtizednek el kellett telnie, s 
jó pár vállalkozó kedvű, Ausztráliába látogató ter-
mészetbúvár megfi gyelésére volt szükség ahhoz, 
hogy a tudományos világ megismerkedhessen a 
kacsacsőrű különös biológiájával. Mikor Angliában 
ismertté vált, hogy egy nőstény 2-4 tojást tojik, de 
nem melengeti őket, hanem azok egy puha, száraz, 
föld alatti fészekodúban fejlődnek, a gondos anya-
állat jóvoltából, sokan ezt az állítást képtelenek vol-

tak elhinni. (Közéjük tartozott a tekintélyes tudós, 
Richard Owen is.) Szerintük a tojások már az anya 
testében kikelnek, s az újszülöttek csak utána jön-
nek világra. Előbb-utóbb azonban a kacsacsőrű ős-
hazájában vizsgálódó szakértők véleménye győzött.

Egyike a legalaposabb, legszavahihetőbb kuta-
tóknak John Gould volt. Tapasztalatait közvetlenül 
az ausztráliai vadonban szerezte. Igaz, őt főleg or-
nitológusként és könyvkiadóként tisztelte a tudo-
mányos világ, ám mint a zoológia minden ága iránt 

érdeklődő tudós, értékes tapasztalatokat szerzett 
a kacsacsőrűről. Információira nemcsak saját te-
repmunkája során tett szert, hanem sokat merített 
az őslakosok megfi gyeléseiből is. Így aztán a világ 
egyre többet tudhatott meg erről a különös állatról. 
Többek közt azt is, hogy valóban tojásból bújnak ki 
a „kacsacsőrű-fi ókák”.

MINDIG ENNÉNEK
A kis jövevények, miután kikelnek „tojásbölcsőjük-
ből”, anyjuk tején élnek. Nos, ez az állítás is vég nél-
külinek tűnő vitákra adott okot, hiszen a XIX. század 
első évtizedeiben Angliába hozott preparált pél-
dányokon nem találtak emlőket. Ismét jó időbe és 
számos vitába került, mire nagy sokára megegyez-
tek a szakértők abban, hogy a nősténynek tényleg 
nincsenek emlői: a tej – akár a veríték – a hasoldal 
bőrén szivárog, s a csemeték onnan szívják, nya-
logatják. Fejlődésük során egyre kevesebb tejet és 
egyre több olyasmit esznek, amit anyjuk hoz nekik. 
A kacsacsőrű emlősök húsevők, táplálékuk javát a 
vizekben élő puhatestűek, kisebb-nagyobb gerinc-
telenek, rovarlárvák, ikrák, kétéltűek képezik, de 
néha még apró halak is. Életük a vízhez kötődik, mi-
vel kosztjukat szinte kizárólag ott találják meg. Test-
súlyukhoz képest hatalmas mennyiségű táplálékot 
igényelnek, s nemcsak a kifejlett egyedek, hanem 
a kicsinyek is. Az anyaállatot nagyon igénybe veszi 

A csőrével „lát”
Bár csukott szemmel és zárt füllel úszik, zsákmányát 
pontosan észreveszi még az iszapos, zavaros vízben 
is. Csőrében tudniillik egy roppant érzékeny szerv 
található, amely a préda által kibocsátott bioáramot 
tévedhetetlen pontossággal megérzi. A zsákmányt 
pofazacskójában „tárolja”, s mivel rágásra alkalmas 
fogai nincsenek, néhány szem homokkal, apró kővel 
összekeveri. Ezek az emészthetetlen anyagok aztán 
segítik a táplálék aprítását, őrlését, majd az ürülékkel 
távoznak az állat szervezetéből.

KEZDETBEN ÚGY TARTOTTÁK, 
ILYEN ÁLLAT NINCS IS!

A kacsacsőrű 
csőre nem olyan, 
mint a madaraké. 
Egy csodálatos 
érzékszerv van 
benne, mely 
még a legkisebb 
zsákmányálla-
tok bioáramát is 
jelzi a zavarosabb 
vizekben vagy a 
sűrű vízinövények 
között.
Fotó: Ornithorhynchus 
Dr. Philip Bethge

A kacsacsőrű em-
lős napi 10-12 órán 

át vadászik, java-
részt puha testű, 

apró vízi élőlé-
nyekre.  Ezalatt 

testsúlyának kb. 
20%-ának megfe-
lelő mennyiséget 

eszik. A kicsinyeit 
nevelő nőstények-

nek még ennél is 
több élelemre van 

szükségük.
Fotó: John Carnemolla 

/ Shutterstock ➤
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ivadékainak nevelése; testének zsírtartalma csök-
ken, szőrzete megritkul, és mondhatni, hogy „örül, 
ha élve megússza” egy-egy fészekalja felnevelését. 
A hím még a közelébe sem megy az odúnak.

„VÍZIVAKOND”
A fészekodú bejárata mindig a víz – jobbára egy nö-
vényekkel benőtt patak vagy kisebb folyó – partol-
dalában van, a vízszint felett fél, ritkábban egy méter 
magasan. Mivel a kacsacsőrű anatómiája elsősorban 
nem a szárazföldi mászkálást szolgálja, a nőstény-
nek már az odúba való ki-be járkálás is nehézséget 
okoz. Amikor az ivadékok kissé fölcseperednek, táp-
lálékigényük alaposan megnő, s az anyának minden 
erejét össze kell szednie, hogy az állandóan éhes csa-
ládot el tudja látni. Munkáját még az is nehezíti, hogy 
ahányszor elhagyja a fészekodút, hogy élelem után 
nézzen, a bejáratot be kell temetnie, nehogy valami 
ragadozó meglepje a védtelen utódokat.

Az odút, pontosabban a hosszú, akár 8-10 méteres 
járatot és a végén lévő kiöblösödött fészket a nőstény 
készíti. Rövid mellső lábaival ás, a hátsókkal pedig 

maga mögé tolja a földet. Az első telepesek, akiknek 
szokásuk volt, hogy minden ausztráliai állatnak egy 
angliai fajra emlékeztető nevet adtak, a kacsacsőrűt 
„vízivakondnak” nevezték.

FOGAS KÉRDÉS
A kacsacsőrű emlős poligám, egy nősténynek akár 
több hímmel is „lehet dolga”. A hímek gyakran ádáz 
harcot vívnak a párzás elsőbbségéért; ilyenkor 
ügyesen használják hátsó lábaik hegyes csonttüs-
kéit. Ezek a tüskék üregesek és méreggel vannak 
telítve. A méreg még az emberre nézve is veszélyes 
lehet, noha halált nem, csak hosszan tartó erős fáj-
dalmat, gyulladást okozhat. A nősténynek nincse-
nek ilyen fegyverei.

A kacsacsőrű fogazata – illetve annak hiánya – 
külön fi gyelmet érdemel. Az újszülötteknek ugyan-
is vannak parányi fogaik, de azok fejlődésük során 
rendre kihullanak, s újabbak nem nőnek helyettük. 
A fölcseperedett példányok csőrében mindössze 
egy reszelőszerű „bélés” található, s az állat ennek 
segítségével aprítja fel táplálékának nagyobb da-
rabjait. Ám ez nem jelenti, hogy a kacsacsőrűnek 
sohasem voltak fogai! 1971-ben az őslénykutatók 
rábukkantak néhány, több millió éves fogra, ame-
lyek bizonyára egy őskacsacsőrűtől származtak. A 
leletet számos további követte. Ezek közül legérde-
kesebb az 1980-ban, Lightning Ridge egyik opál-
bányájában talált, 110 millió éves, fogakat is tartal-
mazó, opálosodott állkapocs. De az igazi szenzáció 
– egyszersmind cáfolhatatlan bizonyítéka annak, 
hogy az őskacsacsőrűnek igenis voltak fogai – az 
a szinte teljesen ép koponya volt, melyet a queens-
landi ásatások (Riversleigh) során találtak 1985-ben. 
Hála ezeknek a leleteknek, immár valamelyest töb-
bet tudunk a kacsacsőrű emlős törzsfejlődéséről.

A KACSACSŐRŰ EMLŐSÖK ÉLETTERE 
ÉVRŐL ÉVRE SZŰKÜL.

1838–1840-ben, 
ausztráliai 
tanulmányútja 
során John Gould, 
korának egyik 
legnevesebb 
természetbúvára 
megfi gyelhette  
az élő kacsacsőrű 
emlősöket. Rajzait 
felesége dolgozta 
ki, melyek megje-
lentek az Ausztrá-
lia emlősei című 
munkájukban.

A kacsacsőrű 
emlős  Ausztrália 
keleti partvidékei-
nek és Tasma-
niának lakója 
(vörössel jelölve). 
1920 táján a  délen 
fekvő Kangaroo- 
szigetre több-ke-
vesebb sikerrel  
betelepítették 
(sárgával jelölve), 
hogy a sziget fau-
náját gazdagabbá 
tegyék.
Forrás: tentotwo IUCN 
dataBASE ccBY.sa 
WIKIPEDIA

HA NEM ALSZIK, AKKOR TÁPLÁLKOZIK
A mai kacsacsőrű mindennapi élete is sok érdekességgel szolgál. 
Jellegzetes szokása, hogy amikor nem alszik, akkor szünet nélkül 
izeg-mozog, ébrenlétének java részét táplálékszerzéssel tölti. Per-
cenként a vízfelszínre jön, kinyitja parányi szemét, levegőt vesz, 
majd ismét lebukik, hogy folytathassa az élelemgyűjtést. Félénk 
természetű, legalábbis az ember megérkezése óta ilyenné vált. Sze-
rencsésnek mondhatja magát az, akinek a szeme elé kerül e még 
mindig elég nagy számban élő, ám nehezen föllelhető állat.

Az őshonos ausztrál fajokat kegyetlenül pusztító ember (benn-
szülött és első telepes egyaránt) a kacsacsőrűt sem kímélte. Az ős-
lakosok előszeretettel ásták ki a fi atal, tehetetlen példányokat föld 
alatti fészkükből, hogy megegyék őket, s ha tehették, a felnőtt egye-
deket is szorgalmasan vadászták. A fehér telepesek sem voltak job-
bak, holott a kacsacsőrű prémje nem jelentett értéket (leginkább 
papucsokat készítettek belőle), húsa pedig korántsem volt ízletes. 
Mégis irtották, mondván, hogy eszi a halak ikráit, és így csökkenti a 
folyók, tavak halállományát.

Sok évtizednek kellett eltelnie, hogy végül védetté nyilvánítsák 
a fajt. Sajnos a környezet rombolásával, a vizek szennyezésével, le-
csapolásával ma is fogyatkozik az állománya. A kacsacsőrű emlős 
nem fordul elő egész Ausztrália területén. Természetes elterjedése a 
kontinens keleti-délkeleti vidékére szorítkozik; oda, ahol az emberi 
népsűrűség is a legnagyobb.

DR. HANGAY GYÖRGY

Karl L. Hartig már 
alaposan ismerhet-
te a kacsacsőrűt, 
mert ábrázolása hű 
képet ad róla min-
den idők legnép-
szerűbb zoológiai 
enciklopédiájában, 
Brehm: Az állatok 
világában. Az 1912-
es kiadásban már 
élethűen mutatja be 
a különös állatot.

A kacsacsőrű emlős 
roppant nehezen 

tartható 
fogságban, így 

Ausztrálián kívül 
csak egy-két állat -

bemutató büsz-
kélkedhet vele. Leg-
inkább hatalmas ét-

vágya és válogatós 
természete okoz 

fejtörést az állatkerti 
szakembereknek.

Fotó: John Carnemolla 
/ Shutterstock
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Ausztrálián kívül 
csak egy-két állat -

bemutató büsz-
kélkedhet vele. Leg-
inkább hatalmas ét-

vágya és válogatós 
természete okoz 

fejtörést az állatkerti 
szakembereknek.

Fotó: John Carnemolla 
/ Shutterstock
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A
milyen apró termetű hazánk egyik legkisebb 
emlőse, a róla szóló tudásunk is szinte belefér 
egy percbe. De induljunk a kályhától, akarom 
mondani azoktól az ismeretmorzsáktól, me-

lyekkel rendelkezünk a honi emlőstani tudomány 
asztalán. A rejtett életű, a kutató szeme elé csak 
hébe-hóba kerülő kisemlős első hazai szakirodal-
mi említése 1915-ben történt. Ez a cikk A törpeegér 
magyarországi alakjának tudományos neve címet 
viseli, s a Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat Állattani Szakosztályának folyóiratában jelent 
meg, dr. Horváth Géza entomológus-orvos-muzeo-
lógusnak, a Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
letbeli tagjának tollából:

„Olvasóink egy része bizonyára némi meglepetés-
sel látja nevemet e cikk élén egy emlősállattal kap-
csolatban, és alkalmasint kissé csodálkozik rajta, 
hogy én, aki már évtizedek óta majdnem kizárólag 
csak rovarokkal foglalkozom, most íme, a mam-
malógia terére is elkalandozom. Némi jogcímet 
merítek azonban erre abból a körülményből, hogy 
valamikor, pályám kezdetén gerincesek tanulmá-
nyozásával is foglalkoztam, és hogy nyomtatásban 
megjelent legelső dolgozatom 1867-ben, tehát már 
48 év előtt, Felső-Magyarország gerinces faunájára 
vonatkozott.”

E magyarázkodó sorokkal kezdődik a szerző írá-
sa, amelyben jelzi, hogy Ocskay Ferenc báró a szó-
ban forgó állatkát már 1831-ben Mus pratensis né-

ven önálló fajként írta le hazánkból. De 1882-ben 
még Petényi Salamon Jánoshoz köthetően Mus 
arundinaceus Petenyi néven is futott a nemzetközi 
nómenklatúrában. A csavaros történet végére aztán 
1912-ben Gerrit Smith Miller washingtoni zooló-
gus tett pontot, mikor az európai emlősökről szóló 
munkájában a mi állatkánkat a Micromys minutus 
pratensis Ocskay néven véglegesítette a rendszer-
tan tudományában.

Majd az időben haladva elénk kerül dr. Vásárhelyi 
Tamásnak, a Magyar Természettudományi Múze-
um legendás poloskakutatójának 2009-es Múmiá-
val, denevérrel kezdődött című írása:

„Régóta, amióta csak megpillantottam, szerettem 
volna belelapozni az Állattár első, ősi leltárkönyvé-
be, kíváncsiságból is és a közreadás vágyával is. 
Kukkantsunk be együtt a Magyar Természettu-
dományi Múzeum Ludovika téri, kívül mállado-
zó falú, bedeszkázott ablakú épületének padlásá-
ra! Pókhálóról, vastag porról szó sincs. Denevérek, 
baglyok sem fognak minket megriasztani, bár van 
itt belőlük bőven a belül teljesen felújított padlástér 

A TÖRPEEGÉR TITKAI

„A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. 
Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek 
hosszú hetekre-hónapokra terjedő fi gyelmet.”
(Örkény István: Egypercesek. Használati utasítás, részlet)

A TÖRPEEGÉR TÖMEGE NEM TÖBB EGY 
FÉLIG TELT GYUFASKATULYÁNÁL.

A vizes élőhelyek 
közelében, a ma-
gas kórósokban 
élnek, de sokszor 
felmásznak a 
vízparti égerek, 
fűzbokrok ágaira 
is. Az ökológiai 
szempontból 
kiemelkedően 
fontos szegélyve-
getációk eltűné-
sével kénytelenek 
a földutak menti 
mezsgyéken ott-
hont keresni.
Fotó: BBA Photography 
/ Shutterstock

 A törpeegér vas-
tag, sűrű bundája 
a hátán vöröses-

barna, a hasán 
fehér. A két szín 

viszonylag élesen 
válik el. Kapaszko-

dásra is alkal-
mas farka, mint 

az egérféléké, 
szőrtelen és pik-
kelyekkel fedett. 

Tompa orra, kicsi 
és lekerekített és 
füle, akárcsak a 

mogyorós peléé, 
fi noman szőrö-

zött.
Fotó: Eric Isselee / 

Shutterstock légkondicionált raktáraiban. De most nem miattuk 
jöttünk, hanem egy nagy alakú, vastag kötetért, 
amelybe 1821-től jegyezték be a gerinces állatok 
gyűjteményében történt gyarapodást. Akkor hát itt 
az alkalom, nézzük, mit rejt az 1821-ben megnyitott 
gyűjteményjegyzék.”

Egyből egy közelebbről nem részletezett Mumia 
aegyptiaca (ez lehetett macska- vagy embermúmia 
is) mellett szerepel az alábbi bejegyzés: „Mus pra-
tensis báró Ocskay Ferenc úrtól – Ez csak egy fe-
jér egér volt borlélben”. Vagyis már tíz évvel azelőtt, 
hogy Ocskay báró nevesítette törpeegerünket, bor-
szeszben tartósítva a múzeumba juttatta az első tí-
puspéldányt. Sajnos aztán a háborúk, forradalmak 
elsöpörték, felégették az akkori emlősgyűjteményt. 

A HARMADIK LEGAPRÓBB HONI EMLŐS
A törpeegér az egyik legkisebb termetű európai rág-
csáló, hazánkban nála csak a törpecickány és a tör-

pedenevér apróbb. Tömege nem több, mint egy fé-
lig teli gyufaskatulya. Félujjnyi testhosszának a felét 
kapaszkodásra is alkalmas farka teszi ki. Vastag, dús 
bundája a hátán vörösesbarna, a hasán ellenben fe-
hér: a két szín viszonylag élesen válik el. Lábait és 
szőrtelen farkát a mászáshoz, míg mellső végtag-
jait elsősorban a táplálék megfogásához használja. 
Kapaszkodófarkával ügyesen birkózik meg a magas 
szárú növényzet, cserjeágak jelentette kihívások-
kal. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy 
a sűrű ágrengetegbe alig-alig tudnak a ragadozók 
bejutni.

A törpeegér nappal is aktív, főleg a reggeli és a 
késő délutáni órákban mászik, kapaszkodik. Ta-
vasztól őszig a magasban tartózkodik, s csak télen 
húzódik föld alatti fészkébe, amelybe eleséget is 
gyűjt. Valódi téli álmot tehát nem alszik, eltérően 
a peléktől, cickányoktól vagy denevérektől. Rend-
szerint háromórás ciklusokban éjjel-nappal aktív, 

Törpeegér

Törpeegér, törpeegér,
ne mássz fel a bokorra, mert
elfúj a szél!
Van neki jó, hosszú farka, 
azt az ágra rácsavarja,
fújhat a szél, fújhat a szél,
kapaszkodik farkával a 
törpeegér.

Törpeegér, törpeegér,
jöhet bagoly, jöhet róka,
ő sose fél!
Kóró szárán van a fészke,
sűrű gaznak rejtekébe’,
hát sose fél! Hát sose fél!
Csöpp fészkében elbújik a 
törpeegér.

(Gryllus Vilmos - dalszöveg)

Többnyire 
különféle fű- és 

gabonamagvakat, 
apró gyümölcster-
méseket fogyasz-

tanak.  Táplálékuk 
nyáron rovarokat 
és lárvákat is tar-

talmaz. Az ínséges 
téli időszakra gya-
korta behúzódnak 

istállókba, széna- 
vagy szalmaköte-

gek alá.
Fotó: Matt Gibson / 

➤

12



légkondicionált raktáraiban. De most nem miattuk 
jöttünk, hanem egy nagy alakú, vastag kötetért, 
amelybe 1821-től jegyezték be a gerinces állatok 
gyűjteményében történt gyarapodást. Akkor hát itt 
az alkalom, nézzük, mit rejt az 1821-ben megnyitott 
gyűjteményjegyzék.”

Egyből egy közelebbről nem részletezett Mumia 
aegyptiaca (ez lehetett macska- vagy embermúmia 
is) mellett szerepel az alábbi bejegyzés: „Mus pra-
tensis báró Ocskay Ferenc úrtól – Ez csak egy fe-
jér egér volt borlélben”. Vagyis már tíz évvel azelőtt, 
hogy Ocskay báró nevesítette törpeegerünket, bor-
szeszben tartósítva a múzeumba juttatta az első tí-
puspéldányt. Sajnos aztán a háborúk, forradalmak 
elsöpörték, felégették az akkori emlősgyűjteményt. 

A HARMADIK LEGAPRÓBB HONI EMLŐS
A törpeegér az egyik legkisebb termetű európai rág-
csáló, hazánkban nála csak a törpecickány és a tör-

pedenevér apróbb. Tömege nem több, mint egy fé-
lig teli gyufaskatulya. Félujjnyi testhosszának a felét 
kapaszkodásra is alkalmas farka teszi ki. Vastag, dús 
bundája a hátán vörösesbarna, a hasán ellenben fe-
hér: a két szín viszonylag élesen válik el. Lábait és 
szőrtelen farkát a mászáshoz, míg mellső végtag-
jait elsősorban a táplálék megfogásához használja. 
Kapaszkodófarkával ügyesen birkózik meg a magas 
szárú növényzet, cserjeágak jelentette kihívások-
kal. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy 
a sűrű ágrengetegbe alig-alig tudnak a ragadozók 
bejutni.

A törpeegér nappal is aktív, főleg a reggeli és a 
késő délutáni órákban mászik, kapaszkodik. Ta-
vasztól őszig a magasban tartózkodik, s csak télen 
húzódik föld alatti fészkébe, amelybe eleséget is 
gyűjt. Valódi téli álmot tehát nem alszik, eltérően 
a peléktől, cickányoktól vagy denevérektől. Rend-
szerint háromórás ciklusokban éjjel-nappal aktív, 

Törpeegér

Törpeegér, törpeegér,
ne mássz fel a bokorra, mert
elfúj a szél!
Van neki jó, hosszú farka, 
azt az ágra rácsavarja,
fújhat a szél, fújhat a szél,
kapaszkodik farkával a 
törpeegér.

Törpeegér, törpeegér,
jöhet bagoly, jöhet róka,
ő sose fél!
Kóró szárán van a fészke,
sűrű gaznak rejtekébe’,
hát sose fél! Hát sose fél!
Csöpp fészkében elbújik a 
törpeegér.

(Gryllus Vilmos - dalszöveg)

Többnyire 
különféle fű- és 

gabonamagvakat, 
apró gyümölcster-
méseket fogyasz-

tanak.  Táplálékuk 
nyáron rovarokat 
és lárvákat is tar-

talmaz. Az ínséges 
téli időszakra gya-
korta behúzódnak 

istállókba, széna- 
vagy szalmaköte-

gek alá.
Fotó: Matt Gibson / 

➤

13



a nyugalmi időszakokban („tor-
por”) a járataiban vagy fészkében 
pihen. A legtöbb fészek kör vagy 
ovális alakú, lehetnek az ágakhoz 
horgonyzottak vagy arról függő-
ek is. A törpeegerek által jellem-
zően használt kökény, gilisztaűző 
varádics, csalán, pántlikafű, vad-
szeder, veresgyűrű som, illetve 
alacsonyabban ágazó gyertyán 
ágaira szőtt fészkek a talajfelszín-
től 25-50 cm-re találhatók. De a 
növényfajból és annak szerkeze-
téből adódóan akár egyméteres 
magasságban is himbálhatja szél 
a gömbotthonukat. Az elhelyezés 
nem csupán attól függ, hogy az 
otthont adó növényfajok szárára 
applikált fészkeknek hol tudnak 
fokozott stabilitást biztosítani. E 
könnyű prédául szolgáló kisrágcsálónak az is fontos 
szempont lehet, hogy a fészek megközelíthetőségét 
nehézzé tegye a potenciális ragadozók számára. A 
törpeegér élete merő veszedelem, hisz sok egyéb 
mellett lesnek rá a nyestek, nyusztok, rókák, saká-
lok, házi és vadmacskák, varjak, sőt éjszakánként a 
baglyok is.

Minden harmadik órában hozzávetőleg fél órát 
táplálkozik, míg a többi időt alvással tölti. Annak 
érdekében, hogy elkerülje az ellenséget, lassan mo-
zog, s védekezésként „álcázó testtartásba” mereve-
dik, azaz mozdulatlanul várja a veszély elmúltát. Ha 
ez továbbra is fenyegeti, lazán engedi magát a talaj-
szint sötétjébe zuhanni. Mivel határozottan kedveli 
a meleg, napos időjárást, nem ritka, hogy a fészek 
tetején vagy nagyobb leveleken napfürdőzik egy-
egy példány. 

A MACSÓ A NYERŐ
Bár a törpeegerek nem egy életre választanak párt 
maguknak, megfi gyelések szerint szaporodáskor a 
nőstények az ismerős és domináns „macsó” híme-
ket részesítik előnyben az idegenekkel szemben. 
Az anyaállatok – lévén úgynevezett poliösztruszos 
emlősök – egy ivari cikluson belül, a szülést köve-
tően több alkalommal is ivarzanak, s gyors egymá-
sutánban akár háromszor is vemhesülhetnek. Sza-
porodásuk a hőmérséklettől, időjárástól függően 
rendszerint áprilisban kezdődik, és szeptemberben 
ér véget. Ezalatt több ízben, három hét vemhesség 
nyomán hozzák világra öt, legfeljebb kilenc csupasz 
és vak kölyküket. Az utódok világrahozatala a talaj-
felszíntől számított 100-130 cm-re épített „magas 
fészkekben” történik. E fészkek építése a tavaszi és 
nyári költési időszakban veszi kezdetét, s minden 
alom után egy újabb fészket építenek. A valódi szü-
lőfészket száraz fűszálakból három rétegben fonják. 
A bélés fi nomra aprított levelekből és fűből készül, 
amely meleg fészekbelsőt jelent a fi atalok számára. 
Gyakran több bejárata is van, de ezeket a lyukakat 
a nőstények az ellést követő első héttől zárva tartják, 
a hímeket pedig egyáltalán nem engedik be.

MIVEL RAGADOZÓK SOKASÁGA VADÁSZIK 
RÁ, ÉLETE CSUPA VESZEDELEM.

Gömbfészek

A réteken, az orrunkig érő 
bábakalácsok, cickafarkak között,
ahol szulák és szederinda szökött
virágba, ott, a burjánban él ő,

építőművésze a gömbfészkeknek,
a fűszálból font, ide-oda ringó,
puha kuckónak, ahová bújni jó
lenne néhanap, mert védelmeznek

a gömbölyű burkok. A törpeegerek
hogy tudják ezt! A kölyköket ide
rejtik, hogy a kicsinyek legyenek

bent, hisz a gömbről eső és baj lepereg.
Reméli a törpeegér nagy hite,
hogy az égi hatalmak oly kegyesek.

(Molnár Krisztina Rita)

A kölykök szeme nyolcnaposan nyílik ki, de már 
három nappal a születés után képesek megfogni 
a fűszálat, kéthetes korukban hagyják el a fészket, 
s egy szűk hónapon belül érik el ivarérettségüket. 
Mivel rövid a természetes élettartamuk, a nőstények 
általában csak egy-két szaporodási időszakot élhet-
nek meg. Az ellenkező nemű törpeegerek csupán 
párosodni jönnek össze, és költőfészket építenek, 
ám ezt követően a nőstények elűzik a hímeket ma-
guk mellől. A nem szaporodó egerek is építhetnek 
„költőfészket”, de az kevésbé szilárd, s hiányzik be-
lőle a puha bélés. A hidegebb őszi-téli hónapokban 
pedig alvófészket építhetnek a hosszában felaprított 
és földre fektetett fűszálak tömegéből.

A törpeegér ökológiai szerepét sok egyéb mellett 
az is jól szemlélteti, hogy fészke számos ízeltlábú 
otthonául szolgál. Minél nagyobb méretű a fészek, 
annál több gerinctelen használhatja társbérletül 
a törpeegerek lakhelyét – akár kéretlenül is. Vizs-
gálatok szerint pókok, atkák, bolhák, rugófarkúak, 
pszeudoskorpiók és különböző rovarfajok a leg-
gyakoribb hívatlan vendégek egy-egy ilyen gömb-
fészekben. 

ISMERETLEN ÁLLOMÁNYMÉRET
A faj areája Északnyugat-Spanyolországtól Európa 
nagy részén, valamint Szibérián át egészen a Ko-
reai-félszigetig és Mongólia északi széléig terjed. 
Hazánk teljes területét magába foglalja ez az élettér, 
ám populációja a szegélyélőhelyek eltűnése és az e 
területekre jellemző magas, lágy szárú növényzet 
csökkenése miatt Európában mindenhol visszaszo-
rulóban van. Magyarországon még senki sem vég-
zett célzott tudományos vizsgálatokat a törpeegérre 
vonatkozólag, így hazai állománynagysága, pontos 
elterjedése sem ismert. Tipikus élőhelyeinek ökoló-
giai romlása, átalakulása vagy épp eltűnése alapján 
egyedszámcsökkenése valószínűsíthető. Előfordu-
lási adatai elsősorban bagolyköpetek analíziséből 
származnak, de nem tudjuk, hogy különböző jel-
legű élőhelyein mennyire változik az állománya.

BAKÓ BOTOND

A Vadonleső Program 2022-ben az év 
emlősének választotta a törpeegeret. 

További információk: 
https://vadonleső.hu/; 

https://www.facebook.com/vadonleso/

Az otthonukul 
szolgáló szegély-

élőhelyek megőr-
zése, fenntartása, 
valamint az álta-

lános rágcsálóirtó 
szerek visszaszo-

rítása kiemelten 
fontos a faj védel-
me érdekében. A 
hazánkban 2012 

óta védett állatfaj 
pénzben kifejezett 
természetvédelmi 

értéke egyeden-
ként 25 ezer forint.

Fotó: Paul Tymon / 
Shutterstock

A cellulóz emész-
tését segíti, hogy 
nagy méretű a 
vakbelük, amely 
sok cellulózbontó 
baktériumot tar-
talmaz. A részben 
lebontott tápanya-
got a székletürítés 
után visszanyelik. 
Ez az újrafelvétel 
lehetővé teszi, 
hogy az emészté-
sük rendkívül ha-
tékony lehessen.
Fotó: BBA Photography 
/ Shutterstock
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BAKÓ BOTOND
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Házigazdám neve nem ismeretlen olvasóink előtt, 
hiszen több, saját akvarellekkel illusztrált cikket is 
írt lapunkba. Legutóbbi írásában a paradicsomma-
darak rejtett életét mutatta be. Ezek után talán nem 
véletlen, hogy elsőként az Új-guineai madárhatáro-
zóról kérdeztem.

– Még 2011-ben keresett meg egy 
amerikai kiadó, hogy legyek egyik il-
lusztrátora a Birds of New Guinea című 
határozókönyvnek. A könyv azóta 
megjelent, de a tervezett következő ki-
adást számos képtáblával kellett kiegé-
szíteni, illetve a régieket újakra cserél-
ni. A legújabb kiadás képtábláinak már 
mintegy az ötödét én készítettem.

Honnan lehet anyagot gyűjteni egy 
ilyen speciális munkához?
– A szerző, Thane Pratt jóvoltából két-
szer is jártam Új-Guineában, ahol több 
ezer fényképet és rengeteg vázlatot si-
került készítenem. Emellett természe-
tesen kutatok az interneten is, napokon 
át nézem és gyűjtöm ki a referenciafo-
tókat, videókat. Ám ezek nem mindig 
adják vissza a természetes színeket, 
sőt, a kevésbé ismert fajokra még a 
neten se lehet ráakadni. Nem könnyí-
ti meg a helyzetet az sem, hogy ma a 
genetikai vizsgálatok bűvöletében for-
rong az állatrendszertan. Az egykori 
alfajokat gyakran immár fajnak tekin-
tik, így azokat is be kell sorolni az újabb 

kiadásokba. Jó példa erre a pitták helyzete. Nem 
is olyan rég csupán három fajukat ismerték el 
Új-Guineában, ma pedig tele van velük egy egész 
képtábla. Ilyen esetben fölkeresem azokat a termé-
szetrajzi múzeumokat, amelyek gazdag madárgyűj-
teménnyel rendelkeznek, s az ottani, bőrbe tömött 
madarak lesznek a modelljeim. Különösen Bécsben 
és az angliai Tringben dolgoztam sokat.

Hogyan lesz valaki madárfestő? Gondolom, meg-
határozó benne a gyermekkor, ám azt is sejtem, 
hogy ez egy hosszú folyamat és nem kevés munka 
eredménye.
– A családi könyvtárban szerencsére megvolt Pe-
terson, Mountfort és Hollom művének, az Európa 
madarainak első, jórészt még fekete-fehér kiadása, 
amelyet ugyan megviselt állapotban, de ma is őr-
zök. Talán nem túlzás azt állítanom, hogy 11-12 éve-
sen ez a könyv indított el a madarászatban. Rajzol-
ni pedig mindig is szerettem. Később, már polgári 
szolgálatosként, a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesülethez kerültem, majd ott is ma-
radtam főállásban. Innentől kezdve számos cikk-

LÁTOGATÓBAN KÓKAY SZABOLCSNÁL

Egy festő műtermében bőven van látnivaló: 
vázlatok, félkész vagy épp mostanság elkészült 
alkotások. Ha pedig ezek a képek zömmel 
madarakat ábrázolnak, s alkotójuk még mesél is 
róluk – nos, akkor már tényleg nehéz betartani 
az „illendő időt”. Nem volt ez másként akkor sem, 
amikor egy hűvös tavaszi napon Kókay Szabolccsal 
beszélgettem.

„Régebben szinte 
kizárólag akrilfes-
tékkel dolgoztam, 
azonban 2005-ben 
áttértem az olajra 
(vászonra készülő 
képeknél), vala-
mint az akvarellre 
és gouache-ra 
(papírra készü-
lő képeknél és 
illusztrációknál). 
Kedvenc techni-
kám az akvarell.”
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

„Nagyon korán 
felismertem, hogy 
azok az alkotások 

vannak a legna-
gyobb hatással 

rám, melyek mö-
gött komoly terepi 

tapasztalat, első 
kézből vett megfi -

gyelés van.”
Fotó: Kókay Szabolcs

hez, könyvhöz és egyéb kiadványhoz készítettem 
illusztrációt, megfestettem több plakátot, elkészí-
tettem valamennyi hazai madár és sok más állatfaj 
illusztrációját.  

Volt, aki segített ebben? Iskolák, tanárok, mento-
rok?
– Autodidakta festő vagyok: vadgazda mérnökként 
végeztem Sopronban. Persze volt valaki, aki renge-
teget segített: nem más, mint Muray Róbert. [Az ő 
munkásságáról az Állatvilág 2021/3. számában ír-

tunk.] Az egyik kiállításán találkoztunk, onnantól 
rendszeresen ellátott tanácsokkal, főleg miután ő is 
Csepelre költözött. A madárfestészetnél a legfonto-
sabbak közé tartozik, hogy jól kell ismerni a model-
leket. Nemcsak az internetről vagy fotókról, hanem 
a természetből is. Tudni kell, miként mozognak, ho-
gyan repülnek, milyen a tollazatuk, amikor idősek 
vagy fi atalok, télen és nyáron. Nagy hasznát veszem 
annak, hogy gyerekkorom óta járom az erdőt-me-
zőt, és így sikerült megfelelő fajismeretre szert ten-
nem.

Műtermedben több polcot is megtöltenek azok a 
könyvek, amelyekben szerepelnek az alkotásaid.
– Eddig mintegy negyven könyvet illusztráltam. 
A legnagyobb kihívás talán egy délkelet-ázsiai hül-
lőhatározó képeinek elkészítése volt, a következő 
komolyabb feladatom pedig az India éjszakai ma-
darait bemutató kötet lesz. Itthon számos madaras 
könyvben jelentek meg képeim, legutóbb a Ma-
gyarország madáratlaszában és a Magyarország 
ragadozó madarai és baglyai című, kétkötetes mű-
ben. Szerencsére sok megbízást kapok. Most éppen 
a naszályi Ferencmajori Madárvárta jubileumára 
megjelenő kötetbe készítek hat, egész oldalas képet, 
ugyanakkor Costa Rica madaraiból is fel kell készül-
nöm, mivel egy ottani határozókönyvvel kapcsolat-
ban is megkerestek. 

Ha valaki nemcsak a könyvekben, hanem kiállítá-
son is szeretne megismerkedni a munkáiddal, hol 
és mikor találkozhat velük?
– Mivel egy tárlat megszervezése és levezénylése 
sok időt és energiát vesz igénybe, viszonylag ritkán 
mutatkozom be a kiállítótermekben. Legközelebb a 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán, Kecske-
méten tekinthetik meg képeimet az érdeklődők, egy 
május elejétől június végéig tartó tárlaton. 

Gondolom, egy ismert és sokat foglalkoztatott festő 
munkásságát a szakma is értékeli…
– Több nemzetközi díjat kaptam, ezek közül a leg-
büszkébb a 2008-as Birdwatch Artist of the Year 
címre vagyok. Ám legjobban talán Sir David Atten-
borough köszönőlevelének örülök. A világhírű ter-
mészettudós ugyanis 95. születésnapjára az én 
egyik festményemet kapta ajándékba. Nagyobb el-
ismerésben magyar madárfestő aligha részesülhet.

KOVÁCS ZSOLT

„Munkám során 
lehetőségem volt a 
világ több helyére 
eljutnom, Európán 
kívül jártam 
Marok kó ban, 
Kínában, Indiá-
ban, Trinidadon, 
Ausztráliában, Pá-
pua Új-Guineán, 
Nyugat Pápuán, 
Ugandában, Hok-
kaidón.”
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

„2001 előtt több 
évig dolgoztam a 

Magyar Madártani 
és Természetvé-
delmi Egyesület-

nél, valamint a 
Természetvédelmi 
Hivatalban, a Wa-
shingtoni Egyez-

mény (CITES) 
végrehajtásában.”

Illusztráció: Kókay 
Szabolcs

„Bár rajzolni 
mindig szerettem, 
két fő érdeklődési 
köröm elég későn, 
csak 20 évesen 
kapcsoltam össze. 
Azóta azonban 
szinte teljesen 
kitölti az életem a 
természeti témájú 
képek festése.”
Illusztráció: Kókay 
Szabolcs
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 Legalább 100 éves, rendkívül ritka grönlandi cápát 
(Somniosus microcephalus) sodort ki a víz a partra az ang-
liai Cornwallban. Az elpusztult fiatal nőstény 4 méter hosszú és 
285 kg tömegű volt, és valószínűleg a parton pusztult el. Már 
régóta nem evett, a gyomra teljesen üres volt. Egyelőre még a 
boncolás sem adott választ arra, miképpen és miért sodródott 
a partra ez az egyed. E cápák a világ leghosszabb életű gerin-
ces állatai, akár 500 évig is élhetnek.

https://www.livescience.com

 Szókincsünket a társadalmi környe-
zetünk alakítja, legyen szó a tizenévesek 
gyorsan változó nyelvjárásáról, vagy a helyi 
közösségekre jellemző kifejezésekről. Úgy 
tűnik, hogy ilyen hatások az orangutánok 
körében is érvényesülhetnek. A Borneón 
és Szumátrán vadon élő főemlősközössé-
gek hangjait tanulmányozó kutatók megál-
lapították, hogy az orangutánok nemcsak 
veleszületett és beidegződött hangokat 
adnak ki – ahogyan azt sokáig gondolták 
–, hanem képesek új hangokat is képezni, 
amelyekkel az énekesmadarakhoz hason-
lóan saját egyediségüket akarják kifejezni. 
Egyre több a bizonyíték arra is, hogy az 
emberszabású majmok repertoárja az em-
beri nyelvekhez hasonlóan mássalhang-
zó- és magánhangzószerű hangokból áll. 
Ezekből akár szótagszerű kombinációkat 
is képesek lehetnek összeállítani, és akár 
múltbeli eseményekről is tudnak kommu-
nikálni segítségükkel. Ez megerősíti azt az 
új nézetet, hogy az emberszabású majmok 
egyedülálló modellfajok a nyelv eredeté-
nek és fejlődésének kutatásához.

https://www.theguardian.com

 Az Északi-sarkvidék és az Antarktisz, bár sok szempont-
ból hasonló élőhelyek, nagyon különböző élőlényeknek adnak 
otthont. Mindkét területen számos fóka- és bálnafaj él, de csak 
az Északi-sarkvidéken honos Földünk legnagyobb medvéje, a je-
gesmedve (Ursus maritimus). Ennek oka, hogy evolúciós törté-
netében nem volt olyan időszak, amikor az északi és a déli sarkot 
jég (vagy éppen szárazföld) kötötte volna össze. A faj viszonylag 
fiatalnak számít: a barna medvével (Ursus arctos) közös ősből fej-
lődött ki valamikor 5-5,5 millió évvel ezelőtt. Mivel 5 millió éve ha-
sonló helyzetben voltak a kontinensek, mint ma, a jegesmedvék-
nek soha nem volt lehetőségük arra, hogy az északi pólusról az 
Antarktiszra átvándorolhassanak. De vajon, ha mégis alkalmuk 
adódna erre, hogyan éreznék magukat a déli sarkkörön? Andrew 
Derocher szerint (aki a biológiai tudományok professzora a kana-
dai Albertai Egyetemen) remekül boldogulnának. A jegesmedvék 
fókákkal és – alkalmanként – madarakkal vagy tojásokkal táp-
lálkoznak. Az Antarktiszon bőven van választék mindezekből, 
ráadásul egyik állat sem úgy fejlődött ki, hogy óvakodjon a nagy, 
szárazföldön élő ragadozóktól. Az antarktiszi táj a jegesmedvék 
számára szabad „büfé” lenne, ezért semmiképp sem szabad je-
gesmedvét vinni oda. Remek étvágyuk, valamint a helyi állatvilág 
nagy ragadozókkal szembeni tudatlansága valószínűleg ökológiai 
összeomláshoz vezetne – véli a kutató.

https://www.livescience.com Fotó: GTW / Shutterstock

 Tenyérnyi méretű repülő pókok szállhatják meg az USA keleti part-
vidékét. Az egyhuzamban akár 160 kilométert is repülni képes Joro pók 
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 Elhízhatnak-e a rovarok? A természetben ugyan nem találni túlsú-
lyos egyedeket, de mesterséges körülmények között Erlend Sild rovar-
szakértő szerint hizlalhatók, attól függően persze, hogy milyen táplálékot 
kapnak. A szakember eredetileg leginkább a rovarok fehérjetartalma iránt 
érdeklődött, hiszen a növekvő népesség miatt a fehérjealternatívák iránti 
kereslet egyre nő. Ahhoz, hogy az őrölt rovarokból fehérjeport lehessen 
készíteni, fehérjetartalmukat el kell választani a zsírtól. Mint kiderült, ez 
a zsír igen értékes, és egy potenciális új tápanyagforrás lehet a jövőben 
az emberek számára. Sild ugandai laboratóriumában tanulmányozza, 
hogyan lehet átalakítani a helyi szöcskék étrendjét úgy, hogy növekedjen 
szervezetükben az omega-3 és omega-6 zsírsavak mennyisége.

https://phys.org

 Legalább 388 kilométernyi távolságot tett meg 
49 nap egy sarki nyúl (Lepus arcticus) az észak-ka-
nadai Ellesmere-szigeten. Ez a leghosszabb út, amelyet 
valaha feljegyeztek nyulak esetében – megtétele lenyű-
göző teljesítmény is egy ilyen kis (mindössze 4 kg kö-
rüli) állattól, hiszen a szélsőséges körülmények és a rá 
leselkedő veszélyek között átlagosan napi 8 kilométert 
volt képes megtenni. A Québeci Egyetem munkatársai 
műholdas nyomkövetővel szereltek fel 25 sarki nyulat, 
és megdöbbentek, amikor kiderült: a nyulak valóságos 
„expedícióba” kezdtek a tundrán keresztül. A nyúlfélék 
ugyanis általában egyetlen, számukra ismerős terüle-
ten töltik életüket, ahol bőséges és könnyen megtalál-
ható a táplálék. Nos, a sarki nyulak alaposan rácáfoltak 
erre: egyedenként 113 és 310 km közötti távolságot tet-
tek meg.
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 Hogyan tanulják meg egyes élőlények az utat 
a távoli telelőhelyekre? A Nature Communications 
című folyóiratban megjelent új tanulmányban egy finn, 
svéd és brit kutatókból álló csoport egész madárcsalá-
dokat követett nyomon GPS-eszközökkel, hogy megta-
lálja erre a választ. A szakemberek a kis csoportokban 
vonuló kaszpi csért (Hydroprogne caspia) választották 
kutatásuk tárgyául. Az eredmény a tudósokat is meg-
lepte: a fiatalok megismertetése a vonulás titkaival a 
felnőtt hímek, elsősorban a biológiai apák felelőssége. 
A vonuló madarak mozgására vonatkozó gondos elem-
zés azt mutatta, hogy a fiatal egyedek mindig egy fel-
nőtt madár közelében maradtak, és azok a fiatalok, 
amelyek elvesztették a kapcsolatot a szülővel, elpusz-
tultak. Ez azt jelzi, hogy – legalábbis e faj esetében – az 
első vándorlás túléléséhez rendkívül fontos, hogy a fia-
talok egy tapasztalt felnőtt madárral együtt vonuljanak. 
A tanulmány arra a fontos tényre is rámutat, hogy a fia-
tal csérek a költőhelyükre történő első önálló vándorlá-
suk során ugyanazokat a vonulási útvonalakat használ-
ták, amelyeket apjukkal együtt tettek meg első, dél felé 
vezető útjuk során. A kaszpi cséreknél tehát a vándor-
lási ismeretek a kultúra révén szállnak át az apákról az 
utódokra. Ezek az eredmények azért is fontosak, hogy 
megtudhassuk: a kaszpi csér és más vándormadarak 
fennmaradhatnak-e a globális éghajlatváltozás és a 
széles körű élőhelyvesztés közepette. Jövőjük ugyanis 
attól függ, hogy a sikeres vonulási útvonalakra és pihe-
nőhelyekre vonatkozó ismeretek mennyire hatékonyan 
öröklődnek át egyik generációról a másikra.
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 Ismét szövetségi védelem 
alá helyezték a szürke farkaso-
kat (Canis lupus) az Egyesült 
Államokban. A ragadozók egykor 
az USA nagy részén elterjedtek 
voltak. A kormány az 1900-as évek 
elején támogatta vadászatukat és 
csapdába ejtésüket, ami a legtöbb 
helyen az 1930-as évekre vissza-
szorulásukhoz vagy kipusztulá-
sukhoz vezetett. 1974-ben kaptak 
először szövetségi védelmet, ame-
lyet – miközben történelmi elter-
jedési területükön már csak 6400 
farkas él – a Trump kormányzat 
alatt megszüntettek, és az egyes 
államokra bízták a döntést. Né-
hány államban azonnal megkezd-
ték vadászatukat. A közvélemény 
óriási felháborodása kísérte példá-
ul Wisconsin állam egyhetesre ter-
vezett vadászatát, amelyben 119 egyed elejtését tervezték, de már az első 
négy napban 178 farkast öltek meg, így a szezont le kellett rövidíteni. A vad-
védelmi csoportok által indított bírósági csatát követően visszaállították a 
faj szövetségi védelmét arra hivatkozva, hogy az amerikai Hal- és Vadvédel-
mi Szolgálat nem tudta bizonyítani, hogy eme oltalom nélkül a farkaspopu-
lációk stabilak és egészségesek maradnának. 
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A 
gébicsekhez tartozó 34 faj zöme valóságos 
törpe ragadozó madár, bár egyes fajaik átlagos 
rovarevőnek tetszenek. Általános elterjedésü-
ket tekintve belakják az északi féltekét, de leg-

többjüket Eurázsia és Afrika füves-bokros területein 
találjuk meg.

A gébicsek közös jellemzője, hogy zsákmányu-
kat – legyen az rovar, madár vagy kisemlős – szúrós 
ágra, tövisre, esetleg más hasonló alkalmatosság-
ra szúrják fel. Ez egyfelől „raktárként” funkcionál, 
másfelől praktikus okai vannak: a mérgező rovarok 
fogyasztásához való alkalmazkodás jele. A méreg-
anyagok lebomlása az elpusztult rovarban néhány 
nap alatt végbemegy; utána már ehetővé válik. Nem 
beszélve arról az előnyről, hogy ha netán e perió-
dus alatt – például kedvezőtlen hideg, esős időjárás 
okán – a rovarvilág visszahúzódna, az ily módon 
elraktározott zsákmány biztos táplálékforrás.

Az európai faunaterület, pontosabban az azt ma-
gába foglaló Nyugat-Palearktisz régió madárvilá-
gában 12 valódi gébicset találunk, ám közülük alig 
négy faj fordul elő hazánkban

TÖVISRE SZÚRVA
Egyik legjellegzetesebb bokorlakó énekesünk a 
beszédes nevű tövisszúró gébics (Lanius collurio). 
Utak mentén, bozótos szegélyekben nemrég még 
mindenütt ott ült ez a tipikus vártamadár.

A gébicsekre amúgy is jellemző a faág végére, 
oszlopra, más kimagasló tereptárgyra való kiülés és 
a leshelyről történő lecsapás. A rovargazdag legelők 

A világ madarainak majdnem kétharmada a verébalakúak 
(Passeriformes) rendjébe tartozik. Közös jellemzőjük az alsó gégefő 
(syrinx) énekléshez való használata – a közkeletű „énekesmadár” 
nevet is erről kapták. E hatalmas csoporton belül találjuk a takaros 
küllemű és dallamos énekhangú gébicseket. Ám kicsit közelebbről 
szemlélve, az idetartozó fajok meglepő szokásokat mutatnak, 
melyekről családnevük (Lanidae) is árulkodik, hisz ennek alapja a latin 
lanius, azaz mészáros…
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           ragadozó 
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 Énekes 
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           ragadozó 
énekesek

A korábban 
vitatott 
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és kis parcellás mezőgazdasági területek, valamint 
az azokat elválasztó fás-bokros szegélyek meg-
fogyatkozása sajnálatos módon e szép madárfaj 
populációjának hanyatlását is eredményezte. Ha-
zánkban és a tőlünk keletre fekvő országokban még 
hellyel-közzel gyakorinak mondhatjuk, de Nyu-
gat-Európában már évtizedek óta erőteljesen csök-
ken az állománya. A Brit-szigetekről tulajdonképp 
kipusztult.

Az Európai Unió régebbi tagállamaiban a tö-
visszúró gébicsek és számos más, agrárterület-
hez kötődő faj eltűnéséhez nagyban hozzájárult a 
helytelen gyakorlatot eredményező földalapú ag-
rártámogatás. Ez ugyanis még a kedvezőtlen adott-
ságú területeken is intenzív gazdálkodásra ösztönzi 
a földek tulajdonosait, használóit. Az általánosan 
elterjedt kemikáliák, vegyszerek alkalmazása miatt 
elfogyott a gébicsek rovartápláléka, a bokrok, sövé-
nyek, fasorok felszámolásával pedig eltűntek fész-
kelőhelyeik is.

A fentiek alapján nem véletlen, hogy 2015-ben 
épp a tövisszúró gébicset választotta a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) az 
év madarának. Az egyesület továbbra is elkötelezett 
annak tolmácsolásában, hogy az agrár-környezet-
gazdálkodási és vidékfejlesztési források elosztásá-
nál a döntéshozók legyenek tekintettel arra, hogy 
nálunk Európában egyedülálló természeti értékek, 
rendkívül gazdag állat- és növényvilág található, 
amely megőrzésének egyik záloga a természetkí-
mélő gazdálkodási módok alkalmazása.

GÉBICSEK ODA-VISSZA
A tövisszúró gébics hosszú távú vonuló; hazai gyű-
rűzési eredményekből ismert tanzániai megkerü-
lése is. Őszi vándorlásakor keskeny sávban halad a 
Mediterráneum keleti részét érintően Dél-Afrikáig 
(ez az ún. tölcsérvonulás). Az idős egyedek a nyá-
ri fészkelés után, augusztus táján elhagyják költő-
helyüket. Más fajoktól eltérően soványan indulnak 
neki a nagy útnak, alig képezve hozzá szükséges 
zsírraktárt. Ám a Fekete- és az Égei-tenger környé-
kén hosszabban elidőznek, s tetemes mennyiségű 
(eredeti tömegük 100 százalékát elérő!) tartalék tá-
panyagot halmoznak fel testükben a tenger feletti 
átkeléshez. Érdekes módon ezeken a területeken 

is territoriálisan viselkednek, táplálkozóhelyüket 
erőteljesen védik fajtársaikkal szemben. A gébicsek 
ilyenkor nappal táplálkoznak, éjjel pedig vonulnak, 
és november táján érik el dél-afrikai telelőhelyüket. 
Ott is területféltő módon viselkednek, de nem köl-
tenek, ellenben tollazatukat cserélik, azaz vedlenek.

A tövisszúrók tavasszal más stratégia mentén 
érkeznek vissza. Úgynevezett hurokvonulók, ami 
annyit tesz, hogy északi visszaútjuk jóval keletebbre 
tolódik, mint ahol az odafelé vezető őszi útjuk volt. 
Március végén, április elején érik el a Kárpát-me-
dencét, így lombfakadásra, a rovarélet megindulá-
sára már itthon is vannak…

AKI TÉLEN ÉRKEZIK
A nagy őrgébics (Lanius excubitor) magyar neve 
mellett tudományos elnevezése is azon szokására 
utal, hogy igazi vártamadárként messziről észre-
vehető módon „őrködik” a környék legmagasabb 
pontján.

A XX. századi terepi madarászok még azt tartot-
ták, hogy a nyáron látott példányok aligha lehetnek 
nagy őrgébicsek, tekintve, hogy a szóban forgó faj 
nem költ hazánkban. Nos, épp e század (egyben 
ezred) fordulóján ez a helyzet is megváltozott: egy-
re-másra jöttek a faj fészkeléséről szóló híradások. 
Elsőként 2000-ben a Vas–Soproni-síkságon költött, 
de onnan később eltűnt. Alig néhány évvel később 
már hat pár fészkelését észlelték Kelet-Magyaror-
szágon. Manapság 80-125 pár költ elsősorban a 
Szatmári- és a Beregi-síkon, a Nyírségben és (in-
kább alkalomszerűen) Nógrád megye területén.

Továbbá való igaz, hogy ez az elegáns megjele-
nésű madár (mely a nép ajkán a bábaszarka nevet is 
viseli) az október végi, igazi őszi idő beköszöntével 
érkezik északi költőhelyéről a Kárpát-medence tér-
ségébe, s itt is marad, míg a böjti szelek március tá-
ján ki nem fújják. Mint a legnagyobb termetű gébics 
nem válogat a táplálékban: egyaránt képes elejteni 
kisemlősöket és apró énekesmadarakat. Ez persze 
nem meglepő, hiszen a téli rovarvilág csakugyan 
szegényes megélhetést adna…

Rokonságához hasonlóan kedveli a bokros sze-
gélyeket, a fás ligeteket és legelőket, főként ott, ahol 
megfelelő mennyiségű tüskés, tövises ágat (vagy 

A gébicsek és az EU
Az Európai Gazdasági Közösség már közel fél évszázada – felismerve a 
madárvilág sokrétű szerepét és védelmének szükségességét – elfogad-
ta a vadmadarak oltalmáról szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi 
irányelvet. Az Európai Unió létrejötte után ezt formálták át, s született 
meg az ún. madárvédelmi irányelv, formális nevén a Tanács 2009/147/
EK irányelve. Ez és a „testvéreként” kezelhető élőhelyvédelmi, formáli-
san az élőhelyek oltalmáról szóló 92/43/EGK irányelv szabályrendszeré-
ből adódó védelmi területek alkotják az EU természetvédelmi törekvéseit 
kifejező Natura 2000 hálózatot.

A madárvédelmi irányelv I. mellékletében felsorolt fajok fennmara-
dásának és szaporodásának biztosítása végett elterjedési területükön az 
élőhelyüket érintő különleges oltalmi intézkedésekre van szükség.

Nos, ebben a bizonyos I. mellékletben három gébicsfajt, jelesül a tö-
visszúró, a kis őr- és az álarcos gébicset is felsorolták. Így tehát e ma-
darakat a – magyarul kissé nyakatekert – „közösségi jelentőségű faj” 
megnevezés illeti meg. Ezt a szakterületen (Natura 2000) dolgozók pon-
gyolábban csak „jelölő faj” néven említik, mivel a fentiekből fakadóan 
különleges madárvédelmi területeket kellett kijelölnie minden uniós 
tagállamnak, így hazánknak is.

Remélhetőleg – részint az említett madaraknak köszönhetően – a 
jövő EU-ja komolyabban fogja venni a szóban forgó fajok védelmét és a 
fennmaradásukért tett lépéseket.

Az álarcos 
gébiccsel (Lanius 
nubicus) hozzánk 
legközelebb 
a Balkánon 
találkozhatunk, 
de rovarevő lévén 
télen innen is 
délebbre húzódik. 
Példányai 
ilyenkor is 
territoriális 
viselkedést 
mutatnak 
(Kuvait).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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és kis parcellás mezőgazdasági területek, valamint 
az azokat elválasztó fás-bokros szegélyek meg-
fogyatkozása sajnálatos módon e szép madárfaj 
populációjának hanyatlását is eredményezte. Ha-
zánkban és a tőlünk keletre fekvő országokban még 
hellyel-közzel gyakorinak mondhatjuk, de Nyu-
gat-Európában már évtizedek óta erőteljesen csök-
ken az állománya. A Brit-szigetekről tulajdonképp 
kipusztult.
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nyek, fasorok felszámolásával pedig eltűntek fész-
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A tövisszúró gébics hosszú távú vonuló; hazai gyű-
rűzési eredményekből ismert tanzániai megkerü-
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neki a nagy útnak, alig képezve hozzá szükséges 
zsírraktárt. Ám a Fekete- és az Égei-tenger környé-
kén hosszabban elidőznek, s tetemes mennyiségű 
(eredeti tömegük 100 százalékát elérő!) tartalék tá-
panyagot halmoznak fel testükben a tenger feletti 
átkeléshez. Érdekes módon ezeken a területeken 

is territoriálisan viselkednek, táplálkozóhelyüket 
erőteljesen védik fajtársaikkal szemben. A gébicsek 
ilyenkor nappal táplálkoznak, éjjel pedig vonulnak, 
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akár szögesdrótot) talál tápláléka raktározásához. 
Bár némileg vérfagyasztó látvány az őrgébics által 
felszúrt és lassacskán, kis adagokban elfogyasztott 
kenderike vagy tengelic, a téli időszakban e kis ra-
gadozó megmaradásához létfontosságú a táplá-
lék elérhetősége.

AZ ALFÖLDI ROKON
No de milyen Lanius-faj van nyáron hazánkban, 
ha nem a nagy őrgébics? – kérdezhetnénk. A vá-
lasz kézenfekvő: hát a kis őrgébics (Lanius minor). 
Ez a madár valóban kicsinyített mása nagyobb tes-
tű rokonának, noha a fi gyelmes szemlélő számára 
rögtön akadnak különbséget megerősítő bélyegek, 
például a szemsáv vastagsága, az alsótest rózsás szí-
nezete és a többi.

A kis őrgébics nem is olyan vad ragadozó: be-
éri szemmel látható méretű rovarokkal (sáskákkal, 
szöcskékkel és egyebekkel). Persze nem néz félre 
akkor sem, ha egy-egy fi atal pockot vagy egeret vet 
elé a szerencse…

A nyílt sztyeppövezet madara, igényli az olyan 
legelőket, amelyeken elszórtan vannak egyes fák 
vagy kisebb facsoportok. Koloniális hajlamú, azaz 
kedveli fajtársai közelségét, ezáltal akár laza tele-
pekben is költhet.

Elsősorban az alföldi tájak lakója, igazi pusztai 
madár. Mivel élőhelyén csak ritkásan található bo-
kor és kiülőhely, gyakorta látni a gyepek fölött szi-
tálva vadászni. Ilyenkor a levegőben „állva”, szár-
nyával csapkodva, egyensúlyozva „függöget” azon 
pont felett, ahol zsákmányát sejti. Rovarevő lévén 
vonuló faj, Afrika déli és nyugati területein tölti a 
számára kedvezőtlen időket, nagyjából szeptember 
és április között.

E szép madárnak is rendkívül rosszul jött a me-
zőgazdaság intenzitásának növelése, a külterjes ál-
lattartás visszaszorulása, az egykori gyepterületek 
átalakulása, megszűnése. Számos hajdani költőhe-
lyéről eltűnt, noha Herman Ottó még így emléke-
zett meg róla bő száz éve: „Hangja »kije«, természe-
te civakodó; de a madár ékesíti a tájat, az bizonyos. 
A gébicsek között Magyarország melegebb részei-
ben talán a leggyakoribb.”

Nos, ez ma már korántsem igaz. A folyamatos 
csökkenést mutató kis őrgébics fl uktuáló, azaz évről 
évre változó állományát 3400–6900 pár közé teszik 
a szakemberek.

Egy érdekes nevű „atyafi ”
Az észak-afrikai térségben az ott élő valódi gébicsek 
mellett egy közeli rokon, a bozótgébicsek közé tar-
tozó, sajátos nevű barátcsagra (Tchagra senegalus) 
is a megfi gyelők szeme elé kerülhet. Ez is egyike 
volt azon 240 fajnak, amelyet Carl von Linné 1766-
ban leírt Systema Naturae című híres munkájában. 
Valójában Linné előtt fél évtizeddel egy Mathurin 
Jacques Brisson nevű francia zoológus (aki a latin 
nevek rendszerét kitalálta) írta le a tudomány szá-
mára e madárfajt egy szenegáli példány alapján. Ma-
gyar nevét pedig fekete sapkájáról kapta, hasonlóan 
egyes, hazánkból is ismert fajokhoz (barátposzáta, 
barátcinege stb.).

Életmódjában hasonlít a valódi gébicsekhez, bár jó-
val rejtettebb életű: sokszor ül a bokrok mélyén, s leg-
feljebb csak jellegzetes hívóhangja árulja el jelenlétét.

A pusztai 
gébics (Lanius 
isabellinus) 
megfi gyelése egy 
hazai madarász 
számára mindig 
eseményszámba 
megy, mivel e 
faj Szibériában 
és Közép-
Ázsiában fészkel, 
és csak télen 
jön némiképp 
nyugatabbra 
(Kuvait).
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

HOL VOLT, HOL NEM VOLT 
A nálunk előforduló negyedik gébics egy igazi rit-
kaság, olyannyira, hogy észleléseit az MME No-
menclator Bizottsága hitelesíti. Ez a madártani 
kuriózumokkal foglalkozó testület esztendőről esz-
tendőre megjelenteti összesítését, amelyben a tere-
pi madarászok által leírt (azaz hivatalos jelentőlapon 
beadott, lehetőleg fotókkal kísért) megfi gyelésekről 
esik szó. Természetesen manapság már mindez az 
online térben történik. A terepi madarászok honlap-
ja, a www.birding.hu ad teret (és kereshető adatbá-
zist) a ritka fajok előfordulását célzó információköz-
lésnek.

Ennek alapján tudható, hogy a vörösfejű gébics-
nek (Lanius senator) az elmúlt két évtizedben alig 26 
megfi gyelési adatát rögzítették hivatalosan, ám hat 
esetben nincs hitelt érdemlően bizonyítva, hogy 
valóban e fajt észlelték.

Szinte minden adata május–június tájáról szár-
mazik. Ezek egyértelműen olyan példányok, ame-
lyek szó szerint túllőttek a célon: vonulásuk során 
északabbra kerültek eredeti (dél- vagy kelet-euró-
pai) költőhelyüktől… Az impozáns megjelenésű faj 
– mely tudományos nevét a római szenátorok ha-
sonló színű palástjáról kapta – valóban a mediterrán 
térség lakója, korábbi közép-európai fészkelőhelye-
iről (így hazánkból is) rendkívül gyorsan eltűnt. Ám 
Dél-Európában még sok helyütt megtalálható, sőt 
egyes területeken (például Bulgáriában) megfi gyel-
hető a terjedése is.

Kedveli a ligetes, árnyas élőhelyeket, ahol látszó-
lag feltűnő színezete meglepően beleolvad a kör-
nyezetbe. Rokonságához képest kevésbé mozog 
nyílt terepen, előszeretettel húzódik meg a bokro-
sokban – ezért könnyű elkerülni a vele való talál-
kozást.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Kiterjedt rokonság
A korábban tárgyalt nagy őrgébics a nevezéktannal 
foglalkozó tudósok, a taxonómusok egyik kedvenc 
faja lehet. Hatalmas elterjedési területe miatt számos 
alfajjal rendelkezik. Ezek közül némelyiket időről 
időre leválasztják önálló fajként, s mire megjegyez-
nénk a hovatartozását, már vissza is rakják a szülőfaj 
alá… Mindenesetre jelenleg több csoportra osztják a 
fajt: az északi csoport része a nálunk is gyakori Lani-
us excubitor és az igen ritka L. e. homeyeri alfaj, míg 
a korábban önálló sivatagi őrgébicsek (L. e. elegans 
és algeriensis) pillanatnyilag az afrikai csoport tag-
jai. Szintén alfajként van számontartva az indo-arab 
csoportba sorolt sztyeppi gébics (L. e. pallidirostris), 
amely faunaterületünk határán előforduló igazi ku-
riózum.

Ugyanakkor a névadó félszigeten élő ibériai őr-
gébics (Lanius meridionalis) és az Európában szen-
zációszámba menő, szibériai és észak-amerikai el-
terjedésű tajgai őrgébics (Lanius borealis) önálló faji 
státusza – legalábbis egyelőre – megmaradt.

Az impozáns 
megjelenésű, 

mediterrán 
elterjedésű 

vörösfejű 
gébics (Lanius 
senator) ritkán 
kerül szem elé 

Magyarországon. 
Eredeti élőhelyén 

sem feltűnő, a 
gébicsek közül 
a legrejtettebb 

életmódú 
(Mallorca).

Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A nagy őrgébics 
(Lanius excubitor) 
ritkán látható zöld 
környezetben, 
mivel alapvetően 
télen tartózkodik 
hazánkban. E 
legnagyobb és 
legerősebb gébics 
töviseken és 
szögesdrótokon 
raktározza 
táplálékát.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A gébicsek gyak-
ran fogyasztják 
rovartáplálékukat 
a leshelyként is 
használt tárgya-
kon. A képen 
látható tojó 
tövisszúró gébics 
(Lanius collurio) 
is éppen ked-
venc oszlopán 
fogyasztja el 
zsákmányát.
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Ennek alapján tudható, hogy a vörösfejű gébics-
nek (Lanius senator) az elmúlt két évtizedben alig 26 
megfi gyelési adatát rögzítették hivatalosan, ám hat 
esetben nincs hitelt érdemlően bizonyítva, hogy 
valóban e fajt észlelték.

Szinte minden adata május–június tájáról szár-
mazik. Ezek egyértelműen olyan példányok, ame-
lyek szó szerint túllőttek a célon: vonulásuk során 
északabbra kerültek eredeti (dél- vagy kelet-euró-
pai) költőhelyüktől… Az impozáns megjelenésű faj 
– mely tudományos nevét a római szenátorok ha-
sonló színű palástjáról kapta – valóban a mediterrán 
térség lakója, korábbi közép-európai fészkelőhelye-
iről (így hazánkból is) rendkívül gyorsan eltűnt. Ám 
Dél-Európában még sok helyütt megtalálható, sőt 
egyes területeken (például Bulgáriában) megfi gyel-
hető a terjedése is.

Kedveli a ligetes, árnyas élőhelyeket, ahol látszó-
lag feltűnő színezete meglepően beleolvad a kör-
nyezetbe. Rokonságához képest kevésbé mozog 
nyílt terepen, előszeretettel húzódik meg a bokro-
sokban – ezért könnyű elkerülni a vele való talál-
kozást.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Kiterjedt rokonság
A korábban tárgyalt nagy őrgébics a nevezéktannal 
foglalkozó tudósok, a taxonómusok egyik kedvenc 
faja lehet. Hatalmas elterjedési területe miatt számos 
alfajjal rendelkezik. Ezek közül némelyiket időről 
időre leválasztják önálló fajként, s mire megjegyez-
nénk a hovatartozását, már vissza is rakják a szülőfaj 
alá… Mindenesetre jelenleg több csoportra osztják a 
fajt: az északi csoport része a nálunk is gyakori Lani-
us excubitor és az igen ritka L. e. homeyeri alfaj, míg 
a korábban önálló sivatagi őrgébicsek (L. e. elegans 
és algeriensis) pillanatnyilag az afrikai csoport tag-
jai. Szintén alfajként van számontartva az indo-arab 
csoportba sorolt sztyeppi gébics (L. e. pallidirostris), 
amely faunaterületünk határán előforduló igazi ku-
riózum.

Ugyanakkor a névadó félszigeten élő ibériai őr-
gébics (Lanius meridionalis) és az Európában szen-
zációszámba menő, szibériai és észak-amerikai el-
terjedésű tajgai őrgébics (Lanius borealis) önálló faji 
státusza – legalábbis egyelőre – megmaradt.

Az impozáns 
megjelenésű, 

mediterrán 
elterjedésű 

vörösfejű 
gébics (Lanius 
senator) ritkán 
kerül szem elé 

Magyarországon. 
Eredeti élőhelyén 

sem feltűnő, a 
gébicsek közül 
a legrejtettebb 

életmódú 
(Mallorca).

Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A nagy őrgébics 
(Lanius excubitor) 
ritkán látható zöld 
környezetben, 
mivel alapvetően 
télen tartózkodik 
hazánkban. E 
legnagyobb és 
legerősebb gébics 
töviseken és 
szögesdrótokon 
raktározza 
táplálékát.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A gébicsek gyak-
ran fogyasztják 
rovartáplálékukat 
a leshelyként is 
használt tárgya-
kon. A képen 
látható tojó 
tövisszúró gébics 
(Lanius collurio) 
is éppen ked-
venc oszlopán 
fogyasztja el 
zsákmányát.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám
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K
arolina, a harmincéves zoopedagógus és ide-
genvezető délelőtt kilenc-tíz óra tájban egye-
dül igyekezett a „Találkozás a farkasokkal” 
(Närkontakt varg) bemutatókerthez, ahol is 
– igény szerint, de elég gyakran – a kerítésen 

belül élő, mintegy háromesztendős példányokból 
álló farkasfalkához kalauzolták a kíváncsi, egyszer-
smind jómódú látogatókat. Bő tíz éve ez volt az állat-
kert egyik fő látványossága; népszerűségben talán 
még a delfi náriumukat is túlszárnyalta. Itt a „rette-
gett ragadozók” egy barátságos csoportjával talál-
kozhattak az érdeklődők (vagy borzongani vágyók). 
Az elkülönített kertrészbe érve persze nem közelít-
hették meg a falkát: mindenben engedelmeskedve 
a vezetőjüknek, egy dombra telepedve be kellett 
várniuk, hogy a kíváncsi toportyánok közelebb jöj-
jenek. Farkasölelgetésre szerencsére senkinek sem 
nyílt lehetősége. 

SZTÁROK, POLITIKUSOK, CELEBEK
Így is épp elég stresszt okoztak az ordasoknak, 
hiszen ez nagyjából olyan élményt jelenthetett 
számukra, mintha a saját lakásunkba az egyik 
családtag minduntalan érthetetlenül viselkedő, ki-
állhatatlan természetű, furcsa szagú ismeretleneket 
hozna látogatóba. Az otthonunkba – a mi revírünk-
be! Több híresség is részt vett ilyen szervezett far-
kastúrákon: a svéd király, a sztárlabdarúgó Zlatan 
Ibrahimović, politikusok, celebek, akik kíváncsiak 
voltak az „attrakcióra”, s meg tudták fi zetni a meg-
lehetősen borsos belépődíjat. Az egyik érdeklődő 
színész – akciófi lmekhez kigyúrt kemény, bátor 
férfi  – lekicsinylően mondta az idegenvezetőnek, 
hogy ha egy farkas rávetné magát, pillanatok alatt 
kitörné a nyakát. Az idegenvezető (udvarias lévén) 
nem szólt egy szót sem. Jól tudta azonban, hogy a 
vakmerő színésznek semmi esélye sem lett volna 

ÁLLATKERTI FARKASTÁMADÁS

TÍZÉVES 
TRAGÉDIA

Szokványos vasárnapnak indult 
2012. június 17-e a kolmårdeni 
állatkertben. Az intézmény 
közép-svédországi fekvéséből 
adódik, hogy inkább csak 
dátumszerűen volt nyáridő, 
mert hideg esőt hozott 
magával a viharos szél…

TÍZÉVES 
TRAGÉDIA

A vadon élő és a 
fogságban tartott 
farkasok viselke-

dése jelentősen 
eltér egymástól. 
Míg a vadonban 

nem támadja meg 
az embert, addig a 
rab farkas csúnya 
balesetet okozhat.

Fotó: Pat Lauzon / 
Shutterstock

cumisüveggel fölnevelt, azonos korú kanok kerül-
jenek bele. Eredetileg kilenc tagból állt, akiket pár 
napos korukban szakítottak el a szüleiktől. Hár-
masával érkeztek a boråsi és a skånei állatkertből, 
valamint a bohusläni Nordens Arkból. A későbbi 
gondozók mesterségesen nevelték fel az apróságo-
kat. Úgy gondolták, mivel az első időszak döntő a 
fejlődésükben, „apaként” és „anyaként” fogadják el 
a velük foglalkozó embereket; magyarán ők lesznek 
a falka alfa egyedei. Utóbb a nevelőszülők más ápo-
lókkal is kibővülhettek, de csakis olyanokkal, akiket 
a farkasok elfogadtak. Aztán az immár felnőtt or-
dasok elfoglalhatták a mintegy 6400 négyzetmé-
teres, köves-bokros-fás, jellegzetesen északi erdei 
kifutójukat. Persze minden példány nevet kapott. 
Történetünk idején a „farkas” szó különböző nyelvű 
megfelelőivel jelölték a falka tagjait, amelyek a kö-
vetkezők voltak: Lobo, Tchono, Volk, Vilkas, Ooka-

mi, Ùlfur, Amaroq és a csapat vezére: Farkas. Igen, 
ez a hatalmas példány a faj magyar nevét viselte. A 
kilencediket, Kurtot – kiszámíthatatlan, sőt agresz-
szív viselkedése miatt – az előző év augusztusában 
végleg elaltatták. Hiába védte Karolina, csak annyit 
ért el, hogy a kevésbé „lator”, de szintén problémás, 
a látogatókat hátulról megközelítő, sőt ruhájukba 
csipkedő Vilkasnak megkegyelmezett a főnöke. Kü-
lönben is mindennapos dolog volt, hogy az érdek-
lődőktől ezt-azt elcsórtak a farkasok, főleg sapkákat, 

a farkassal szemben. Arról nem is szólva, hogy ha 
az egyik ordas rátámad, másodperceken belül rajta 
van az egész falka. Persze nemcsak ilyen méregdrá-
ga élmény révén fi gyelhettek meg farkasokat a zoo 
látogatói, mert volt egy „normálisnak” mondható 
falka is, jóval távolabb, saját ápolókkal; az ő körükbe 
viszont nem engedtek be senkit sem. Kizárólag kí-
vülről lehetett betekinteni az életükbe. A látogatható 
rész farkasainak magatartása alaposan eltért sza-
badban élő fajtársaik viselkedésétől – de még a nem 
háborgatott állatkertiekétől is. Talán a fő különbség 
az volt, hogy legfeljebb tartottak az embertől: rend-
szerint óvatosak voltak a látogatókkal szemben, ám 
nem féltek tőlük. 

KILENC KAN
És mi tagadás, a falka nem volt természetes cso-
portosulás; kezdettől fogva úgy alakították ki, hogy 

Veszett farkasok
Mára bebizonyosodott, hogy a vadon élő egészséges farkas Európában 
szinte soha nem támadta-támadja meg az embert. „Ennek ellenére az az 
igazság, hogy a farkas igenis megtámadta az embert, mégpedig akkor, ami-
kor a veszettség sokkal elterjedtebb betegség volt, mint manapság. S mivel 
az ordasok gyakran ettek kutyahúst, nemritkán fertőződtek meg e kórral. 
Legelőször 1591-ben Bauhin a Memorabilis historia aliquod rabidorumjában 
utal arra, hogy a veszettség a farkasról az emberre is átterjed. […] Az európai 
adatok ugyan elgondolkodtatóak, de semmiképpen sem mondanak ellent 
a fentieknek, tudniillik ezek az esetek akkor történtek, amikor a veszettség 
valósággal dühöngött Európában. Így történhetett, hogy Franciaországban 
1764–67 között 64 embert, jórészt gyereket öltek meg a farkasok, Lengyel-
országban 1914–15-ben 28 gyermeket. Az 1800-as években Svédországban 
14 halálos áldozata volt a toportyánoknak, Finnországban pedig 77. Szeren-
csére még ma is számos farkas él Európában, így az elképzelhetetlen, hogy 
az ordasok számának drasztikus csökkenése miatt nullázódott volna le az 
emberre támadó farkasok száma kontinensünkön és a nagyvilágban. Ez 
inkább két okra vezethető vissza: egyrészt a történetek java része amúgy 
sem volt igaz, másrészt a már számtalanszor említett veszettség jelentősen 
visszaszorult.” (Kovács Zsolt: Farkasok és kutyák, FÁNK, Bp., 2017)

A cumisüvegből 
nevelt kisfar-
kasokból sem 

lesznek kutyaként 
viselkedő felnőt-
tek. Ne feledjük, 

hogy a kutyát már 
több tízezer éve 

háziasították!
Fotó: Paul A Carpenter 

/ Shutterstock
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a velük foglalkozó embereket; magyarán ők lesznek 
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lókkal is kibővülhettek, de csakis olyanokkal, akiket 
a farkasok elfogadtak. Aztán az immár felnőtt or-
dasok elfoglalhatták a mintegy 6400 négyzetmé-
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megfelelőivel jelölték a falka tagjait, amelyek a kö-
vetkezők voltak: Lobo, Tchono, Volk, Vilkas, Ooka-

mi, Ùlfur, Amaroq és a csapat vezére: Farkas. Igen, 
ez a hatalmas példány a faj magyar nevét viselte. A 
kilencediket, Kurtot – kiszámíthatatlan, sőt agresz-
szív viselkedése miatt – az előző év augusztusában 
végleg elaltatták. Hiába védte Karolina, csak annyit 
ért el, hogy a kevésbé „lator”, de szintén problémás, 
a látogatókat hátulról megközelítő, sőt ruhájukba 
csipkedő Vilkasnak megkegyelmezett a főnöke. Kü-
lönben is mindennapos dolog volt, hogy az érdek-
lődőktől ezt-azt elcsórtak a farkasok, főleg sapkákat, 

a farkassal szemben. Arról nem is szólva, hogy ha 
az egyik ordas rátámad, másodperceken belül rajta 
van az egész falka. Persze nemcsak ilyen méregdrá-
ga élmény révén fi gyelhettek meg farkasokat a zoo 
látogatói, mert volt egy „normálisnak” mondható 
falka is, jóval távolabb, saját ápolókkal; az ő körükbe 
viszont nem engedtek be senkit sem. Kizárólag kí-
vülről lehetett betekinteni az életükbe. A látogatható 
rész farkasainak magatartása alaposan eltért sza-
badban élő fajtársaik viselkedésétől – de még a nem 
háborgatott állatkertiekétől is. Talán a fő különbség 
az volt, hogy legfeljebb tartottak az embertől: rend-
szerint óvatosak voltak a látogatókkal szemben, ám 
nem féltek tőlük. 

KILENC KAN
És mi tagadás, a falka nem volt természetes cso-
portosulás; kezdettől fogva úgy alakították ki, hogy 

Veszett farkasok
Mára bebizonyosodott, hogy a vadon élő egészséges farkas Európában 
szinte soha nem támadta-támadja meg az embert. „Ennek ellenére az az 
igazság, hogy a farkas igenis megtámadta az embert, mégpedig akkor, ami-
kor a veszettség sokkal elterjedtebb betegség volt, mint manapság. S mivel 
az ordasok gyakran ettek kutyahúst, nemritkán fertőződtek meg e kórral. 
Legelőször 1591-ben Bauhin a Memorabilis historia aliquod rabidorumjában 
utal arra, hogy a veszettség a farkasról az emberre is átterjed. […] Az európai 
adatok ugyan elgondolkodtatóak, de semmiképpen sem mondanak ellent 
a fentieknek, tudniillik ezek az esetek akkor történtek, amikor a veszettség 
valósággal dühöngött Európában. Így történhetett, hogy Franciaországban 
1764–67 között 64 embert, jórészt gyereket öltek meg a farkasok, Lengyel-
országban 1914–15-ben 28 gyermeket. Az 1800-as években Svédországban 
14 halálos áldozata volt a toportyánoknak, Finnországban pedig 77. Szeren-
csére még ma is számos farkas él Európában, így az elképzelhetetlen, hogy 
az ordasok számának drasztikus csökkenése miatt nullázódott volna le az 
emberre támadó farkasok száma kontinensünkön és a nagyvilágban. Ez 
inkább két okra vezethető vissza: egyrészt a történetek java része amúgy 
sem volt igaz, másrészt a már számtalanszor említett veszettség jelentősen 
visszaszorult.” (Kovács Zsolt: Farkasok és kutyák, FÁNK, Bp., 2017)
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kalapokat, kesztyűket, mobiltelefonokat, kamerákat. 
Egy illetőről még a nyúlbőr cipőjét is lehúzták, és 
elszaladtak vele. Persze e tárgyaknak búcsút mond-
hattak a tulajdonosaik, hisz attól fogva, hogy hozzá-
juk kerültek, a falka védte őket. Addig játszottak ve-
lük, míg tönkre nem mentek. A kárvallott csak akkor 
kapta vissza tulajdonát az idegenvezetőtől, mikor 
a farkasok már elveszítették a fi gyelmüket iránta. 
Némi problémát jelentett az is, hogy az ordasok óri-
ási érdeklődést tanúsítottak a többé-kevésbé beteg 
látogatók irányában: feszülten, sőt már-már fenye-
getően léptek fel velük szemben. Még olyan beteg-
séget is kiszimatoltak vagy megéreztek, amelyről az 
illető maga sem tudott. Egyikük például a rák kez-
deti stádiumában volt. Ennél a látogatócsapatnál a 
farkasokat csak és kizárólag az az illető érdekelte. Őt 
közelítették meg, csipkedték a ruháját, s a vezetők-
nek gyorsan ki kellett vinniük az egész csoportot a 
kertből, mert féltek, hogy nagy baj történik, ha nem 
szakítják meg azonnal az „ismerkedőshow-t”.

A tíz esztendő alatt – tudomásom szerint – mint-
egy húszan dolgoztak a farkasok mellett, nők és 
férfi ak egyaránt. Akit nem fogadtak el az állatok, 
vagy félt tőlük, annak haladéktalanul más munkát 
adtak, vagy elbocsátották; többen pedig egy-egy 
„rázós” eset miatt mondtak fel. 

MEGTÖRTÉNT A TRAGÉDIA
Ám amíg a gondozók falkavezéri szerepe működött, 
komolyabb probléma a fentieken kívül nem adó-
dott. Visszatérve a tragikus kolmårdeni vasárnap-
hoz, Karolina összehúzta magán a zöld állatkerti 
emblémás, fekete esőruhát, majd sorra kinyitotta a 
három kaput, amelyeken keresztül kellett haladnia, 
hogy beérjen a kertbe. Tudniillik ellenőrizni kíván-
ta a falkát, különös tekintettel Volkra, akit valamiért 
az utóbbi napokban kirekesztettek maguk közül a 
társai, s egy kidőlt fa alá vackolt be. Ilyesmi a va-
don élő falkák között is előfordul, de ott a kitaszított 
példány elfuthat, magányosan kóborolhat tovább. 
Ám a kerítések közé zárt „minirevírben” erre nincs 
mód. Karolina amúgy eléggé rosszul érezte magát 

aznap; részben a stresszes munka, de akár valami 
más, például kezdődő infl uenza is okozhatta a 
fáradtságát (legalábbis élettársa elmon-
dása szerint, akivel őszre tervezték 
az esküvőt). Hogy pontosan mi 
és hogyan történt, azt 

A kolmårdeni 
eset rávilágít arra, 
hogy még a sze-
lídnek tartott pél-
dányok viselkedé-
se is megváltozhat 
egy pillanat alatt.
Fotó: Pat-pictures / 
Shutterstock

csak találgatni lehet. A legvalószínűbb, hogy Volk 
hátulról követte, és ő nem vette észre. Aztán Karo-
lina megcsúszhatott a nedves kövön, térdre rogyott 
vagy elesett, s máris rajta volt a farkas. A többiek 
pedig csatlakoztak hozzá... Ha valakit legyűrnek 
a földre a farkasok, onnan már nem lehet felállni. 
Ápolójuk immár nem a „vezérszuka” volt számukra, 
hanem egyszerűen legyőzendő falkatárs. Azért va-
lószínűsíthető ez a helyzet, mert amikor Karolinát 
keresve bementek a kertbe, Volk már újra elfoglalta 
régi helyét a falkában. Mindezt talán épp a halálos 
támadással érdemelte ki. 

A SHOW NEM MENT TOVÁBB
A gyászos esetet kivizsgálás követte. Az is felmerült, 
hogy az egész csapatot elaltatják, ami végül is meg-
történt, de nem ennek az esetnek a következmé-
nyeként. Egyiküket súlyos betegség miatt altatták el 
2016-ban, a többit pedig 2017-ben (ennek okát nem 
sikerült kiderítenem). A nézők számára a „Találkozás 
a farkasokkal” show véglegesen megszűnt. Számos 

szakértő véleményét kérdezték meg a bíróságon. 
Kutatásokra hivatkozva többen azt állították: nem az 
a meglepő, hogy az ordasok megölték az ápolójukat, 
hanem az, hogy hosszú időn át nem történt semmi 
komoly szerencsétlenség. Egy amerikai kimutatás 
szerint ugyanis akkor a legagresszívebbek a keríté-
sek mögé zárt farkasok, ha fejenkénti területük 400 
és 1000 négyzetméter közé esik. (Kisebb alapterü-
leten általában már nem is tartják őket.) Ez Kolmår-
denben körülbelül 800 m2/farkasnak felelt meg. Az 
is természetellenes, hogy mind kan volt. S nem léte-
zett írott tájékoztató arról, hogy szükséghelyzetben 
hogyan viselkedjen a gondozó; számos alkalommal 
az ápolók egyedül mentek be a farkasok közé. A lá-
togatókat ért kisebb atrocitásokat nem jelentették a 
vezetés felé, inkább eltussolták. „Vajon teljesen meg 
lehet bízni egy szocializált farkasban?” – kérdezte a 
bíró az egyik szakértőt. „Ők és mi más fajokhoz tar-
tozunk” – válaszolta a zoológus.

A cumisüveges felnevelés nem változtatja meg a 
vadállatok génjeit. És azt sosem tudjuk meg ponto-
san, hogy a farkasok hogyan értelmeznek bennün-
ket; lehetetlen tökéletesen megértenünk egymást. 
Talán ez az egésznek a lényege. Csak remélhetjük, 
hogy e gyászos végű eset tanulságul szolgálhat a 
jövőre nézve. Ám ebből a tíz éve történt tragédiá-
ból nem vonhatjuk le azt a tanulságot, hogy a farkas 
eleve veszélyes az emberre. 
                                   

KOVÁCS LÁSZLÓ

A magyar állat-
kertektekben 
nem tartózkodhat 
együtt a kifu-
tóban a farkas 
és a gondozója. 
Hajdan szelídnek 
hitt, fogságban élő 
farkasok hazánk-
ban is okoztak 
balesetet, de ez 
nem állatkertben 
történt.
Fotó: Ana Gram / 
Shutterstock
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www.chesterzoo.org

 Komoly gondot jelent a veszélyeztetett ázsiai elefán-
tok (Elephas maximus) hosszú távú túlélése tekinteté-
ben az endotheliotrop herpeszvírus. A fiatal elefántokat 
halálosan megbetegítő agresszív kórokozó elleni küzdelemben 
jelentős előrelépés történt: sikerült kifejleszteni egy vakcinát, 
amely a kísérleti felhasználások első eredményei alapján haté-
konynak és biztonságosnak bizonyult. Az oltóanyagot kifejlesztő 
brit Surrey Egyetem tudósai számos állatkerttel együttműkö-
désben tesztelik a vakcinát. A következő hónapok feladata az 
optimális adagolás és az oltás gyakoriságának meghatározása, 
majd további állatkerti és terepi kísérletekre lesz szükség.

Fotó: Kovács Zsolt

www.chesterzoo.org

 A 90 éves Chester Zooban első ízben született földimalac 
(Orycteropus afer). A nagy lógó füllel, ráncos bőrrel és óriási karmok-
kal világra jött szőrtelen apróság egyelőre a Dobby becenevet kapta, 
mivel nagyon hasonlít a Harry Potter-sorozatban megismert bűbájos 
manóra. A földimalacok elég ügyetlenek újszülötteik gondozásában, 
ezért a kicsi és törékeny kölyköt esténként, amikor a szülők felfedezőútra 
indulnak, a gondozók egy speciális inkubátorban helyezik el. Ez megvédi 
őt a véletlen balesetektől, ütésektől, és lehetőséget ad arra is, hogy éjjel 
néhány óránként kiegészítő etetésekkel segítsék megerősödését. A kicsi 
a nappalokat Oni nevű mamájával összebújva tölti. Európában 66, világ-
szerte pedig összesen 109 földimalac él állatkertekben – idehaza a buda-
pesti és a győri intézményben csodálhatók meg e különleges állatok.
Fotó: kaprik / Shutterstock

www.truenorthliving.ca

 Szeretne segíteni a veszélyeztetett fajokon? Kezdje otthon! – ezzel 
a szlogennel hívja fel a figyelmet a vancouveri állatkert a Kanadában őshonos 
fajok védelmére. Az emberek, ha veszélyeztetett fajokról van szó, gyakran 
elsősorban a jól ismert, nagy termetű állatokra (orrszarvúakra, elefántokra, 
tigrisekre stb.) gondolnak. De mi a helyzet azokkal az állatokkal, amelyek akár 
ugyanezeknek az embereknek a kertjében is előfordulhatnak? „Sok kanadai 
megdöbbenne, ha megtudná, hogy a Kanadában élő fajok 66 százaléka visz-
szaszorulóban van. A közelünkben élő állatoknak is szükségük van figyelmünk-
re és segítségünkre. Az összes ex-situ természetvédelmi program, amelyben 
jelenleg részt veszünk, a helyi, őshonos fajokkal foglalkozik, mert úgy érezzük, 
itt tudjuk a legerősebb hatást gyakorolni” – mondta Menita Prasad, a Vancou-
ver Zoo vezérigazgató-helyettese. Az állatkert egyik legkiemelkedőbb sikere 
az oregoni foltosbéka (Rana pretiosa) 1999-ben indított díjnyertes fajmentési 
programja, de az intézmény munkatársai részt vesznek a nyugati díszes ék-
szerteknős (Chrysemys picta bellii) állományainak helyreállításában is.
Fotó: Ray Whittemore / Shutterstock

https://sandiegozoowildlifealliance.org

 A San Diego Zooban megkezdődött az Andoki kondor (Vultur gryphus) 
költési szezonja. Az állatkert honlapján a keselyűrajongók élőben követhetik 
a költés folyamatát, ráadásul egy új szülőpárral is megismerkedhetnek: a tojót, 
Antakit eredetileg úgy nevelték, hogy visszatelepíthessék őshonos élőhelyére, 
de kiderült, hogy genetikailag nagyon értékes tagja lehet a visszatelepítési 
program tenyészállományának. Miután Antaki lerakta tojását, a gondozók, 
amíg mindkét madár egy időre elhagyta a fészket, műtojásra cserélték az 
igazit. Miközben a szülők ezen ülnek, a másikat a szakemberek mesterségesen 
keltetik. Csak a költés vége felé cserélik ki az utánzatot az igazi tojásra.
Fotó: Bagosi Zoltán

www.euronews.com

 A spanyol rendőrség több tucat egzotikus állatot foglalt le egy 
illegális kanári-szigeteki állatkertben. A lefoglalt 139 egyed közül 118 
invazív fajhoz tartozik (ez komoly problémát jelenthet az ökoszisztémára 
nézve), 21 pedig veszélyes állatnak minősül. A rendőrség közleménye sze-
rint a magánállatkert tulajdonosai a közelmúltban elhunytak. Az elkobzott 
állatokat egy közeli, egzotikus fajokkal foglalkozó mentőközpontba szállítot-
ták.

www.zoopraha.cz

 Zászlós farkú kolobusz (Colobus gue-
reza) született a prágai állatkertben. 
A kicsi a 19 éves Lucie nevű nőstény 12. utóda. 
A zászlós farkú kolobuszok csoportja jelen-
leg öt tagból áll: az új jövevény mellett három 
testvére és édesanyjuk él a kertben. A kicsik 
fehér bundával és rózsaszín arccal születnek, 
de szőrük gyorsan szürkülni kezd, és három 
hónapos korukban már a felnőttekre jellemző 
fekete-fehér színben pompáznak. A Közép-
Afrika erdeiben és fás szavannáin őshonos faj 
kizárólag növényevő. Különlegesen mutatós 
szőrméje miatt régóta vadásszák, különösen a 
20. század első felében volt keresett divatcikk a 
kolobuszbunda.
Fotó: Martin Pelanek / Shutterstock

www.chesterzoo.org

 Veszélyeztetett okapi (Okapia johnstoni) született Chesterben. 
A Kora névre keresztelt borjú a brit állatkertek mindössze 14 egyedet szám-
láló populációjához csatlakozik – Chesterben közülük öten élnek. Az okapit 
csupán 120 évvel ezelőtt, 1901-ben fedezték fel. Az elmúlt évtizedekben szá-
muk vészesen lecsökkent, a bejelentett észlelések is egyre ritkábbak, hiszen 
utolsó megmaradt élőhelyük rendszeres konfliktusok és polgári zavargások 
sújtotta terület. A Chester Zoo évek óta támogatja és finanszírozza az Okapi 
Conservation Foundation projektet, amelynek székhelye a Kongói Demok-
ratikus Köztársaságban lévő Ituri-esőerdőben található. 
Fotó: Kovács Zsolt

www.adelaidezoo.com.au

 Először dugta ki az orrát anyukája erszényé-
ből az Adelaide Zoo kis kurtafarkú kenguruja 
(Setonix brachyurus). A gondozók számára na-
gyon izgalmas pillanat volt a kicsi megjelenése, mivel 
édes anyjának már volt egy kölyke, amelyik sajnos 
elpusztult. Úgy tűnik, most minden rendben van, és 
Yiray nagyszerűen gondoskodik kicsinyéről. Ezek a 
csodálatos kis erszényesek egykor nagy számban él-
tek Ausztráliában. Ma már a kihalás veszélye fenyegeti 
őket, és csak Nyugat-Ausztrália délnyugati régiójában 
fordulnak elő, elsősorban a Rottnest-szigeten. A sziget 
még az 1600-as években kapta nevét arról az állat-
káról, amelyet Willem de Vlamingh holland hajós úgy 
írt le, hogy „egyfajta patkány, amely akkora, mint egy 
közönséges macska”, és a szigetet „Rotte nestnek”, 
(azaz „patkányfészeknek”) nevezte el. A kurtafarkú 
kenguruk jól alkalmazkodnak a különböző környezeti 
adottságokhoz, és víznyelőket ásva, zamatos nö-
vényekkel táplálkozva képesek túlélni az édesvízzel 
gyakorlatilag nem rendelkező területeken is.
Fotó: LyndonOK / Shutterstock

https://cincinnatizoo.org

 Rendkívül nagy segítséget jelentenek az állatkerti kutatások 
a jegesmedvék (Ursus maritimus) védelmében. Az új kutatási 
módszerek és technológiák kifejlesztésekor a kertekben gondozott 
állatokat hosszú időn keresztül lehet megfigyelni, és ismételten mintát 
lehet tőlük venni – erre pedig a szélsőséges körülmények között élő 
faj esetében a természetben nincs lehetőség. A Polar Bear Research 
Council (Jegesmedve-kutatási Tanács) nemrégiben tette közzé azt a 
mestertervet, amely a világ jegesmedvéinek védelméhez szükséges 
állatkerti kutatási projekteket rangsorolja. A közös erőfeszítések elen-
gedhetetlenül fontosak: a Természetvédelmi Világszövetség becslései 
szerint mindössze 26 000 jegesmedve maradt fenn az Egyesült Államo-
kat (Alaszkát), Kanadát, Oroszországot, Grönlandot és Norvégiát érintő 
elterjedési területükön. A Tanács által támogatott állatkerti kutatások 
között szerepel a szaporodás és a szőrzetnövekedés jobb megértése, 
a medvék egészségének javítása érdekében végzett takarmányozási 
kísérletek elvégzése, valamint az új nyomkövetők kifejlesztése is.
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Amikor egy 

meghallgat

A legtöbb külső, laikus szemlélő 
számára a vadállat az vadállat – 

csodáljuk őket minél messzebbről, 
lehetőleg biztos távolból, de „isten 

ments”, hogy közelebbi ismeretségbe 
kerüljünk velük…

Persze azért mindenkiben ott bujkál a kíváncsiság; 
nem véletlen, hogy az állatkertek biztonsági üveges 
emberszabású- vagy nagymacskakifutói rendkívül 
népszerűek a közönség körében. Olyannyira, hogy 
valójában elfogadjuk, sőt természetesnek vesszük: 
egy pihenő oroszlán fejétől akár 20-30 centimé-
ternyire szemléljük egymást az állatok királyával. 
Ezekben a szituációkban meg se rebben a szemünk, 
pedig az állatkerten kívül 20 centiméter egy orosz-
lán fejétől nem sok jót jelentene. 

„TRÉNING-EVOLÚCIÓ”
De mi a hozzáállás egy nem laikus, hanem kifeje-
zetten az ilyen fajokkal foglalkozó szakember ré-
széről? Érdemes egy kicsit messzebbről indulnunk 
ebben a témában… Senkinek sem újdonság, hogy 
a cirkuszok világában még nem is olyan rég meg-
szokott dolognak tűnt a tüzes karikán átugró nagy-
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eszközt, egy kampós végű, hegyes, botszerű tár-
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ben szintén ez volt a módszer még másfél évtizede 

is. Ebben a helyzetben az ormányost szeretet övez-
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teljesíti (persze ez attól is függ, hogy az adott egyed 
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A ZSIRÁF ÉS A SÁMLI
Itt tehát más a koncepció. A kiindulás az, hogy akár 
egy aranyhal is tréningezhető, de nyilván mást vá-
runk el tőle, mint egy fókától vagy egy főemlőstől. A 
cirkusszal ellentétben nem a mutatvány a cél; csak 
olyan dolgokra bírjuk rá a tanítványunkat, ami be-
letartozik az egyed természetes repertoárjába, vagy 
olyan célt szolgál, ami az állat egészséges tartásá-
hoz nélkülözhetetlen. Például egy zsiráf nem fel-
tétlenül lép fel egy sámliszerű képződményre úgy, 
hogy hosszabb ideig ott is tartja a lábát, ám ha be-
tanítjuk rá, akkor ez jól szolgálhatja adott helyzet-
ben a csülök vizsgálatát, akár tapintással vagy egy 
röntgenkészülék segítségével. Sőt, még az is reális 
elvárás, hogy ez a zsiráf ne csak fellépjen a sámlira, 
s tartsa ott a végtagját, hanem hogy rezzenéstelen 
ábrázattal (és leginkább rúgás nélkül) megengedjen 
nekünk egy pedikűrözést. Az ilyen jellegű, az állat 
egészségével direkt összefüggésben lévő, esetleg 
vizsgálatot, diagnosztikai célú mintavételezést szol-

A TRÉNING AZ EMBER ÉS AZ ÁLLAT BIZALMI 
KAPCSOLATÁN ALAPUL.

vadállat 

A zsiráfok nagy általánosságban elég ijedős 
állatok, így a tréning során arra is nagy 
fi gyelmet kell fordítani, hogy a külső zajokat, 
ingereket minél inkább kizárhassuk. Egy 
elrepülő veréb vagy az erős szél mind-mind 
számíthatnak…
Fotó: Bagosi Zoltán

gáló tréninget hívjuk orvosi („medical”) tréningnek. 
Ez elsőre csak az állatorvos számára tűnik kecseg-
tető lehetőségnek, de ha jobban belegondolunk, a 
páciensnek sem rossz. Lehet, hogy időnként van 
egy-egy kellemetlen szúrás vagy rektális vizsgálat, 
ám a legtöbbször nem történik ilyesmi. A fájdalom, 

illetve kellemetlenség minimális, viszont az állat azt 
„gondolhatja”, hogy rendszerint megetetnek, ked-
ves szóval szólnak hozzám, különleges fi gyelemmel 
fordulnak felém, tehát mindez nem is olyan rossz 
buli.

A pozitív megerősítés alapja, hogy azok a visel-
kedésformák, amelyek jutalmazást kapnak, gyako-
ribbá válnak, s könnyebben kiválthatók (kérhetők) 
az állatoktól. Ez egyfajta tanulási folyamat, amiben 
vannak könnyebb és nehezebb feladatok, jobb és 
rosszabb tanulók, sőt néha akár olyan akadályok is, 
melyeket egy-egy tanuló sohasem lesz képes meg-
ugrani. 

A tréning még 
nagy méretű, 

igen veszélyes 
egyedekkel is 

lehetséges, ha a 
megfelelő bizton-

sági feltételeket 
kiépítik.

Fotó: Bagosi Zoltán

Target botok 
segítségével 
vizsgáljuk meg 
egy ázsiai elefánt 
szájüregét.
Fotó: Sós Endre
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TRÉNINGEZÉSNÉL A POZITÍV MEGERŐSÍTÉS 
MINDENNÉL FONTOSABB.

IDŐ ÉS ENERGIA – DE MEGÉRI!
Ám vegyünk néhány példát, hogy megérthessük 
az egész folyamatot. Egy adott állat napja nem ke-
vés elemből tevődik össze, amelyekre a környezet 
nagy hatással van, ráadásul az állatkerti közegnek 
számos mesterséges alkotóeleme lehet. Egy külön 
tudomány, amely ezt az állatkerti környezetet iz-
galmasabbá és változatosabbá teszi, az úgyneve-
zett környezetgazdagítás. Utóbbi sok mindenből 
áll (többek közt a kifutóba tett játékokból, trükkös 

takarmányfelkínálási módokból, különböző fajok 
együttes tartásából). A viselkedési repertoár növe-
lése, az állat idejének minél tartalmasabb kitöltése 
nyilvánvalóan a környezetgazdagítás része, így a 
jó értelemben felépített és kivitelezett tréningek is 
azok. A Budapesti Állatkertben például rengeteg 

idő és energia megy el e tréningekkel, de a ráfor-
dítás bizony megtérül! El lehet képzelni, mennyire 
kényelmes dolog, ha egy nem konvencionálisan 
együttműködő páciens esetében (nevezzük vad- 
vagy veszélyes állatnak) akkor veszünk vért, akkor 
nézünk bele a szájába, vagy akkor végzünk hasi 
ultrahangot, amikor akarunk. De mi kell hozzá? 
Mindenekelőtt a tréning alapfogalmaival tisztában 
lévő állatápolók (trénerek), akik a munka oroszlán-
részét elvégzik majd. Sok esetben elengedhetetlen 
a megfelelő technikai kialakítás is. Példának okáért 

egy jegesmedve mancsát biztonságosan nem lehet 
csak úgy kikunyerálni a rácson át, vagy egy ele-
fánttal sem lehet PC- (protected contact) fal nélkül 
dolgozni, ha nem akarjuk a testi épségünket veszé-
lyeztetni. És kell még a kitartó, szisztematikus mun-
ka, amely tiszteletben tartja az időkorlátokat, illetve 
azt is, hogy minden nem oldható meg tréninggel, 
tudnunk kell a határainkat. Egy elefánt könnyebben 

Síppal, bottal
A tréninghez a technikai kialakításon kívül eszközök is szükségesek. Az 
egyik ilyen a „target bot”, amelyet az állat követ, vagy amellyel pozici-
onálható, de a síp, a klikker, sőt akár a lézeres mutató is jól beváltak az 
állatkerti (vagy más fajok) tréningjei során. Mára a klasszikus, főleg ele-
fántokon, fókákon alapuló tréningek kora régen elmúlt, s Budapesten is 
számos fajjal dolgozunk, illetve dolgoztunk: kis pandával, komodói va-
ránusszal, kaliforniai oroszlánfókával, borjúfókával, perzsa párduccal, 
jegesmedvével, ázsiai elefánttal, szumátrai orangutánnal, koalával…

A tréning abban is 
segíthet, hogy az 

állatok hozzászok-
janak a mani-

pulációhoz. Ez a 
komodói varánusz 

például bódítást 
nem kapott, de 

nyugodtan tűri a 
megfogást.

Fotó: Sós Endre

A jegesmedve 
kinyújtott lábából 
éber állapotban 
vehető vér.
Fotó: Sós Endre

és gyorsabban megtanítható arra, hogy a füléhez 
hozzáérjünk, azt megsimogassuk és megtapintsuk, 
de sokkal lassabb és kínkeservesebb lesz eljutni a 
vérvételig. Tetejébe egy bonyolult, akár apró kelle-
metlenséggel járó dologig úgy kell eljutnunk, hogy 
mondjuk egy szúrás után a tanuló ne lépjen vissza, 
hanem továbbra is „meghallgassa” a kérésünket, s 
együttműködjön velünk…

És akkor itt újabb dolgok merülnek fel. Alapvető 
tényező, hogy mit lehet és mit nem. Biztosan nem 
lehet nagy fájdalommal járó dolgot kérni, mert ezt 
nem a tréningnek, hanem a bódításnak vagy alta-
tásnak kell megoldania, ahol a fájdalomcsillapítás az 
egyik fő szükséglet. Biztosan nem lehet egyes dol-
gokat túl korán elvárni. A tréning és annak eredmé-
nyei a bizalmi kapcsolaton alapulnak, ahol az állat 
leginkább az ápolójában (trénerében) bízik. Egy-
részt a legtöbbször élvezi a foglalkozásokat, más-
részt olyan dolgokat is megenged, amiket különben 
nem kellene elviselnie. Gondoljunk csak bele abba, 
hogy állatkerti oroszlánfókáinkat gyakorlatilag bár-
mikor megszúrhatjuk, de próbálnánk ezt megtenni 
Kaliforniában, a tengerparton…

KITOLHATÓ HATÁROK
A határok viszont kitolhatók. Nem számít különle-
gességnek, hogy egy emberszabású majom éber 
állapotban kinyújtsa az alkarját egy vérvételre vagy 
vérnyomásmérésre (ami segítheti egy gyógyszeres, 
megelőző vagy karbantartó kezeléshez a terápia fel-
állítását valamely idős példánynál); hogy egy elefánt 
vagy medve kérésre vizeletmintát adjon (amiből 
mondjuk a szaporodási ciklusa, esetleg a vesemű-

Egy alapvetően 
nem együttműkö-
dő állatnál már az 

is óriási ered-
mény, ha eljutunk 

a megtekintéses 
vizsgálat fázisába, 
közelről mgszem-
lélhetjük az elvál-
tozást, sőt esetleg 

meg is érinthetjük 
azt… Ha ez teljesül, 

akkor sokkal 
jobban fel tudunk 

készülni, hogy egy 
altatásos beavat-

kozás során mivel 
találkozhatunk. 

Fotó: Sós Endre
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ködése ellenőrizhető); vagy hogy egy kis panda ha-
sához ultrahangos vizsgálófejet nyomjunk, és meg-
vizsgáljuk, vemhes-e. 

Fontos, hogy a tréningben részt vevőknek rend-
szeres időközönként le kell ülniük, hogy átbeszéljék 
a közös célokat, a hozzá vezető utat vagy a felmerülő 
problémákat. Lehet, hogy a cél egy rektális vizsgá-
lat egy vemhességi ultrahang kivitelezése miatt, de 
az is lehet, hogy szívférgességszűrést kell csinálni 
a jegesmedvénél, és az is, hogy valamilyen – akár 
megmagyarázhatatlan – okból egy állat nem vagy 
kevésbé enged meg valamit. (Teszem azt, Arun 
elefántunk, akiből heti rendszerességgel veszünk 
vért herpeszvírusszűrés céljából, sokkal jobban fél-
ti a jobb fülét a balnál, ezért nem kevés rávezető és 
megerősítő gyakorlattal próbáljuk e fóbiáját leküz-
deni.) A lényeg, hogy mindenki értse a célt.

Ugyanígy rengeteget segíthet a tréning egy fo-
lyamat nyomon követésében. Például számos ál-
latot könnyen be lehet arra tanítani, hogy ráálljon 
egy mérlegre, vagy egy seb kezelésénél napi szinten 
prezentálja a sérült testrészt a gondozója vagy állat-
orvosa felé.

AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ KIS PANDÁK
A sok-sok tréninggel eltöltött év sok-sok eredményt 
is hozott a Budapesti Állatkert csapata számára. Ha 
Angele elefántunk makacskodott volna, mikor az 
első 50 órában nem szopott a borja, akkor ez a tör-
ténet aligha folytatódik az anya általi felneveléssel. 
Ha a kis pandák nem tanulják meg pillanatok alatt, 
hogy miképp kell a két hátsó lábukon állva elviselni 
az ultrahanggal hadonászó állatorvost, akkor nem-

igen mondtuk volna meg előre, hogy „pandaáldás” 
elébe nézünk. Egyetlen dolgot viszont még a legna-
gyobb igyekezettel se tudtunk megtanítani: hogy 
az ultrahangozásnál használt gélt ne azonnal tisz-
títsák le magukról az orangutánok. Ám erre is sike-
rült megoldást találni, éspedig az interneten, ahol 
leírták, hogy a pépesre zúzott, kissé megbarnult ba-
nán egész jól megfelel a fenti célnak.

Még nem tudjuk, hogy milyen hasonló, találé-
kony eszközöket kell majd bevetnünk, de egyvala-
mit leszögezhetünk: a mai modern állatkerti gya-
korlat elválaszthatatlan része a tréning, aminek 
biztosan van jövője a Budapesti Állatkertben!        

DR. SÓS ENDRE  

Tréningezett kis 
panda. Az állat 
hagyja, hogy a 

pofán levő bőrel-
változást megvizs-

gáljuk.
Fotó: Sós Endre

Kulturális rovat

Madármegfigyelők 
kézikönyve

ORBÁN ZOLTÁN

KOVÁCS ZSOLT írása

B 
iztos vagyok benne, hogy e könyv kézbe-
vételekor jó néhány madarász felsóhajt 
majd (e sorok írója is így tett): bárcsak én is 

ilyen könyvből tanulhattam volna annak idején 
a madarászatot! Mert egy ilyen átfogó munka 
bizony elkelt volna már évtizedekkel ezelőtt is.
(A hitelesség kedvéért azonban meg kell je-
gyeznem, hogy nem ez az első madarász-
könyv Magyarországon. Gondolok itt első-
sorban Schmidt Egon Hogyan figyeljünk 
madarakat? című, 1986-ban megjelent kis 
könyvére, amely azonban sem terjedelmé-
ben, sem tartalmában nem fogható a mosta-
nihoz.)
Most végre bárkinek a könyvespolcára kerül-
het egy, a madármegfigyelés praktikáit rész-
letesen taglaló kézikönyv. Kicsit zavaró ugyan, 
hogy a cím arra utal: a könyv a kezdő madará-
szokhoz szól. Ám saját, némiképp szubjektív 
véleményem szerint minden madárbarát talál 
benne új információkat: érdekes madármeg-
figyeléseket, tippeket a külföldi madarásza-

tokhoz – vagy éppen néhány egyszerű trük-
köt, amelyek bármelyike akár neki is eszébe 
juthatott volna... Ám az is tagadhatatlan, hogy 
a könyv valóban inkább a kezdőknek, vagy új-
rakezdőknek íródott. Azoknak, akik még csak 
most ismerkednek a tollasok világával; akik 
azon töprengenek, milyen élőhelyen érdemes 
körülnézniük, ám előtte még távcsövet is kell 
venniük – igen ám, de milyet? A könyv remek 
segítség ahhoz is, hogy az érdeklődő madár-
barát a sok fotó alapján meg tudja határozni, 
milyen madarak élnek a kertjében, a közeli 
parkban, vagy éppen melyekkel találkozott 
az erdőn-mezőn tett kirándulásai során. Azt 
sem árt tudni, hogy melyik madárfajt mikor, 
melyik évszakban keressük. Biztosra veszem, 
ha betartjuk a könyvben leírtakat, gyorsan fog 
gyarapodni a megfigyelt madarak száma. Eh-
hez azonban szükség van még egy jó határo-
zókönyvre – amelynek használatához szintén 
segítséget nyújt a szerző –, és egy naplóra, 
amelyben rögzítjük a látottakat.

A könyvrecenziókat nemritkán rövid fel-
sorolással zárják: kinek szól a könyv, kinek 
ajánlják. Nos, a tapasztalt madarászok azért 
vegyék meg, mert ők is tanulhatnak belőle. 
A kezdő madarászok számára pedig, ha nem 
is kötelező, de mindenképpen ajánlott olvas-
mány. És azoknak is ajánlom, akiknek már 
megvan a szerzőtől a Madárbarátok nagy-
könyve, ugyanis a két kiadvány szoros egy-
séget alkot.     

ORBÁN ZOLTÁN
MADÁRMEGFIGYELŐK KÉZIKÖNYVE

(Cser Kiadó, 2022) 

Ára: 4995 Ft

Ki volt az az igazgató, aki a második világháború után először hozatott szibériai tigri-
seket a Budapesti Állatkertbe? A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes vála-
szokhoz 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. június 20.

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

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

Azok között, akik a 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. Mikor készült el a Kert első társaskifutója, az Afrika-kifutó?

 KÁ: 1939-ben    SZE: 1931-ben    HO: 1955-ben

2. Van-e foga a kacsacsőrű emlősnek?

 LD: Apró, tűhegyes, de rejtett fogai vannak    RO: Csak úgynevezett 
garatfogai vannak    DER: Az újszülötteknek parányi fogai vannak, 
melyek később kihullanak

3. Hányadik legkisebb hazai emlős a törpeegér?

 AF: A legkisebb    LYI: A második legkisebb    
JE: A harmadik legkisebb

4. Ki írta az Állatkertek világa című könyvet?

 IÁ: Kapocsy György    FE: Anghi Csaba    
SÁN: Szemadám György

5. Melyik az a főemlősfaj, melynek az egyik legnagyobb 
– fogságban élő – csoportja Budapesten látható?

 DOR: Galléros pávián   KOS: Aranyhasú mangábé    ÁLY: Vörös vari
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sorolással zárják: kinek szól a könyv, kinek 
ajánlják. Nos, a tapasztalt madarászok azért 
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A 
közönséges tapír (Tapirus terrestris) Dél-Ame-
rika legnagyobb őshonos szárazföldi emlőse. 
Ez a sokak által ostobának tartott, valójában 
igen intelligens állat – mivel ürülékével nagy 

területen szórja szét a növényi magvakat – fontos 
szerepet játszik a biodiverzitás megőrzésében. A 
dél-amerikai erdők képe igencsak megváltozna a 
tapírok jelenléte nélkül!
 
AZ ATLANTI ESŐERDŐK LAKÓI
A faj a 19. század végére a Rio de Janeiro állam déli 
részén található tengerparti sáv lejtőiről már kipusz-
tult. Az állatok visszaszorultak az atlanti esőerdőkbe, 
ahol az 1950-es évektől az 1970-es évekig kritikus 
időszakot éltek át: a vadászat tovább csökkentette 
amúgy is csekély állományukat, emellett a kis po-
pulációk mindinkább elszigetelődtek egymástól az 
egyre apróbb erdőfoltokban.

Az atlanti esőerdőben a tapír ma történelmi elter-
jedési területének kevesebb mint 2 százalékát lakja, 
és csak néhány szaporodási közössége tekinthető 
hosszú távon életképesnek. Élőhelyük felaprózó-

dása mellett – amely elzárja a őket egymástól, és 
gyakran a táplálékforrásaiktól is –, a legnagyobb 
veszélyt a járművek jelentik számukra. Amikor a ta-
pírok élelem után kutatva átkelnek a forgalmas au-
tópályákon, gyakran lesznek ütközés áldozatai.

RÉSZLETES TANULMÁNY KÉSZÜLT
Egy nemrégiben készült tanulmány felmérte a faj el-
terjedését és természetvédelmi helyzetét. A kutatá-
sok szerint ma legalább 48 populáció él az egykor 1,5 
millió, de napjainkban már mindössze 26 654 négy-
zetkilométeres atlanti esőerdő területén. A populáci-
ók közül csak néhány tekinthető életképesnek, mivel 
a beltenyésztés következtében növekszik a recesszív 
gének által okozott rendellenességek kockázata. 
A tapírok becsült száma a vizsgált területen tág 
szórást mutat: 2665 és 15 992 között mozog. A leg-
nagyobb állomány a brazíliai Paraná állam Iguaçu 
Nemzeti Parkjában, illetve az argentin Misiones tar-
tományban él. 

„Egy populáció életképességi elemzése mondja 
meg azt, hogy egy állatfaj fennmarad-e az adott te-

AZ ATLANTI ESŐERDŐ TAPÍRJAI

A KIPUSZTULÁS 
KÖZELÉBEN

A közönséges, 
vagy ismertebb 
nevén dél-ameri-
kai tapír élőhe-
lyének egyes 
területein, példá-
ul Amazóniában 
még gyakorinak 
mondható.  
Másutt azonban 
– mint az atlanti 
esőerdőben – fe-
lettébb megrit-
kult.
Fotó: Erni / Shutter-
stock
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rületen, illetve olyan genetikai állományú populáci-
óhoz tartozik-e, amely – szerencsés esetben – még 
száz év múlva is létezik” – emelte ki Patrícia Medici, a 
világ egyik vezető tapírszakértője. A szakember sze-
rint egy egészséges populáció fenntartásához 200-
250 egyed szükséges, noha sok területen ez a szám 
mindössze hat példányra szorítkozik. A tapír szapo-
rodási ciklusa szintén kockázati tényező. A nősté-
nyek általában három év alatt csak egyszer vemhe-
sülnek. A vemhesség 14 hónapig tart, és csupán egy 
borjú születik. Emiatt a populáció gyorsan csökken-
het, különösen, ha az állatok száma egy adott terüle-
ten amúgy is alacsony. Ilyen esetben egyetlen egyed 
elvesztése is a helyi kihalást jelentheti. 

AZ ÚT KÉT OLDALÁN
A természetvédők szerint sürgősen szükség van 
olyan intézkedésekre, amelyek garantálják az egyik 
erdőterületről a másikra vándorló állatok biztonsá-
gát. Az úthálózat továbbra is egyre bővül, és ezzel 
együtt a probléma is nőni fog. Aluljárókat, keríté-
seket, táblákat és radarokat kell elhelyezni azokon a 
kritikus pontokon, ahol sok tapír pusztul el az autó-
pályán való átkeléskor. 

Mindezek ellenére ma biztatóbb a helyzet, mint 
a múltban. Óvatos optimizmusra ad okot, hogy a 
kutatók a terepmunka során úgy látták, a tapírok 
vadászata visszaszorulóban van, különösen azokon 
a helyeken, ahol az emberek elhagyják a növényter-
mesztésre és állattenyésztésre használt földeket. Itt 
az erdők visszanőhetnek, és a tapírok újra birtokba 
vehetik egykori hazájukat. 

https://news.mongabay.com nyomán B. I.

Közönséges, vagy dél-amerikai tapír
Dél-Amerikában, az Andoktól keletre, Észak-Kolum-
biától Észak-Argentínáig honos. A hegyekben 1700 
méteres magasságig előfordul. Az amazonasi eső-
erdőkben viszonylag összefüggő állománya él, ám 
másutt egymástól távol, szigetszerűen fordul elő. 
Otthon van az őserdőben, mocsarakban, ártereken 
és folyópartokon, de a nyíltabb élőhelyeken is, ha víz 
és búvóhely áll rendelkezésre. Egy 1815-ben meg-
jelent könyv szerint (Kisszántói Pethe Ferentz: Ter-
mészethistoria és mesterségtudomány) fogságban 
a húst és a halat is megeszi. Ez persze csak nagyon 
kiéhezett egyedeknél fordulhatott elő, ha egyáltalán 
volt ilyen. Ugyanezen könyv azt állítja, ha tengeren 
szállították, nagyon kellett vigyázni rá, ellenkező 
esetben kiszökött, és a tengerbe ugrott. A közönsé-
ges tapír többnyire éjjel mozog, a nappalt a rejtek-
helyén, a sűrűben tölti. Megszokott, kitaposott, akár 
évtizedes útvonalakat, szaknyelven váltókat hasz-
nál. Magányosan jár tápláléka után, amely levelek-
ből, füvekből, gyümölcsökből, kultúrnövényekből 
áll. Emellett rendszeresen jár a folyómedrekbe, ahol 
kedvenc vízinövényei után kutat. Remekül úszik, ha 
teheti, veszély esetén a vízbe menekül. Megfi gyel-
ték, hogy mély vízbe merül, ha a jaguár a hátára ka-
paszkodik – így éri el, hogy a ragadozó elengedje. 
Nagy termete ellenére több ellensége van (jaguárok, 
pumák), a kisebb példányokat pedig az anakondák is 
legyűrik. Különleges szokása, hogy ha teheti, a vízbe 
ürít. Ennek két magyarázata is lehet. Így éri el, hogy 
ne hagyjon szagot maga után, és/vagy így csökkenti 
a vérszívó legyek számát. A tapír viszonylag rosszul 
lát, de hallása és szaglása kiváló. Bőre vastag, így a 
tüskés bozótosokon is könnyedén át tud haladni. 
A természetben igen félénk állat, ám állatkertekben 
hamar megszelídül, és jól szaporodik. A kicsik csí-
kosan jönnek világra. Foltjaik és csíkjaik, melyeket 
nagyjából egy évig viselnek, az álcázást szolgálják. 
Élettartama fogságban 30 év.

 Biztos 
előfordulás

Jelenléte 
bizonylatan

Kipusztult

Lehetséges 
előfordulás

A tapírok víz 
közelében élnek. 
Táplálékuk 
egy részét a 
vízinövények 
alkotják, és a 
ragadozók elől 
is jobbára a 
vízben keresnek 
menedéket.
Fotó: belizar / Shutter-
stock
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  SANYI KIRÁNDULÁSA | Március 9-én nem 
mindennapi hír járta be a hazai, majd a világ-
sajtót: kora hajnalban a zuglói rendőrök egy 
pingvint tartóztattak fel a Dózsa György út és 
a Vágány utca találkozásánál, nem messze az 
Állatkerttől. Sanyi – mert így hívják a kalandos 
kedvű madarat – a szakszerű befogásnak kö-
szönhetően nem sokkal később visszakerült a 
helyére, és aznap délután már sajtótájékoztatót 
is „tartott”, gondozója karjából érdeklődéssel 
figyelve a rá irányuló kamerák és fényképe-
zőgépek sokaságát. A biztonsági felvételekből 
később megtudtuk, hogy miután kijött a ping-
vinjeink számára kialakított férőhelyről, az Ál-
latkert főbejárata felé vette az irányt, ahol némi 
töprengés után kibújt a forgókapu alatt, majd a 
kerítés mentén sétálni indult. Persze erre csak 
azért vállalkozott, mert éjjel 3 óra tájban egy 
teremtett lélek sem volt a környéken. A dolog 
azért érdekes, mert a pingvinek férőhelyének 
határolása úgy van kialakítva, hogy onnan a 
madarak nemigen szoktak kijönni. Jelenleg 29 
pingvinünk van, de szó sincs arról, hogy állan-
dóan elhagynák a lakhelyüket. Úgy tűnik, né-
hány évtizedenként akad egy-egy „szuperping-
vin”, aki nemcsak kalandvágyóbb a többieknél, 
hanem ott is át tud mászni, ahol társai nem. Az 
elmúlt fél évszázadban Sanyi kirándulásával 
együtt három hasonló eset történt. Úgy más-
fél évtizede a Fülöpke nevű pingvint kellett a 
főbejáratnál lévő trolimegállóból visszahozni, 
az 1970-es években pedig az egyik akkori ping-
vinünk egészen a Felvonulási térig, a mostani 
Ötvenhatosok teréig jutott. Sanyi, a mostani 
eset főhőse persze nem csupán e kétségkívül 
mesélni való történet miatt érdemes a figyel-
münkre. Hanem azért is, mert a tavalyi év utol-
só két hónapjában összesen négy pápaszemes 
pingvin (Spheniscus demersus) fióka kelt ki Ál-
latkertünkben, Sanyi pedig e fiatalok egyike, ő 
november 28-án jött világra.
Fotó: Bagosi Zoltán

  BEMUTATKOZTAK AZ ÓRIÁSVIDRA-KÖLYKÖK | Március elején mutatkoz-
tak be a nagyközönségnek a múlt évben, október 10-én született óriásvidra-köly-
kök. Azért ilyen sok idő elteltével, mert tapasztalataink szerint az első hetekben a 
kicsik és a felnőttek is annyira igénylik a csendet meg a nyugalmat maguk körül, 
hogy még az állatgondozók is szinte csak lábujjhegyen járva, és a férőhelyet csak a 
legszükségesebb teendők miatt megközelítve dolgoznak velük. A két kölyök neve-
lésében, a róluk való gondoskodásban nemcsak a szülők, Cumana és Madidi vesz-
nek részt, hanem az egy évvel a mostani kölykök előtt világra jött két „nagytesó”, 
Manú és Bahia is. A kicsiknek most még nincs nevük, épp e sorok írásakor indult 
szavazás az Állatkert honlapján a nevek kiválasztására. A veszélyeztetett óriás-
vidrák (Pteronura brasiliensis) tartásával még 2014-ben kezdtünk el foglalkozni, 
elsőként és mindmáig egyedüliként a hazai társintézmények közül. Természetesen 
részt veszünk a faj európai állatkerti tenyészprogramjában is, amelynek keretében 
nemcsak szaporítjuk őket, hanem már arra is akadt példa, amikor egy Budapesten 
élt állat Argentínába utazott, hogy ott egy vadonba való visszatelepítési program 
részese legyen.
Fotó: Wirth Kinga
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  KÉT KÖLYÖK AZ OROSZLÁNMAJMOKNÁL | A Dél-Amerikában ős-
honos, veszélyeztetett arany oroszlánmajmocskák (Leontopithecus rosa-
lia) tartásával ugyan évtizedek óta foglalkozunk, ám szaporításukban az 
elmúlt években egy hosszabb szünet állt be. Nemrégiben viszont egy ígére-
tes új tenyészpárt sikerült összehoznunk, akiknek frigyéből március 15-én 
két egészséges kölyök született. Az apróságok persze eleinte jobbára csak 
a szüleik, elsősorban apjuk bundájába csimpaszkodva ismerkedtek kör-
nyezetükkel, ám kéthetes korukban már megesett, hogy időnként elenged-
ték szüleik szőrzetét, és kisebb „kirándulásokat” tettek, ami persze ebben 
a korban még csak pár centiméternyi távolságot jelent. A karmosmajmok 
közé tartozó faj Brazíliában, az úgynevezett atlanti erdőségekben őshonos, 
ám elterjedési területe az emberi tevékenység következtében mára egé-
szen kicsire zsugorodott. Egy ideig olyan közel volt a kipusztuláshoz, hogy 
állománya csak néhány száz egyedből állt, de a természetvédelmi erőfeszí-
téseknek köszönhetően ma már ismét ezrekben mérhető a számuk. Persze 
még így is veszélyeztetett állatoknak számítanak.
Fotó: Bagosi Zoltán

  IRWIN EMLÉKÉRE | Irwin, intézményünk első ko-
modói sárkánya (Varanus komodoensis) fajának törté-
nelmi jelentőségű egyede volt. Hiszen abból a chesteri 
állatkertben kikelt fészekaljból származott, amellyel 
végérvényesen sikerült bebizonyítaniuk a tudósoknak, 
hogy a komodói varánusznak is nevezett hüllő képes 
a szűznemzésre. Vagyis a nőstények akkor is tudnak 
termékeny tojásokat rakni, ha előtte nem is találkoztak 
hím állattal. Irwin 2007. január 15-én bújt ki a tojásból, 
Budapestre pedig a következő év tavaszán került, az 
első olyan komodói sárkányként, akit a hazai közönség 
elevenen láthatott. Hivatalos bemutatkozása 2008. áp-
rilis 24-én, Szent György napján volt. Eleinte a jelenlegi 
Ausztrálház szomszédságában, egy kisebb bemutató-
helyen láthatta a nagyközönség, majd a 2009. június 
26-án megnyílt Mérgesház lakója lett. Az érkezésekor 
nagyjából méteres hosszúságú állat az évek során so-
kat gyarapodott, végül már 2,5 méternél is hosszabb 
volt, testtömege pedig elérte az 50 kilót. Ezt onnan 
tudjuk, hogy viszonylag egyszerűen le lehetett mérni, 
hiszen kifejezetten együttműködő állat volt. Gondozói 
rendszeresen tréningeztek is vele, hasonlóan azokhoz 
a tréningekhez, amelyeket például az elefántoknál vagy 
az oroszlánfókáknál végzünk. Sajnos Irwinnek volt egy 
születési (pontosabban kelési) eredetű gerincproblé-
mája. Ez kezdetben nem okozott neki túl sok gondot, 
és nem is nagyon volt látható. Azonban az ezzel össze-
függő kidudorodás az állat gerincén egyre nagyobb és 
nagyobb lett, és a gerincprobléma egy idő után már a 
mozgásban, a legutóbbi időkben pedig már a táplálko-
zásban is akadályozta a termetes hüllőt. A folyamatos 
ápolói gondoskodás és a gyógyszeres kezelés ugyan 
sokat segített, de március elejére Irwin állapota sajnos 
olyan súlyossá vált, hogy végül az elaltatás maradt az 
állat szempontjából legkíméletesebb lehetőség.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A 
tulok (Bos) nemzetség vadon élő szarvasmar-
hafajainak zömét Ázsiában, azon belül is a tró-
pusi Délkelet-Ázsiában találjuk. Az esőerdők 
és dzsungelek mélyén impozáns méretű, ám 

különös elnevezésű vadmarhák csordái legelnek. 
Fajaik száma és a köztük fennálló rokonsági kap-
csolatok a mai napig sincsenek kellőképp tisztázva. 
A modern genetikai vizsgálatoknak köszönhetően 
még a legutóbbi időkben is születtek meglepő kuta-
tási eredmények.  

Minden bizonytalanság ellenére a legnagyobb 
faj vitathatatlanul a gaur (Bos gaurus), a vadmarhák 
Góliátja. Méretei igazán tiszteletet parancsolóak: 
testhossza meghaladja a 3, marmagassága pedig 
a 2 métert. A nagy bikák akár az 1500 kilogram-
mos testtömeget is elérhetik. India, Nepál, Bhután, 
Banglades, Mianmar, Thaiföld, Kambodzsa, Laosz, 
Dél-Vietnám, Dél-Kína és Malajzia esőerdeiben, 
dzsungeleiben és szavannáin élnek. Srí Lanka te-

VADON ÉLŐ SZARVASMARHÁK 
AZ EVOLÚCIÓ KUSZA DZSUNGELÉBEN

GAUR, 
BANTENG, 
KOUPREY 
és a többiek

Móricz Zsigmond gyermekversében egy bizonyos Mehemed 
nevű török úriember próbálja megfejteni, hányfélék lehetnek 
a tehenek. Mindenki ismeri a kedves verset, azt viszont 
kevesebben gondolnák, hogy hasonló kérdés a kutatókat is 
hosszú idő óta gyötri. Igaz, esetükben nem tehenekről, hanem 
vadmarhákról van szó, és történetünk helyszínei sem a magyar 
rónák, hanem a párás, ködös, fűszerillatú dzsungelek. 

GAUR, 
BANTENG, 
KOUPREY 
és a többiek
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rületéről napjainkra kihaltak. A gaurnak jelenleg 
két alfaját különbözteti meg a tudomány: az indiai 
gaurt (Bos gaurus gaurus), amely karcsúbb testfel-
építésű, s India, Nepál, Bhután és Banglades terü-
letén lelhető föl; továbbá a robusztusabb, erősebb 
felépítésű maláj gaurt (Bos gaurus laosiensis), amely 
Délkelet-Ázsiában honos. 

A gaurhoz hasonló megjelenésű, de rendkívül 
vitatott eredetű marhaféle a gayal (Bos frontalis). Az 
Északkelet-Indiában, Bangladesben, Mianmarban 
és a kínai Jünnan tartományban élő állatot egy brit 
botanikus írta le 1804-ben, az egyik bangladesi tele-
pülésen talált, háziállatként tartott példány alapján. 
Később azonban ezt a különös négylábút már a gaur 
háziasított alakjának vélték. Ám 2003-ban, miután 
vadon élő egyedekre bukkantak a kutatók, immár 
önálló fajt láttak benne. A kérdés, vagyis e sajátos 
vadmarha eredete továbbra is tisztázatlan. A gayalt 
rövidebb testhossza, alacsonyabb marmagassága, 

kurtább lábai, fejletlenebb púpja, valamint a bikák 
nyakán található nagyobb méretű csüngő bőr révén 
különböztethetjük meg a gaurtól. A gayal feje rövi-
debb, viszont szélesebb, homloka egyenes. Termetes 
szarvai kevésbé lapítottak és kevésbé íveltek.

BÁJOS NARANCSSÁRGA TEHENEK
Történetünk következő szereplői nem olyan ha-
talmas termetűek, ugyanakkor – ha lehet ilyet 
mondani – kifejezetten bájosak. A banteng (Bos 
javanicus) megtalálható Mianmarban, Thaiföldön, 
Kambodzsában, Laoszban, Vietnámban, Borneón, 
Jáván (és valószínűleg Balin is). A kifejlett példányok 
marmagassága mindössze 160 centiméter, hosszuk 
pedig alig haladja meg a 2 métert. A testsúlyuk sem 
több 800 kilogrammnál. Alsó lábszáruk fehér, épp-
úgy, mint a faruk töve, továbbá a szemük és szájuk 
körül is lehetnek fehér foltok. Jelentős a nemek és 
az egyes földrajzi változatok közötti eltérés. A hímek 
általában kékesfekete vagy sötétbarna színűek, fel-
felé meredő szarvúak, és a vállukon púp található. 
A nőstények sárgás- vagy vörösesbarna színűek, s 
a hegyüknél befelé forduló kis szarvuk van, a vál-
lukon pedig nincsenek púpok. Három alfajt különí-
tenek el, amelyek megjelenésükben számottevően 
eltérnek egymástól. A jávai banteng (Bos javanicus 
javanicus) természetes előfordulási területe Jáva (és 
talán Bali) szigete. A bikák feketék, szarvuk 60-70 
centiméter fesztávolságú, míg a tehenek sárgásbar-
nák. A burmai banteng (Bos javanicus birmanicus) 
Mianmar, Thaiföld, Kambodzsa, Laosz, Vietnám és 
Malajzia erdeiben él. A bikák és a tehenek is rend- ➤

A banteng tehenek 
valamennyi 
alfaj esetében 
narancssárga 
színűek. Küllemü-
ket illetően pedig 
leginkább egy 
bájos házi tehénre 
emlékeztetnek.
Fotó: Németh Attila

A banteng burmai 
alfajának esetében 
a bikák rendsze-
rint, akárcsak a 
tehenek, narancs-
sárga színűek. 
Csak ritkábban 
fordul elő, hogy a 
képen látható bi-
kához hasonlóan, 
feketék legyenek. 
Fotó: Németh Attila
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szerint sárgásbarnák. Ugyanakkor Kambodzsában 
a hím állatok mintegy ötöde fekete, míg Thaiföldön 
és a Maláj-félszigeten a bikák legtöbbje hasonlóképp 
sötét színű. A borneói banteng (Bos javanicus lowi) 
kizárólag Borneón honos. Ez a legkisebb termetű al-
faj, melynél a bikák csokoládébarnák, és a szarvuk is 
kevésbé méretes.  

TITOKZATOS KÉRŐDZŐK A KÖDBEN
A kouprey (Bos sauveli) kétségtelenül a legrejtélye-
sebb az összes vadon élő szarvasmarha közül, amely 
Délkelet-Ázsia erdeit lakja. Vagyis helyesebb talán a 
„lakta” kifejezés használata, mivel valószínű, hogy 
az 1937-ben felfedezett faj napjainkra kipusztult. 
Már fölfedezésének idején is csak kis létszámban 
élhetett, 1969–70 óta pedig egyáltalán nem látták. 
Mindössze egyetlen példány került állatkertbe, tu-
dásunk így szerfölött korlátozott erről a vadmarhá-
ról. A párizsi Vincennes Zooban 1937-től volt látható 
a szóban forgó kouprey-bika, amely mellesleg a faj 
típuspéldánya is a tudomány számára, ám sajnos 
még a második világháború elején elpusztult.

A kouprey testhossza meghaladta a 2 métert, 
marmagassága pedig az 1,9 métert is elérte. Az ál-
latnak hosszúkás feje, magas, keskeny teste, nyú-
lánk végtagjai, széles fartájéka és hosszú farka volt. 
Testtömege akár a 900 kilogrammot is meghalad-
hatta. Egyedeinek színe szürke, sötétbarna vagy 
fekete lehetett. A tehenek szarva kampó alakú volt, 

a bikáké vastagabb és előremutató. Jellegzetesnek 
számított a bikaszarvak hegye alatti „rojtosodás”. 
Eredetileg Kambodzsa, Laosz, Thaiföld és Vietnám 
területén élhettek, de bizonyos, hogy Kambodzsán 
kívül már mindenhol kipusztultak. Elsősorban fű-
féléket legeltek, s a szavannás területeket, valamint 
a felnyíló monszunerdőket kedvelték. Mintegy húsz 
példányt számláló kis csordákban éltek, amelyek 
élén egy-egy tehén állt. A csordákat főként tehenek 
és borjak alkották, ám a száraz évszakban bikákkal 
is kiegészültek. Az idősebb bikák alighanem magá-
nyosan éltek, míg a fi atalabbak agglegénycsordákba 
verődtek.

KI KINEK A KICSODÁJA?
Ahogy arról már szó esett, Délkelet-Ázsia vadmarhái-
nak rokonsági viszonyai meglehetősen zavarosak. En-
nek egyik oka, hogy a már elkülönült fajok is aránylag 
könnyen képesek egymással kereszteződni. Másfelől 
az elmúlt kétmillió év globális klímaváltozásai folyamán 
– melyet a földtörténetben pleisztocénnek, hétköznapi 
nyelven pedig jégkorszaknak hívunk – nem csupán 
a tengervíz szintje változott sokat a régióban, hanem 
az esőerdők és szavannák kiterjedése és a megmara-
dó foltok összekapcsoltsága is. Mindez azzal járhatott, 
hogy a szűkülő erdőfoltokban a különböző fajok egye-
dei hosszú ideig éltek összezárva, mialatt keveredtek 
egymással. 

Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Például a 
2000-es évek elejének korai genetikai vizsgála-
tai során felvetődött, hogy a kouprey nem is önál-
ló faj. Egyes feltételezések szerint inkább valamely 
vadmarha domesztikált formája, más vélemények 
szerint pedig a banteng (vagy gaur) és az indiai 
háziasított szarvasmarha, a zebu hibridje. Számos 

A jámbor óriások bizonytalan jövője
A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) értéke-
lése szerint a gaur sérülékeny faj. Teljes egyedszá-
mát 20 ezerre becsülik. A két alfaj helyzete viszont 
merőben eltér egymástól: Indiában található az ösz-
szes gaur 90 százaléka, míg Délkelet-Ázsiában elke-
serítő a helyzet. (A maláj gaurnak csak kis populációi 
maradtak fenn, amelyek a kipusztulás határára sod-
ródtak; például Malajziában alig 300 példány élhet). 

A banteng az IUCN vörös listáján veszélyeztetett 
fajként szerepel. Globális állománya az elmúlt né-
hány évtizedben bő 50 százalékkal csökkent. Az área 
egészén jellemző, hogy fennmaradt populációi ki-
csik és elszigeteltek. Noha elterjedési területén min-
den országban törvényi védelem alatt áll, előfordu-
lása mára javarészt a védett területekre korlátozódik.

A kouprey az IUCN besorolása szerint kritikusan 
veszélyeztetett faj. Ennek ellenére, mivel hosszú 
ideje nem láttak egyetlen példányt sem, valószínű, 
hogy kihalt. Kambodzsában, mely az egyetlen hely, 
ahol bármi esély van az állat előfordulására, több ku-
tatóexpedíciót is indítottak – eredménytelenül.

Izgalmas, ugyanakkor ellentmondásos termé-
szetvédelmi akció zajlott a San Diegó-i Állatkertben: 
egy gaurborjú 2001-es klónozását követően 2003-
ban így segítettek a világra két bantengborjat is. Az 
innovatív művelet során egy 1980-ban elpusztult 
bantengtehén lefagyasztott szövetmintáiból nyer-
ték ki az örökítőanyagot. Bár e törekvések is szük-
ségesek lehetnek a veszélyeztetett fajok megőrzé-
séhez, a maradék délkelet-ázsiai vadmarhák hosszú 
távú fenntartásához élőhelyeik biztosítása adhatja a 
kulcsot. Védelmük már csak azért is fontos – a bio-
lógiai sokféleség megóvásán túl –, mert fajszámuk, 
evolúciótörténetük ma sem ismert pontosan, de 
félő, hogy előbb vesznek ki, mintsem titkaikat fel-
tárhatnánk.

A KOUPREY VALÓSZÍNŰLEG FELKERÜLT A 
KIHALT ÁLLATOK SZOMORÚ LISTÁJÁRA.

A párizsi Vin-
cennes Zoo koup-
reyének 1937-ben 
készült fényképe. 

Ez a fi atal bika volt 
fajának egyet-

len, állatkertben 
valaha is látható 

példánya.
Fotó: Georges Broihanne 

A gaurborjak a 
felnőtteknél vilá-
gosabb, általában 
barnás, de néha 
vöröses színűek. 
A képen a maláj al-
faj fi atal példánya 
látható.  
Fotó: Németh Attila



tudományos közlemény foglalkozott a kérdéssel, s 
több egymással versengő elképzelés is született a 
kouprey eredetére vonatkozóan. Végül a biotech-
nológia fejlődésével és a mind pontosabb geneti-
kai vizsgálatok elterjedésével megerősítették, hogy 
a kouprey önálló, elkülönült vadmarhafaj, amely a 
gaurral és a bantenggel áll közelebbi rokonságban. 
Utóbbival a jégkorszak idején részben keveredett is. 
Azt, hogy a kouprey nem háziasított szarvasmarha-
forma, egy viszonylag új felfedezés is megerősíti: az 

egyik megkövült lelet kétségkívül igazolja, hogy – 
jelenleg ismert alakjában – a faj már jóval a szarvas-
marha háziasítása előtt élt Délkelet-Ázsiában. 

De a bantengek körül szintén bőséggel találunk 
bizonytalanságokat. Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyi különböző megjelenési formája van e (sík-
vidéki ritkás erdőket kedvelő) fajnak. A 2010-es 
évek derekán végzett genetikai vizsgálatok szerint, 
melyek során első ízben sikerült a borneói banteng 
gén állományát alaposabban tanulmányozni, kide-
rült, hogy az sokkal közelebb áll a gauréhoz, mint 
a másik két bantengalfajéhoz. Ezek az eredmé-
nyek egyfelől felvetik, hogy a banteng talán nem is 
egyetlen faj, s elképzelhető, hogy a borneói alfajról 
hamarosan úgy fogunk beszélni, mint egy önálló 
délkelet-ázsiai vadmarháról. Másrészt a kutatások 

folyamán sikerült eloszlatni azt a korábbi hiedel-
met, hogy a borneói banteng vérvonala nem tiszta, 
mert valamilyen háziasított szarvasmarhával ke-
reszteződött. 

Végül ott vannak a domesztikálás jelentette 
problémák is. A régióban élő Bos nemzetség szinte 
valamennyi faját háziasították a történelem során. 
A bantengből született meg a bali marha, amely az 
Indonéziában tartott háztáji szarvasmarhák negye-
dét adja. Mivel mind a valódi házi marhával, mind 
a bantenggel képes termékeny módon keveredni, 
jelenléte komoly gondokat okozhat. E domesztikált 
fajtát a britek 1849-ben betelepítették Észak-Auszt-
ráliába is, ahol azóta megtalálhatók kivadult csordái. 
Természetvédelmi megítélése az ausztrál földrészen 
ellentmondásos. Behurcolt idegenhonos fajként 
nemkívánatos a jelenléte, ugyanakkor egyedei nem 
okozzák az őshonos trópusi erdőségek leromlását, 
sőt legelésük révén (a száraz növényzet felhalmo-
zódásának akadályozásával) képesek hatékonyan 
gátolni a pusztító erdőtüzek kialakulását. 

A gayal eredete a legutóbbi időkig hasonlóképp 
problematikus volt. Nehezen lehetett eldönteni, 
hogy egy részben háziasított, de különálló vadmar-
hafajjal vagy csupán a gaur domesztikált formájával 
állunk-e szemben. A genetikai vizsgálatok jóvoltából 
azonban kiderült, hogy háziasított gaurról van szó. 
Ám a gayal ősei között – a gauron kívül – a zebu és 
a háztáji szarvasmarha is megtalálható; tehát nem-
csak domesztikációra, hanem más fajokkal való ke-
reszteződésre is sor került.

DR. NÉMETH ATTILA

A VADMARHÁK GENETIKAI VIZSGÁLATA 
MEGLEPŐ EREDMÉNYEKET HOZOTT.

A kifejlett gaur-
bika mérete és 

megjelenése tisz-
teletet parancsoló, 
ezért természetes 

ellensége alig 
akad, jóformán 

csak az embertől 
kell tartania. A 
képen a Kuala 

Lumpur-i Nemzeti 
Állatkert maláj 
gaurja látható. 

Fotó: Németh Attila
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E
gy részük fi ókaként szorult gondoskodásra, ők 
jobbára egészségesek voltak. Többségük kiesett 
a fészekből, és így került emberkézbe. Ezek a 
madarak, amennyiben nincsenek maradandó 

sérüléseik, a felnevelésük után szabadon enged-
hetők. A sérült egyedek, akik valamilyen balesetet 
(többnyire éjszakai autóbalesetet) szenvedtek, vagy 
mérgezés elszenvedői voltak, már komolyabb el-
látást igényelnek. Sorsuk a sérülés nagyságától és 
gyógyíthatóságától függ. Gyakori a baglyoknál a 
másodlagos mérgezés, ilyenkor olyan legyengült 
rágcsálót fogyasztanak el, amely valamilyen mér-
gezés következtében amúgy is elhullana. Az ilyen 
madarakat a mentőhely szakemberei látják el, egye-
bek mellett véralvadásgátló szerekkel. 

ESÉLY A SZABAD ÉLETRE
Amennyiben egy súlyos sérülést sikerül a bagoly-
nak túlélnie, kétféle módon alakulhat a további sor-
sa. Ha a szakemberek szerint képes lesz önálló élet-
re, akkor szabadon engedik. Amennyiben sérülései 
miatt nem repatriálható, akkor egy madárkórház-
ban, madárparkban, állatkertben vagy vadaskertben 
keresnek helyet számára. Mások mellett ilyen befo-
gadó hely a Kőszegi Madárpark, a székesfehérvári 
és a sukorói Vadmadárkórház, amelyekkel hosszú 
évek óta szoros együttműködést folytat az állat-
kert alapítványa. A madarakat repatriálásuk előtt 
fel kell erősíteni, hogy képesek legyenek egyedül 
boldogulni a természetben. A felerősítés és felkészí-
tés egy röpdében történik. A madarak repüléséből, 
mozgásából a tapasztalt szakemberek meg tudják 
állapítani, hogy elengedhető-e a bagoly, vagy sem. 
A repülést gyakorló baglyok több faja is együtt tart-
ható, de nagyon fontos, hogy csak azonos méretű 
példányokat szabad egy helyre tenni. A nagyobb fa-
jok ugyanis (például az uráli bagoly) a kisebbeket az 
élőhelyükön is megtámadják. 

FIÓKÁT IS NEVELHETNEK
Természetesen a madarakat csak gyűrűzés után 
adják vissza a természetnek, a számukra megfelelő 
környezetben és időszakban. Baglyok esetében lé-

nyeges, hogy nem nappal, hanem az esti órákban 
lehet őket szabadon bocsátani. A füles kuviknál, 
amely vonuló faj, azt is mérlegelni kell, vajon fi zi-
kailag felerősödött-e annyira, hogy képes legyen 
a vonulásra. Amennyiben ez nem egyértelműen 
megállapítható, úgy a téli hónapokra még ellátást 
kell biztosítani számára. A tartós sérülést szenvedett 
baglyok többsége – például az uhu és a macskaba-
goly – a fogságot szerencsére jól viseli. Ám akad 
néhány stresszesebb faj is, mint például a gyöngy-
bagoly, amely nem kedveli a bezártságot. A kény-
szerűségből a mentőhelyeken maradó, többnyire 
röpképtelen baglyok olyan jól érzik magukat, hogy 
gyakran költenek is. Az ott kelt fi ókák pedig később 
szabadon engedhetők.

FUCHS ADRIENN 

A Magyar Madármentők Alapítvány mentőhelyére 
2021-ben összesen 25 bagoly érkezett. 
Macskabagoly került be a legnagyobb számban 
(11 példány), ezt követte a füles kuvik (7 példány) 
és az erdei fülesbagoly (5 példány). Rajtuk kívül 
még 1-1 gyöngybaglyot és réti fülesbaglyot kellett 
ellátni.

A hazánkban honos bagolyfajok közül az erdei fülesbagolynál megfi -
gyelhető egy betegség, amely a többi bagolyfajra nem jellemző. Ez pedig 
a csőrfégesség, amelyet egy kis féreg (Synhimantus laticeps) okoz egy 
közti gazda (bogár, sáska) segítségével a szájüregben és a nyelőcsőben. 
Az erdei fülesbaglyok 15%-a érintett ebben a betegségben. Kezelési mód-
ja egy háromnapos féreghajtó kúra, miután fi zikailag eltávolították a 
csőrből a férgeket. Tanulmányozzák, hogy ez a betegség immunállapo-
tokkal összefüggésbe hozható-e. Kezelés nélkül ugyanis helyi irritációt, 
bélrendszeri zavarokat okozhat.

A legtöbb 
balesetet az 
autókkal történő 
összeütközés 
okozza. Ilyenkor a 
baglyok gyakran 
maradandó 
sérülést 
szenvednek. 
Ez esetben 
repatriálásukra 
később már nem 
kerülhet sor.
Fotó: Bagosi Zoltán
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RÉTI FÜLESBAGOLY (Asio fl ammeus)
A réti fülesbaglyot rövidebb tollfülei és sárga szemei 
különböztetik meg az erdei fülesbagolytól. Nappal 
is aktív. Hazai állományára nincs biztos adat, a köl-
tőpárok számát 7-41 közé becsülik. A keleti ország-
részek sásos, mocsáros rétjeit kedveli, de fészkel 
lucerna- és gabonaföldeken, parlagokon is. A tojó 
rendszerint évente egyszer, 5-6 tojást rak. Az egyet-
len fészeképítő bagolyfaj. Költési sikerét épp ezért 
leginkább a kaszálások és egyéb mezőgazdasági 
munkák veszélyeztetik.
Fotó: Bagosi Zoltán

GYÖNGYBAGOLY (Tyto alba)
Szív alakú arcfátyláról jól felismerhető. Ez a bagolyfaj kö-
tődik legjobban az emberi jelenléthez; templomtornyo-
kon, padlásokon, állattartó telepeken és magtárakban 
is megtelepszik. A zárt erdőket kerüli, leginkább a nyílt 
mezőgazdasági területeket kedveli. Európai állománya 
csökken a tanyasi mezőgazdaság, a külterjes állattartás 
csökkenése következtében. Ezenkívül az autóbalesetek, 
a másodlagos mérgezés és a nyestek jelentenek veszélyt 
az egyedekre. Hazai fészkelő állományát 2013–2018 kö-
zött 340-860 párra becsülték. A természetes állomány-
ingadozás jelentős lehet.
Fotó: Bagosi Zoltán

ERDEI FÜLESBAGOLY (Asio otus)
Általánosan elterjedt bagolyfaj. A magasan fekvő, 
zárt erdőket nem kedveli, a telet gyakran a telepü-
lésekre behúzódva, örökzöldeken tölti. Egy-egy 
fenyőn akár több tucat egyed is tartózkodik nap-
közben, melyek sötétedéskor vadászatra indulnak. 
Előszeretettel költ a varjak elhagyott fészkeiben, de 
ragadozó madarak gallyfészkében is megtelepszik. 
Hazai állománya 6-10,5 ezer párra tehető.
Fotó: Bagosi Zoltán

FÜLESKUVIK (Otus scops)
Az alföldi, dombsági vidék kedvelője a füleskuvik, amely 
kifejezetten kerüli a sűrű, nagy kiterjedésű erdőket. Szí-
vesen költ szőlőben, gyümölcsösben, telepített feny-
vesekben, de akár a mesterséges odúkba is beköltözik. 
Hazánk egyetlen vonuló bagolyfaja, amely áprilisban 
érkezik, és szeptember elejére a többség már el is indul 
Afrikába. Tollazata fakéreghez hasonló, így jól el tud 
rejtőzni a fák lombkoronájában. Tollfüleit nyugalmi ál-
lapotban lelapítja. Hazai fészkelő állománya 1600-4300 
párra tehető. 
Fotó: Bagosi Zoltán

MACSKABAGOLY (Strix aluco)
Elegyes erdőkben, parkokban, ártéri ligeterdőkben 
él a macskabagoly. Általában szürkés színváltoza-
tával találkozhatunk, de vörös színben is előfordul. 
Tollfülei nincsenek. Költőhelyül természetes és 
mesterséges odúkat is szívesen elfoglal, az utóbbival 
segíthető a megtelepedése, állományának növelése. 
Évente egy alkalommal költ, 3-5 tojásból álló fészek-
alj jellemző rá. Hazai fészkelő állománya 5000-8000 
párra tehető. 
Fotó: Bagosi Zoltán
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A
z arowana (Osteoglossum bicirrhosum) 120-
150 centiméteres hosszával a trópusi, édes-
vízi halak egyik óriása. Hazája Peru, Brazília, 
Francia Guyana. Fiatalon a teste zöldesen csil-

log, az úszók szélei sárgák, ritkán a kopoltyúfedők 
kékesen irizálnak. A has alatti és a hátúszó a farokig 
ér, a mellúszó vékony. A kecses mozgású halon az 
első, ami azonnal feltűnik, a hatalmas szem. Nagy 
szemét forgatva mindent alaposan megnéz, sza-
kadatlanul ellenőrzi a környezetet. A talajt fentről 
kémleli, miközben folyamatosan úszik. Testét nagy 
és csontos pikkelyek borítják, gyakorlatilag páncél-
ként védik. Az elpusztult és kiszáradt hal teljes külta-
karója érintetlenül megmarad! Nevét a száj belső és 
alsó részén lévő fogazott csontról, a „nyelvről” kap-
ta. A szájpadlásban elhelyezkedő fogak tökéletesen 

illeszkednek az alsó fogakhoz. Noha elsősorban a 
kopoltyún keresztül áramló vízből nyeri az oxigént, 
fejét a vízből kiemelve a légköri oxigént is képes az 
úszóhólyagba juttatni. Fogságban, egy megfelelő 
méretű medencében, akár húsz évig is élhet. 

TŐRŐLMETSZETT RAGADOZÓ
Gyors és igen hatékony ragadozó hal. Tulajdonképp 
mindent bekebelezhet, ami a száján befér. Fiatal-
korban főleg a vízre hulló rovarokat zsákmányol-
ja, de a kisebb halak sincsenek tőle biztonságban. 
A vízből kiugorva testhosszának háromszorosát 
is képes a levegőben megtenni, ezért nem csoda, 
hogy a lehajló ágakon megpihenő madarak, gyí-
kok, kisemlősök is a zsákmánylistáján szerepelnek. 
Ám feljegyeztek olyan esetet is, mikor egy fi atal ma-
jom volt a préda. Amit a hatalmas száj megragad, 
azt nem engedi el. Gyakran az érett gyümölcsöket 
is képes leszakítani, majd jóízűen elfogyasztani. 
A gyümölcsöt addig forgatja szájában, míg a mag 
elválik a gyümölcshústól, ezt lenyeli, a magot pedig 

Néhány éve a díszhalüzletek kínálatában feltűnt egy, a vízfelszín 
közelében úszó, ezüstös pikkelyű, hosszú testű hal. Bár meglehetősen 
drágán kínálták, több akvarista is kedvet kapott e ritkasághoz, 
amelyről ráadásul a kereskedő csupa jót mondott. A szóban forgó 
pikkelyes az arowana, az ezüst csontnyelvű hal volt.

A CSONTNYELVŰ HAL

Nagy víztömegű, 
nyilvános akvári-
umok élőhelysze-
rűen berendezett 

medencékben 
gyakran több, de 
egyforma nagy-

ságú csontnyelvű 
halat mutatnak be. 

Gyakran társítják 
az ugyancsak 

méretes hallal, az 
arapaimával.

Fotó: Yakov Oskanov / 
Shutterstock

kiköpi. Élőhelye elsősorban a lassú folyású patakok 
és az esős évszak alatt elárasztott erdők vízzel borí-
tott területei. A szabad úszást nem akadályozó nyílt 
térségeket részesíti előnyben.

MA MÁR SIKERESEN TENYÉSZTIK
A kereskedésekben jobbára fi atal, 10-15 centiméte-
res példányokat találunk. Ezeket is csak az év egy 
bizonyos szakában, amikor az élőhelyről begyűj-
tött kisebb egyedeket exportálni tudják. A szaporo-
dási ciklus az ottani esős évszakhoz kötődik. De a 
más földrészen tenyésztett ezüst csontnyelvű ha-
lak szaporodását is befolyásolja az évszak. A párok 
összeállnak, akár több hétig is együtt maradnak. 
A nőstény 1,5–2 cm nagyságú; sárga vagy narancs-
sárga ikráit a hím megtermékenyíti, majd az ikrákat 
szájába veszi, így védve őket. Talán ez az egyik ne-
hézsége a fogságban való tenyésztésnek; a másik és 
legfontosabb az elegendő víztömeg a kifejlett halak 
számára. Az ivadékok két hét után kelnek ki, az apa 
gondoskodása hét-nyolc hétig tart. Ezután a kisha-

lak kiúsznak, megkezdik önálló életüket. Az elúszott 
kicsinyek a vízparti sűrűben keresnek menedéket. 
A sokféle ragadozó mellett még a fajtársak is ve-
szélyt jelentenek rájuk. 

Ma már több trópusi országban sikeresen te-
nyésztik az arowanát. Mikor csak Dél-Amerikából 
jöttek az importok, a kishalakat brutális módon a 
levágott fejű apa szájából szedték ki! Szerencsére 
a fogságban tenyésztés eredménye a vérmentes 
utánpótlás.

XXL-ES AKVÁRIUMOT!
Ha mégis úgy döntünk, hogy gazdagítjuk díszha-
laink számát egy arowanával, akkor ez csak nagy 
méretű akváriumban képzelhető el. A vízmélység 
jóval kevésbé fontos, mint a széles vízfelület. Meg-
fi gyelések szerint a csontnyelvűvel együtt nevelt, 
közelítőleg azonos méretű más halak némiképp 
biztonságban vannak a ragadozóktól. Természe-
tesen akadnak kivételek! A beszoktatás egy-két 
napot vesz igénybe; ekkor ne is etessünk. Kezdet-
ben minden példány rendkívül félénk. Célszerű az 
akvárium első üvegét kétharmad részben takarni. 
A kisebb felületen a rémült hal még éppen kilát, fel-
térképezi a környezetét, megnyugszik. Az első etetés 
élő tücsök, apró sáska legyen. A mozgó zsákmányra 
halunk azonnal rárabol. Csak fokozatosan emeljük 
a táplálék mennyiségét, még akkor is, ha újdonsült 
kedvencünk hasa lapos. Később élő takarmányhalat 
kínáljunk neki; alkalmanként kis rágcsálóval is etet-
hetjük.

A vízkémiára nem igényes. A normál csapvíz 
megfelelő, de a tisztítás fontos szempont. Nagy tel-
jesítményű külső szűrővel – esetleg UV-techniká-

val kiegészítve – optimalizálhatjuk a csontnyelvű 
vizét. Nappal 28–30, éjszaka 24–25 Celsius-fokos 
hőmérsékletet biztosítsunk. Nagyobb testű sügérek 
vagy harcsák között is lehet arowanát nevelni. Iga-
zán csodás látvány egy rájás akváriumban a felszín 
közelében úszó ezüst csontnyelvű hal.

Az arowana nem érzi jól magát túlzsúfolt, növé-
nyekkel beültetett és faágakkal dekorált medencé-
ben. Mint jeleztük, a vízből ki tud ugrani, nemrit-
kán az akvárium fedőüvegét és a rajta lévő lámpát 
sem kímélve. A fedőüveg legalább 8-10 mm vastag 
legyen – ám ez egy 80 cm-es példánynál már kevés 
lehet! Meglepő, de a csontnyelvű képes megkülön-
böztetni gondozóját az idegenektől. A számára rit-
kán látott személy riadalmat okozhat. A megrémült 
hal elfekszik a talajon; ilyenkor nem szabad pisz-
kálni. Miután észleli, hogy nincs veszélyben, ismét 
felúszik a felszínre.

FEHÉR TAMÁS

Egy drága rokon
A Délkelet-Ázsiában, a Maláj-félszigeten, Indonéziában, Thaiföldön ho-
nos csontnyelvű hal, a Scleropages formosus kisebb méretű csontnyel-
vűfaj, mint rokona. A kifejlett példányok általában 90 cm nagyságúak. A 
sikeres tenyésztés eredményeképpen különféle színvariációk jöttek lét-
re, így a kék, a platina, a super red, a chilli red vagy a blue metallic színű 
halakból lehet vásárolni, persze meglehetősen borsos áron. Egy arany 
színváltozatú példányért 24 500 USD összeget kér a tenyésztője!

A felső állású száj, 
mely hatalmasra 
nyílhat, elsősor-
ban a vízre hulló 
és a víz fölé hajló 
ágakról levadász-
ható zsákmány-
állatok biztos 
megragadására 
szolgál. A nagy 
szájüreg pedig az 
ivadékoknak nyújt 
teljes védelmet.
Fotó: Andrej Jakubik / 
Shutterstock

Az arowana 
érzékeny az ak-
váriumán kívül a 
hirtelen és a nem 
megszokott moz-
gásokra, megijed, 
menekülni próbál, 
nekimegy az 
üvegnek. Megfi -
gyelték, hogy egy, 
az akvárium köze-
lében erőteljesen 
becsapott ajtótól 
képes bestresz-
szelni.
Fotó: livingpitty / 
Shutterstock
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kiköpi. Élőhelye elsősorban a lassú folyású patakok 
és az esős évszak alatt elárasztott erdők vízzel borí-
tott területei. A szabad úszást nem akadályozó nyílt 
térségeket részesíti előnyben.

MA MÁR SIKERESEN TENYÉSZTIK
A kereskedésekben jobbára fi atal, 10-15 centiméte-
res példányokat találunk. Ezeket is csak az év egy 
bizonyos szakában, amikor az élőhelyről begyűj-
tött kisebb egyedeket exportálni tudják. A szaporo-
dási ciklus az ottani esős évszakhoz kötődik. De a 
más földrészen tenyésztett ezüst csontnyelvű ha-
lak szaporodását is befolyásolja az évszak. A párok 
összeállnak, akár több hétig is együtt maradnak. 
A nőstény 1,5–2 cm nagyságú; sárga vagy narancs-
sárga ikráit a hím megtermékenyíti, majd az ikrákat 
szájába veszi, így védve őket. Talán ez az egyik ne-
hézsége a fogságban való tenyésztésnek; a másik és 
legfontosabb az elegendő víztömeg a kifejlett halak 
számára. Az ivadékok két hét után kelnek ki, az apa 
gondoskodása hét-nyolc hétig tart. Ezután a kisha-

lak kiúsznak, megkezdik önálló életüket. Az elúszott 
kicsinyek a vízparti sűrűben keresnek menedéket. 
A sokféle ragadozó mellett még a fajtársak is ve-
szélyt jelentenek rájuk. 

Ma már több trópusi országban sikeresen te-
nyésztik az arowanát. Mikor csak Dél-Amerikából 
jöttek az importok, a kishalakat brutális módon a 
levágott fejű apa szájából szedték ki! Szerencsére 
a fogságban tenyésztés eredménye a vérmentes 
utánpótlás.

XXL-ES AKVÁRIUMOT!
Ha mégis úgy döntünk, hogy gazdagítjuk díszha-
laink számát egy arowanával, akkor ez csak nagy 
méretű akváriumban képzelhető el. A vízmélység 
jóval kevésbé fontos, mint a széles vízfelület. Meg-
fi gyelések szerint a csontnyelvűvel együtt nevelt, 
közelítőleg azonos méretű más halak némiképp 
biztonságban vannak a ragadozóktól. Természe-
tesen akadnak kivételek! A beszoktatás egy-két 
napot vesz igénybe; ekkor ne is etessünk. Kezdet-
ben minden példány rendkívül félénk. Célszerű az 
akvárium első üvegét kétharmad részben takarni. 
A kisebb felületen a rémült hal még éppen kilát, fel-
térképezi a környezetét, megnyugszik. Az első etetés 
élő tücsök, apró sáska legyen. A mozgó zsákmányra 
halunk azonnal rárabol. Csak fokozatosan emeljük 
a táplálék mennyiségét, még akkor is, ha újdonsült 
kedvencünk hasa lapos. Később élő takarmányhalat 
kínáljunk neki; alkalmanként kis rágcsálóval is etet-
hetjük.

A vízkémiára nem igényes. A normál csapvíz 
megfelelő, de a tisztítás fontos szempont. Nagy tel-
jesítményű külső szűrővel – esetleg UV-techniká-

val kiegészítve – optimalizálhatjuk a csontnyelvű 
vizét. Nappal 28–30, éjszaka 24–25 Celsius-fokos 
hőmérsékletet biztosítsunk. Nagyobb testű sügérek 
vagy harcsák között is lehet arowanát nevelni. Iga-
zán csodás látvány egy rájás akváriumban a felszín 
közelében úszó ezüst csontnyelvű hal.

Az arowana nem érzi jól magát túlzsúfolt, növé-
nyekkel beültetett és faágakkal dekorált medencé-
ben. Mint jeleztük, a vízből ki tud ugrani, nemrit-
kán az akvárium fedőüvegét és a rajta lévő lámpát 
sem kímélve. A fedőüveg legalább 8-10 mm vastag 
legyen – ám ez egy 80 cm-es példánynál már kevés 
lehet! Meglepő, de a csontnyelvű képes megkülön-
böztetni gondozóját az idegenektől. A számára rit-
kán látott személy riadalmat okozhat. A megrémült 
hal elfekszik a talajon; ilyenkor nem szabad pisz-
kálni. Miután észleli, hogy nincs veszélyben, ismét 
felúszik a felszínre.

FEHÉR TAMÁS

Egy drága rokon
A Délkelet-Ázsiában, a Maláj-félszigeten, Indonéziában, Thaiföldön ho-
nos csontnyelvű hal, a Scleropages formosus kisebb méretű csontnyel-
vűfaj, mint rokona. A kifejlett példányok általában 90 cm nagyságúak. A 
sikeres tenyésztés eredményeképpen különféle színvariációk jöttek lét-
re, így a kék, a platina, a super red, a chilli red vagy a blue metallic színű 
halakból lehet vásárolni, persze meglehetősen borsos áron. Egy arany 
színváltozatú példányért 24 500 USD összeget kér a tenyésztője!

A felső állású száj, 
mely hatalmasra 
nyílhat, elsősor-
ban a vízre hulló 
és a víz fölé hajló 
ágakról levadász-
ható zsákmány-
állatok biztos 
megragadására 
szolgál. A nagy 
szájüreg pedig az 
ivadékoknak nyújt 
teljes védelmet.
Fotó: Andrej Jakubik / 
Shutterstock

Az arowana 
érzékeny az ak-
váriumán kívül a 
hirtelen és a nem 
megszokott moz-
gásokra, megijed, 
menekülni próbál, 
nekimegy az 
üvegnek. Megfi -
gyelték, hogy egy, 
az akvárium köze-
lében erőteljesen 
becsapott ajtótól 
képes bestresz-
szelni.
Fotó: livingpitty / 
Shutterstock
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lőször is a legfontosabb szabály: ne csak a ki-
rakatba nézzünk, hanem a tükörbe is! Szám-
talan szebbnél szebb, bűbájos, tündéri vagy 
éppen méltóságteljes kutyafajta létezik; szinte 

hihetetlen, hogy egyetlen faj, a farkas leszárma-
zottai hogyan lehetnek ilyen változatosak. Ám a 
különböző kutyafajták nemcsak a küllemükben tér-
nek el egymástól, hanem belső tulajdonságaikban, 
öröklött hajlamaikban, temperamentumukban és 
igényeikben is. Mindegyikük tökéletesen alkalmas 
volt eredeti feladatára – de vajon a mi életmódunk, 
adottságaink mennyire egyeztethetők össze az ő 
igényeikkel? 

AZ ÉREM KÉT OLDALA
A beagle nem csupán bűbájos, hanem igen önál-
ló, nagy mozgásigényű vadászkutya, aki hajlamos 
faképnél hagyni a gazdáját a város kellős közepén 
is, ha számára érdekes szimatra bukkan. Hasonló 
a helyzet a szánhúzó fajtákkal és rokonaikkal: gyö-
nyörűek, de nem kenyerük a feltétlen engedelmes-
ség. A sta� ordshire terrier nemcsak tiszteletet pa-
rancsoló izomkolosszus, aki mellett biztonságban 
érezheti magát az, aki a póráz végét fogja, hanem 
egykori „gladiátorok” szilaj leszármazottja is, aki 
mindig harcra kész, s a gyenge kézből könnyen ki-
csúszik az említett póráz. A szentbernáthegyi mé-
rete impozáns, mintha egy medve lenne a legjobb 
barátunk, ám a fogyasztása is ehhez méltó, és mi 
van akkor, ha valamiért fel kell emelni, vagy buszra 
kell szállni vele? A bichon kedves, szeretni való hó-
golyó, gyönyör a szemnek és a kéznek – amíg rend-
szeresen látja (és kezeli) a kutyakozmetikus! A bor-
der collie híresen intelligens, gyorsan és könnyen 
tanul, de intelligenciáját és végtelen munkakedvét 
le is kell kötni, különben saját maga fogja megtalál-
ni az unaloműző elfoglaltságot, s nem biztos, hogy 
annak a gazdája örül majd…

És nézzünk még mélyebben magunkba: egyálta-
lán biztos, hogy való nekünk kutya? Egy lakásban 
tartott ebet naponta háromszor sétálni kell vinni 
(és ez nemcsak pórázvégen baktatás, hanem sza-
bad futás, játék is), ha esik, ha fúj, akkor is, ha hideg 
van vagy hőség, ha fáradtak lennénk, más dolgunk 
lenne, vagy messze van a legközelebbi kutyafuttató. 
Egy tízéves kutyaélet alatt (ami még nem hosszú) 

mindez 11 ezer sétát jelent. Biztos, hogy tudjuk ezt 
vállalni? Belefér az időbeosztásunkba, az aktivitá-
sunkba, és alkalmas rá a lakókörnyezetünk? Kutyá-
hoz jutni nem nehéz, és nem is kerül sokba – leg-
alábbis a beszerzése. Annál inkább a felszerelés, a jó 
minőségű táplálék, az állatorvosi ellátás. Fogja futni 
minderre az anyagi keretből? És ha utazni vágyunk, 
esetleg olyan helyre, ahova a kutya nem vihető, 
meg tudjuk oldani az ellátását a szabadságunk alatt? 

A TÜKÖR ÉS A KIRAKAT

Időről időre felmerül a címben szereplő kérdés, hiszen mindig vannak, 
akik épp kutyaválasztás előtt állnak. És a rossz döntés megkeserítheti 
mind az ember, mind az eb életét. Lássuk hát néhány szóban, mi 
mindent kell végiggondolni a választás előtt, amellyel egy életre 
(legalábbis kutyaéletre) szóló felelősség jár!

Kant vagy szukát? 
E tekintetben sokszor a személyes elfogultság vagy akár a véletlen ha-
tározza meg a választást. Aki tudatosan szeretne dönteni, annak ér-
demes tudnia, hogy a kan kutyák a fajtán belül többnyire nagyobbak, 
mint a szukák, rendszerint temperamentumosabbak, hajlamosabbak a 
rangsorvitákra, olykor akár az emberrel szemben is; ha viszont sikerült 
megnyerni őket, csüggnek a gazdájuk minden szaván. A szukák simulé-
konyabbak, ugyanakkor általában függetlenebbek is, és ha összetűzésbe 
kerülnek egy másik szukával, a konfl iktus sokkal jobban elmérgesedhet, 
mint a kanok közti férfi as párbajok. Mindkét ivar esetében megelőzheti a 
konfl iktusokat az ivartalanítás. Nem kell megijedni tőle: megfelelő táplá-
lás és mozgatás mellett nem fog elhízni, ellustulni tőle a kutya, s játékos 
kedvét vagy területvédő (házőrző) hajlamát sem veszíti el!

Hogyan válasszunk

kutyát?

Csak a falka! 
Egyes vadász-

kutyákat, 
mint például a 
beagle vagy a 

basset hound, 
ha gyományo-

san falkában 
tartottak, ezért 

nem viselik jól az 
egyedüllétet. Ne 
válasszon ilyen 

fajtát, aki keveset 
van otthon, és sű-
rűn kell kedvencét 

magára hagynia!
Fotó: GPPets / 

Shutterstock

TENYÉSZTŐK ÉS SZAPORÍTÓK
A következő kérdés: honnan szerezzük be? Egy 
dolog biztosnak látszik: ne az úgynevezett szapo-
rítóktól, akiknek tevékenységét ma már egyébként 
törvény tiltja Magyarországon. No de ki számít sza-
porítónak? Aki nyomorúságos körülmények között, 
ketrecben vagy disznóólban tart kutyákat, s folya-
matosan elleti őket a szervezetük teljes leromlásá-
ig, állatorvosi kontroll nélkül, tömegével termelve 
az olcsó, többnyire genetikai betegségekkel terhelt, 
bizonytalan származású kölyköket, az mindenkép-
pen az. Ám az állatvédők nemritkán átesnek a ló 
másik oldalára, és szaporítónak bélyegeznek bárkit, 
aki csak épp befedezteti a szukáját, s a megszülető, 
nem feltétlenül fajtatiszta kölyköknek gazdát keres, 
a toptenyésztőkhöz képest jelképes összegért, vagy 
akár ingyen. 

Holott a leendő gazdi – hacsak nem maga is te-
nyésztői vagy kiállítási babérokra pályázik – koránt-
sem biztos, hogy rosszabbul jár egy ilyen kölyökkel, 
mint a sokszoros díjnyertes, minden öröklődő be-
tegségre letesztelt szülők méregdrága utódával. Míg 
ugyanis a komoly tenyészetekben a kutyák kennel-
ben születnek és nevelkednek, addig az alapvető-
en házi kedvencként tartott szukák leszármazottai 
családi környezetben, maguk is kedvencként cse-
perednek az elválasztásukig, aminek felbecsülhe-
tetlen értéke van a szocializációjuk szempontjából. 
Negyven-ötven éve a fajtatiszta kutyák szaporula-
tának jelentős részét ilyen almok képezték (termé-
szetesen tenyészszemlézést vagy kiállítási bírálatot 
követően, hisz minősítés nélkül nem törzskönyvez-
hetők a kölykök). Tehát az egyes fajták utánpótlása 
szélesebb genetikai alapokon nyugodott, mint ma, 
amikor a kedvencként tartott egyedek nagy részét 
ivartalanítják, akkor is, ha genetikailag tenyésztésre 
érdemesek lennének.

EGY A SOK EZERBŐL
További lehetőség a menhelyi kutya örökbefogadá-
sa. Ez elismerést érdemlő, nemes cselekedet, hiszen 
egy menhelyi eb kiváltásával két életet ment meg 
az örökbefogadó: azét, akit hazavisz, és azét, aki 
majd a helyére kerül. Fontos azonban tudni, hogy 
minden menhelyi kutyának előélete van, még an-
nak is, amelyik a menhelyen született, mivel már az 
anyaméhben elszenvedhet a magzat olyan traumát, 
mely aztán egész életére kihatással lesz. Jó esetben 

az előélet nem szenvedésekkel és károsodások-
kal terhes: ez a helyzet, ha a kutya például úgy ke-
rül menhelyre, hogy meghalt a gazdája, aki mellett 
boldog, egészséges élete volt. Ám sajnos gyakoribb, 
hogy hányatott sorsú ebek kerülnek a menhelyekre, 
hiányos szocializációval, tele rossz emlékekkel – az 
ilyen állat rengeteg türelmet, áldozatot és hozzá-
értést követel meg az új gazdától. Egy első kutyás 
gyereknek egész életére elveheti a kedvét a kutya-
tartástól, ha várva várt kedvencétől nem azt kapja, 
amire számított. 

Ha eldőlt a leendő társállat fajtája, és azt is tud-
juk, honnan szeretnénk beszerezni, akkor már csak 
az egyed kiválasztása van hátra. A korábbi szemlé-
let azt diktálta, hogy az alomból a legtemperamen-
tumosabb kölyköt érdemes választani, hiszen az a 
leginkább életrevaló. Ma már köztudott, hogy az 
ilyen kölykök a leginkább dominánsak, ami a gaz-
dájukkal szembeni viszonyukban is meg fog nyil-
vánulni: tapasztalt, erős kéz kell hozzájuk, inkább 
munkakutyának valók, mint családi kedvencnek. 
Helyesebb irány az arany középút: nem a legfélén-
kebb, de nem is a legrámenősebb kölyök lesz a jó vá-
lasztás. Nem az, amelyik hanyatt fektetve harciasan 
tiltakozik, és nem is az, amelyik behúzott farokkal 
összepisili magát, hanem az, amelyik fekve marad, 
és játszani kezd az ember kezével. Menhelyi kutya 
választása esetén pedig mindenképp tanácsos né-
hány napon vagy akár héten keresztül ismerkedni 
a kiszemelt kedvenccel: játszani vele, sétálni vinni, 
hogy kiderüljön, mennyire tudunk együttműködni 
vele. Ne feledjük, a döntés joga a miénk, de a követ-
kezményeit együtt kell majd viselnünk a kutyával!

MIRTSE ÁRON 

A keverékek egészségesebbek? 
Elterjedt hiedelem, amelynek van valamennyi valóságalapja, ám általá-
nosan nem igaz. A legtöbb genetikai betegség a rokontenyésztés követ-
kezménye, ami akkor alakul ki, ha a kölyök mindkét szülőtől ugyanazt a 
hibás gént örökli. Minél távolabb áll egymástól genetikailag a két szülő, 
annál kisebb ennek az esélye, így a keverékek ritkábban szenvednek örök-
letes betegségekben. A falusi házőrzők többnyire keverékek, s állományuk 
nagyobb szelekciós nyomásnak van kitéve, immunrendszerüket pedig 
hatékonyabb működésre serkenti a környezet, mint a kedvencként tartott 
szobakutyákét. De önmagában az, hogy egy kutya keverék, nem garancia 
arra, hogy egészségesebb és szívósabb fajtatiszta társainál.

Vigyél haza! 
A menhelyi 

kutyák többségé-
nek nemcsak az 
előélete, hanem 
a származása is 
ismeretlen. Míg 

egy fajtatiszta 
kutya esetében 
van elképzelé-

sünk arról, hogy 
nagyjából mit 

várhatunk tőle, a 
keverékek ebből 

a szempontból 
zsákbamacskák. 

Fotó: Naritson Hirunon 
/ Shutterstock

Frakk, a macskák 
réme! Valószínű-
leg az emlékezetes 
rajzfi lmsorozat 
hatása részben, 
hogy a magyar 
vizsla a mai napig 
a legnépsze-
rűbb a magyar 
fajták közül. Rövid 
szőre és jóindu-
latú, tanulékony 
természete miatt 
városi tartásra is 
kiváló, ha eleget 
mozgatják. 
Fotó: Kovács Zsolt
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van elképzelé-

sünk arról, hogy 
nagyjából mit 

várhatunk tőle, a 
keverékek ebből 

a szempontból 
zsákbamacskák. 

Fotó: Naritson Hirunon 
/ Shutterstock

Frakk, a macskák 
réme! Valószínű-
leg az emlékezetes 
rajzfi lmsorozat 
hatása részben, 
hogy a magyar 
vizsla a mai napig 
a legnépsze-
rűbb a magyar 
fajták közül. Rövid 
szőre és jóindu-
latú, tanulékony 
természete miatt 
városi tartásra is 
kiváló, ha eleget 
mozgatják. 
Fotó: Kovács Zsolt
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A 
pápapinty (Passerina ciris) tartásánál a legfon-
tosabb tudnivaló, hogy hagyományos méretű 
kalitkában elhelyezni tilos! Télen kisebb, míg 
nyáron – szaporítási szándék esetén – na-

gyobb röpdében tartsuk. A röpdeváltást vonulási 
ösztöne is indokolja. Tavasszal és ősszel a madarak 
a szokottnál is mozgékonyabbak. Ha állandó he-
lyen tartjuk őket, „vándorolni kezdenek”, aminek 
következtében összetörhetik magukat. Még éjszaka 
is röpködhetnek. Megnyugtathatja madarunkat a 

röpde áthelyezése, elforgatása és a sötétedést köve-
tően férőhelyének csekély megvilágítása. Komoly 
tenyésztői hiba a tojót és a hímet állandóan együtt 
tartani. Fűtött lakásban a hím és a tojó fészkelé-
si hajlandósága eltérő lehet, ami a tojó üldözését, 
megkopasztását, végső soron pusztulását eredmé-
nyezheti. Aki nem szeretne tenyészteni, az csupán 
egy hímet vásároljon.

HOSSZÚ ÉLETŰ MADÁR
A röpdét ágakkal, élő és műnövényekkel díszítsük. 
Az aljzat lehet apró kavics vagy macskaalom; utób-
bi, mivel kiváló szag- és nedvszívó hatású, nem 
igényel gyakori cserét. Az etető- és itatóedényt jól 
láthatóan, stabilan helyezzük el. Önetetőt, önitatót 
semmiképpen ne használjunk! A pápapinty alapta-

karmánya a jó minőségű magkeverék. Zöldeledelt 
és csíráztatott magot télen-nyáron etethetünk. Van-
nak olyan egyedek, amelyek az édes gyümölcsöt is 
csipegetik; ezt nem kell lereszelni, csupán felvágni, 
esetleg fölszeletelni. Lágy- és élő eleségről egész 
évben folyamatosan gondoskodjunk. A lágyele-
ségre tehetjük a napi 10-15 élő lisztkukacot. Adható 
még bármilyen apróbb rovar, például kis méretű te-
nyésztett tücsök. Megfelelő táplálás mellett a pápa-
pinty hosszú életű; élettartama 12-15 év is lehet.

NEM KÖNNYŰ TENYÉSZTENI
Az alacsony hőmérsékleten teleltetett madarak fel-
készítését a fészkelésre február–március hónapok-
ban kell elkezdenünk. Tegyük a hímet és a tojót látó- 
és hallótávolságra egymástól, de maradjanak külön. 
Fokozatosan növeljük a megvilágított órák számát, 
s egyúttal növeljük a fehérjékben gazdag eleség 
arányát is! A pár új, közös röpdéjét rendezzük be. 
Mindenképp legyen benne sűrű, rejtett, fészkelésre 

A pápapinty rendszertani helyzetéről sokáig megoszlottak a 
vélemények: hol a sármányok, hol a kardinálisok közé sorolták. Bár 
tapasztalataim szerint – viselkedése és életmódja alapján – inkább a 
sármányokhoz áll közelebb, a genetikai vizsgálatok a kardinálisokkal 
való rokonságot igazolták.

A PÁPAPINTY TARTÁSA ÉS TENYÉSZTÉSE

Mint minden 
díszmadárnak, így 

a pápapintynek 
is szüksége van 

fürdési lehetőség-
re. A legjobb, ha 

egy megfelelő mé-
retű, sekély vízzel 

feltöltött lapos 
tálkát teszünk a a 

röpdéjébe. A vizet 
naponta cserélni 

kell.
Fotó: Dennis W Dono-

hue / Shutterstock

A pápapinty be-
szerzése leginkább 

külföldi börzéken 
lehetséges, meg-
lehetősen borsos 
áron. Háromszor 

annyi ideig él, 
mint a díszpintyek 

többsége.
Fotó: Agami Photo 

Agency / Shutterstock

alkalmas sarok, ahová erősítsünk fel több fészekko-
sárkát, félig nyitott odút. A tojó majd eldönti, hogy 
melyiket választja. A röpde akkor a legalkalmasabb, 
ha keskeny és téglatest alakú. Csak az egyik rövi-
debb oldala legyen rácsos, a többi maradjon zárt. A 
talajra szórjunk a fészek építéséhez alkalmas apró 
gyökereket, vékony szálú szénát, rostokat, fűszála-
kat, pihetollakat. A tojót április végén engedjük be 
új otthonába, majd néhány nap múlva a hímet is. 
Fontos, hogy a hímmel való találkozás előtt a tojó 
repülje be, ismerje meg a környezetét. Összeillő és 
jól felkészített pár esetén hamarosan megtörténik a 
nász. A fészket a tojó építi. A kotlás is egyedül az ő 
feladata, ami a külső hőtől és páratartalomtól füg-
gően 12–14 nap. A kikelés időpontját fontos ismer-
ni, hogy korlátlan mennyiségű apró élő eleségből 
válogassanak a szülők. A fi atalokat a hím is eteti. 
Fiókaneveléshez kezdetben megfelel a 2-3 mm-es 
tücsök, az alombogár lárvája, a pici lisztkukac, pici 
sáska, levéltetű. A négy-öt napos fi ókák már az élő 
eleség nagyobb példányaival is etethetők. Nem lát-
tam, hogy a szülők lágyeleséggel etetnének, noha 
a rovarokat mindig ilyen keverékben adom. A ro-
var fogyaszt belőle, sőt a testére is tapad, amivel a 

fi ókák is több vitaminhoz, nyomelemhez juthat-
nak. Az utódok életében kritikus pont a gyűrűzés. 
Lehetőleg reggel tegyük, így van esély arra, hogy a 
szülőmadarak időben megnyugodjanak, és tovább 
etessenek. Előfordul, hogy a szülők a zavarás miatt 
nem etetnek tovább, ilyen esetben segíthet a dajka-
madár. A kanári önmagában alkalmatlan a dajka-
ságra, de arra jó, hogy melegítse a fi ókákat. Ilyenkor 
egyetlen megoldás marad: a kézi nevelés. A fi atalok 
öt-hat hetes korukra kezdik el önálló életüket. 

LAKÓ ANTAL

A pápapinty az Egyesült Államok 
délkeleti részén és Mexikóban 
költ. Vonuló madár, amely a telet 
Közép-Amerikában, a Bahamá-
kon, Kubában és Jamaicán tölti. 
Szereti a fás, bokros dombolda-
lakat, erdei tisztásokat. Óvatos 
és rejtőzködő, jelenlétét gyakran 
csak a hím éneke árulja el. A ter-
mészetben gyommagvakkal, ro-
varokkal, lárvákkal táplálkozik. 
Két alfaja ismert.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

A pápapiny hímje 
csodálatos színek-
ben pompázik, ám 
a tojó egyszínű. A 

tojónak azért egy-
szerű a tollruhája, 

mert ő költi ki a 
tojásokat, a fész-

kén ülő madárnak 
pedig bele kell 

olvadnia a környe-
zetébe.

Fotó: Bonnie Taylor 
Barry / Shutterstock

A pápapinty nagy 
méretű,  növénye-
sített röpdében 
érzi igazán jól 
magát. Ilyen férő  -
helyen biztonság-
ban van, s 
nagyobb az esély 
a szaporodásra 
és a fi ókák fel-
nevelésére. 
Aranyszabály: a 
röpdében csak 
egy hímet szabad 
elhelyezni.
Fotó: Steve Byland / 
Shutterstock

Színkavalkád
A pápapinty Észak-Amerika egyik legszínpompá-
sabb madara. A felnőtt hím feje, nyaka kék, szárnya, 
háta zöld, melle a farok tövéig piros. A tojó egyönte-
tű zöld. A kalitkában tartott madarak színe kifakul-
hat, amit a madarászok által ismert és engedéllyel 
árusított színezőkkel korrigálhatunk. Ezek segítsé-
gével eredeti pompájukat hamar visszanyerik. Ne 
színezzük a tenyésztésre szánt tojókat! A színezőtől 
a zöld madár bepirosodik, így az ettől megzavarodó 
hím üldözheti, sőt el is pusztíthatja párját.
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KÖZÖNSÉGPROGRAMOK

Sörényes hangyász etetés
Ausztrália különleges világa
Kea látványetetés
Bonsai bemutató
Óriásvidrák birodalma

Pingvinek reggelĳe
Fóka-móka
Kertészeti bemutató
Ragadozók látványetetése
Gorilla család ebédje
Hüllők látványetetése

Cápák világa
Vadállatmentők 
Parasztudvari pajtások
Trópusi növényszemle
Zsiráfvilág
Elefánttréning
Pingvinek vacsorája
Fóka-móka

Denevér látványetetés
A Nagyszikla titka
Állatbemutató
Patkány a labirintusban
Rejtőzködő állatok
A kígyók szuperérzékei

Giant anteater feeding
The special world of Australia

Kea feeding
Bonsai exhibition 

Realm of giant otters

Penguins breakfast
Seal training

Gardening show
Carnivores feeding

Gorilla family lunch
Reptile feeding

World of sharks
Wildlife rescuers

Friends from the farm 
Tropical plants exhibition 

World of giraffes
Elephant training
Penguins dinner

Seal training

10:00
10:30
11:00
12:30
13:00

10:00
11:00
11:30
12:30
13:00
14:00

12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30

10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
15:30

Piros útvonal

Kék útvonal

Sárga útvonal

Varázshegy

10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.

10:00 a.m.
11:00 a.m.
11:30 a.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.
  2:00 p.m.

12:00 p.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.
  1:30 p.m.
  2:00 p.m.
  3:00 p.m.
  4:00 p.m.
  4:30 p.m.

10:30 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.
  1:00 p.m.
  3:30 p.m.

Bat feeding
Secrets of the Great rock 

Animal show
Rat in the labyrinth 

Hiding animals
The super senses of snakes

Great rock

Blue access routes

Yellow access routes

Red access routes

 PROGRAMS

A programhelyszíneket, útvonalakat az 
állatkerti térképen (szórólapon) jelöltük.

A programok állatjóléti okokból vagy 
szélsőséges időjárás miatt elmaradhatnak.  

Programs may be canceled for animal 
welfare reasons or due to extreme

Csak hétvégén és ünnepnapokon. Only on weekends and holidays.

weather conditions.

The locations of the programs are on the map.

Az Állatkert a programváltozás jogát fenntartja.
The Zoo reserves the right to change the program.
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