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MANUL ÉS TARVARJÚ
Törvényszerű, hogy kéthavi magazinként nem tudunk friss hírekkel
szolgálni. Ezért nem sikerült elsőként beszámolnunk a szenzációról:
manulkölykök születtek a budapesti
állatkertben! Cserébe azonban számos érdekességet szedtünk csokorba
róluk.
Nem kevésbé jó hír az sem, hogy
idén ismét fészkeltek a természetből
egyszer már kipusztult tarvarjak. Igaz, ők nem tartoznak a közönségkedvenc állatok közé, ám a most kelt fiókák a faj megőrzése szempontjából roppant fontosak. Mindez persze csak két
kiragadott példa a bőséges szaporulatból.
Az idei gyermekáldás kíváncsivá tett: vajon milyen kölyköknek és fiókáknak örülhetett a közönség (és persze a munkatársak
közössége) mondjuk száz, vagy éppen ötven esztendeje? Az Állatkert lapját, A Természet 1922-es évfolyamát böngészve feltűnt,
hogy abban az évben milyen kevés állatkölyök született. Ám ne
feledjük, alig vagyunk túl az első világháborún, az őszirózsás
forradalmon és Trianonon. Csoda, hogy a Kert egyáltalán még
létezett! 1922-ben azért született koronásmajom (vélhetően parókás makákó), kétpúpú tevecsikó, víziló, csíkos hiéna és több
kutyafajta, például foxterrier és német juhász. Félszáz évvel később, 1972-ben pedig – a világ harmadik ilyen intézményeként
– a budapesti állatkert ugartyúkfiókák kelésének helyszíne lett!
Ugyanebben az esztendőben született borja a recés zsiráfoknak,
akit mesterségesen kellett felnevelni.
Az augusztusban 156 éves Fővárosi Állat- és Növénykertben
napjainkig több ezer kisállat született. Manulkölykök azonban
csak most. Ők a Kert idei sztárjai.
Fotó: Szemadám György

AZ ÉJSZAKA LÁMPÁSAI • A nyári éjszaka leglátványosabb eseménye a szentjánosbogarak rajzása. Sajnos
ezt a kevésbé ismert rovarcsaládot is egyre kevesebb helyen találhatjuk meg, mivel a mezőgazdaságban, illetve a
kertekben használt rovarirtó szerek egyre több helyről
kipusztítják őket.
A magyar állami természetvédelem területi szereplői,
a nemzetipark-igazgatóságok számos helyen vezetnek
túrát az éjszaka lámpásainak (és általában a rovarvilág
egészének) megismerésére.
További részletek: magyarnemzetiparkok.hu/
Fotó: Gallinago_media / Shutterstock

KOVÁCS ZSOLT
főszerkesztő

NE FÉLJÜNK A TŐRÖSDARAZSAKTÓL! • Kora
nyártól lehet számítani a termetes tőrösdarazsak feltűnésére kertek, parkok gyepén vagy egy-egy korhadó fa
közelében. Fontos tudni, hogy ezek a félelmetesnek tűnő
állatok az emberekre vagy a háziállatokra teljesen ártalmatlanok, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában
tartani például a cserebogár-szaporulatot is. E rovarcsalád tagjai nagy termetűek és látványos megjelenésűek,
a legnagyobb, idetartozó európai fajuk, az óriás tőrösdarázs egyben kontinensünk legnagyobb hártyásszárnyúja is. Ugyanakkor ezek a rovarok nem tévesztendők
össze a családi közösségekben élő, a ház körül gyakori
és valóban agresszív, jellegzetes fekete-sárga mintázatukkal jól elkülöníthető társas darazsakkal. Ugyan a
tőrösdarazsak is rendelkeznek fullánkkal, ezt azonban
(hacsak nem fogjuk meg őket) nem ellenünk használják.
Az idetartozó fajok szaporodásához, peterakásához nagyobb termetű rovarok, elsősorban bogarak lárváira van
szükségük. A tőrösök elpusztítása nemcsak jól felfogott
érdekeink és ártalmatlanságuk miatt értelmetlen, de
azért is, mert az óriás tőrösdarázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint, ezáltal büntetőjogi következményekkel is jár!
Fotó: Bagosi Zoltán
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MADÁRMENTÉS • A madárvilág tagjai számos esetben kerülnek
nehéz helyzetbe az ember közelében. Vezetékkel vagy járművekkel való
ütközés, kerítésbe vagy más tárgyakba való beakadás, kutyák, macskák
által okozott sérülések és más problémák nehezítik életüket. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a lakossági érzékenység is megnövekedett: jó
szándékú, segítőkész emberek keresik a megoldási lehetőséget. A mentőközpontokról és a lehetséges, illetve szükséges teendőkről hasznos
összeállítás található a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán: https://www.mme.hu/madarmentes

CSAK A NEVÜKBEN FECSKÉK • A sarlósfecskék csak nevükben
fecskék, valójában semmiféle rokonságban nem állnak a közismert füsti- vagy molnárfecskékkel. Különleges életük javát a levegőben töltik, ott
szaporodnak, alszanak, és ott töltik a nap nagy részét. Hatalmas térségeket bekóborolnak – ők a levegő igazi urai.
A határainkhoz közel rendszeresen előforduló, így a dalmát partoknál
vagy az erdélyi havasok peremén fészkelő havasi sarlósfecske ritka
vendégként szerepelt a magyar faunában. Két éve azonban néhány pár
megtelepedett Debrecenben, és az idei évben tovább folyt a térhódítás:
Hódmezővásárhelyen és Szegeden is rendszeresen észlelnek (vélhetően szintén lokális költőállományba tartozó) példányokat.
Ám ezt a helyzetet is lehet fokozni: Engi László madármegfigyelő májusban Szegeden egy halvány sarlósfecskét is észlelt – ez a faj a Mediterráneumban honos (hozzánk legközelebb Horvátországban fészkel), s ez
volt mindössze a második dokumentált előfordulása Magyarországon!
Bővebb információk: www.birding.hu
KANALASOK JELADÓVAL • A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársai évtizedek óta használnak
egyedi azonosítóval ellátott színes gyűrűket a kanalasgémek jelölésére, hogy megtudjuk, mi történik e fokozottan
védett madarakkal a hazai területeken és a vonulási útvonalaikon.
Közép-Európában elsőként 2017-ben GPS nyomkövető
is került egy öreg és két fiatal példányra. Azóta minden
évben kap jeladót néhány példány, a közelmúltban éppen
a 14. ilyen műszert sikerült felhelyezniük a szakembereknek egy újabb madárra.
A vizsgálatok megerősítettek több feltételezést is, amit
eddig a színes gyűrűs példányok viselkedéséből csak
valószínűsíteni lehetett. Például, hogy a kedvezőtlen
(száraz, aszályos) években a kanalasgémek egy jelentős
része neki sem kezd a fészkelésnek, hanem a saját túlélésére koncentrál, és inkább korábban, akár már május
végén visszatér afrikai telelőhelyére.
További információk: www.knp.hu
Fotó: Bagosi Zoltán

EMLŐSHATÁROZÁS TELEFONNAL • Újabb,
ingyenesen letölthető okostelefonos határozóalkalmazást készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Farkaskölykök
Ifjúsági Egyesület. A korábban megjelent Madárhatározó, illetve Kétéltű- és Hüllőhatározó mellett ez a
harmadik olyan könnyen kezelhető alkalmazás, ami
a természetjárókat segíti.
Az idén elindított Emlőshatározó azoknak készült,
akik természetjáróként egy állandóan kéznél lévő
alkalmazás segítségével még egyszerűbben szeretnék megtudni, milyen emlősállatot láttak erdőn,
mezőn, vagy akár a kertben. Magyarország első
mobiltelefonos emlőshatározó alkalmazása hasonló funkciókkal rendelkezik, mint az előzőleg említett
applikációk, azaz segítségével elvégezhető a határozás, találunk lexikont, de elmaradhatatlan módon
van benne egy kis játék is.
Az összesen 85 emlősfajról és kb. 25 lábnyomról készült illusztrációk Zsoldos Márton munkái.
Az Emlőshatározó letölthető a mme.hu oldalon keresztül, vagy közvetlenül a Google Play vagy az App
Store áruházakból.

MACSKÁK AZ ERDŐBEN • A vadmacska Európa erdeiben őshonos,
és fontos szerepe van a rágcsálók egyedszámának szabályozásában, ezáltal
erdeink ökológiai egyensúlyának fenntartásában.
Sokat tudunk a háziállatként tartott macskák életéről, szokásairól, ám vadon
élő társaikról annál kevesebbet, mivel alapvetően rejtőzködő életmódot élnek, és kerülik az embert.
Tavaly indította el a Budakeszi Vadaspark, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. a Vadmacska Fajmegőrzési Programot, hogy
a védelemre nagyon is rászoruló ragadozó életmódját és előfordulását a
Pilisben és a Budai-hegységben jobban megismerjük.
A vadmacskák fennmaradását jelen pillanatban leginkább a házi rokonaik
veszélyeztetik. Ha tehetik, a házi macskák is szívesen kóborolnak a településközeli erdőkben, ahol konkurenciát jelentenek vad társaiknak, és akár ki
is szoríthatják azokat. Gyakran előfordul, hogy a vadmacskák házi macskák
között találnak párt, ami a vadmacska genetikai eltorzulásához vezet.
A kutatásban részt vevő kollégáink mozgásérzékelővel ellátott kameracsapdák segítségével „vadásznak” a vadmacskákra.
A későbbiekben szőrcsapdákat is kihelyeznek, amelyek genetikai elemzésével megállapítható lesz, hogy vadmacska vagy házi macska kóborol-e
az erdőben.
Fotó: Martin Mecnarowski / Shutterstock
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MANULKÖLYKÖK SZÜLETTEK

BUDAPEST

büszkeségei
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2013 óta mutatja be az Ázsiában
őshonos pusztai macskát (Otocolobus manul). A Mongóliában
manuulnak nevezett ragadozót sokszor egyszerűen csak manulként
emlegetik, de Pallas-macskának is nevezik, az őt felfedező Peter
Simon Pallas (1741–1811) természettudós tiszteletére.

A

szélsőséges időjárást jól tűrő manul Közép- és
Nyugat-Ázsia pusztáin él, de szórványosan
hegyi füves legelőkön – akár 5000 méter magasban – is előfordul. Két alfaját különítik el,
közülük elterjedtebb a törzsalak (O. manul manul).
A másik alfaj (O. m. nigripectus) kifejezetten ritka,
noha nagy területen előfordul.
A pusztai macska nemcsak a szárazságot, hanem a hideget is jól tűri. Alakja – hosszú, dús szőrének köszönhetően – kerekded. Vaskos bundája
miatt nagyobbnak tűnik, mint egy házi macska, de
a szőrzete valójában csak a látszólagos méretét növeli. Testtömege 2,3–4,5 kilogramm. A bunda alatt
egy vékony és izmos állat lakozik, amely rövid lábaival akár egy öt méter széles szurdokon is képes
4

átugrani. (Ez a teljesítmény az ember esetében 20
métert jelentene.) Kerek pupillája megkülönbözteti
őt az összes többi macskafélétől.

KÜLÖNLEGES BUNDA
Kevés olyan állatot ismerünk, amelynek a manulénál jobban hőszigetelő bundája lenne, ugyanis e
macskaféle testének egyetlen négyzetcentiméterén
akár 9000 szőrszál is nőhet. Sajnos épp a bundája
miatt évtizedeken keresztül vadásztak rá az orvvadászok és a prémkereskedők. További veszélyt jelent számukra, hogy zsákmányállataikat, a kis testű
emlősöket az ember (a járványok elkerülése miatt)
mérgezéssel irtja, aminek sok pusztai macska is
áldozatul esik. A vadonban a manulok leggyakrabban nyúllal, pocoknyúllal, vándorpatkánnyal, ugA toxoplazmózis kórokozója a Toxoplasma gondii
egysejtű parazita, amelynek végső gazdái a házi
macskák és egyéb macskafélék. A többi emlős, a madarak és az ember csak köztigazdák, mivel a parazita
csakis a macskafélék vékonybelében képes szaporodni. Ennek eredményét, az ún. oocystákat 1-2 héten át bélsarukkal bőségesen ürítik. A paraziták által
terjesztett betegség zoonózis, tehát állatról emberre
is képes átterjedni.

róegérrel, mormotával, kisebb
hüllőkkel, valamint madarakkal táplálkoznak. Olykor még az
argalik (vadjuhok) bárányait is
zsákmányul ejtik. A mérges kígyók marásától vastag bundájuk
védi meg őket. Télen a föld alatt
szundikáló rágcsálókat kitűnő
hallásuk révén találják meg.
A pusztai macskák a párzási időszakot, illetve a nőstények
utódgondozási idejét leszámítva
magányosan élnek. Extrém hideg
esetén azonban kisebb csoportban vándorolnak el melegebb
területekre. Ilyenkor a hímek 5-6
egyedből álló kis csapatban vadásznak. Jellemzően alkonyatkor
vagy kora reggel aktívak.

MI ÚJSÁG BUDAPESTEN?

A manul Afganisztán, Azerbajdzsán, Kína, Irán, Kazahsztán,
Kirgizisztán, Mongolia, Pakisztán és Oroszország lakója. Valószínűleg kipusztult Örményországból. A nyílt, füves területeket
kedveli.

kölyköt hoznak a világra. Születésük után a kicsiket
sokáig teljes nyugalomban, karanténban tartották,
és csak hónapokkal később kerülhettek a nagyközönség elé. A kölykök ivararánya nem éppen
kiegyensúlyozott, hiszen öt hím és egy nőstény
született, ami szintén ritkaság, hiszen általában fele-fele szokott lenni az arány.
Nyolchetes korukban, az első orvosi ellenőrzés
alkalmával féreghajtót és mikrocsipet kaptak, megállapították méretüket, testtömegüket, illetve egyéb
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Annak ellenére, hogy elterjedési területük nagy, élőhelyükön
csak egyre zsugorodó foltokban
fordulnak elő. Becsült állományuk a természetben
15 000 példány. A pusztai macska az állatkertekben
sem számít gyakori fajnak, mindössze 51 intézményben található összesen 142 egyed. Fogságban
történő szaporításuk tehát különleges jelentőséggel
bír, hiszen a Nemzetközi Természetvédelmi Unió
(IUCN) veszélyeztetettség közelinek minősítette a
pusztai macska természetvédelmi helyzetét. Ezzel

egy időben az Európai Állatkertek és Akváriumok
Szövetsége (EAZA) tenyészprogramot indított a
manulok állatkerti szaporítására. A budapesti intézményben élő Borsika és Bohus immáron négy éve
él együtt. Bohus, a hím 2018-ban született a németországi Chemnitz állatkertjében, és 2019-ben költözött fővárosunkba. Borsika a svédországi Nordens
Ark állatkertben látta meg a napvilágot 2014-ben,
majd nyolc hónapos korában érkezett Magyarországra.
A 8 éves nőstény és a 4 éves hím nászából 2022.
március 23-án hat kölyök született, ami azért is kivételes, mert a manulok ellésenként általában 1–6
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Biztos
előfordulás
Lehetséges
előfordulás
Valószínűleg
kipusztult

A manul átlagos
életkora 7 év, de
fogságban akár
a 12 esztendőt is
megérheti.
A természetben
veszélyt jelentenek rá a házi kutyák, a farkasok,
de olykor még a
rókák is.
Fotók: Bagosi Zoltán

testrészeiket (szem, fül, száj) is megvizsgálták.
A manulok érzékeny állatok, tartásuk nem könnyű,
és nehezen tűrik, hogy bárki kézbe vegye őket. Így
a vizsgálatokat minden alkalommal a lehető legrövidebb időre korlátozzák, kölykönként nagyjából 2
percig fogják meg őket egy-egy állatorvossal való
találkozás során.
A pusztai macska toxoplazmózisra különösen
érzékeny faj, így az anyaállat már a kölykök születése előtt, majd azt követően még két hétig kapott
kezelést. Az első vizsgálat során a kölykök is kaptak
megelőző kezelést.
FUCHS ADRIENN
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AZERBAJDZSÁNI MADARÁSZAT

Az utolsó

hódaru
nyomában
Aki komolyan veszi az európai faunaterület madárvilágának beható
tanulmányozását, az előbb-utóbb korlátokba ütközik a megfigyelhető
új fajok számát illetően. Faunaterületünkön ugyanis a világ
madárfajainak mintegy tíz százaléka található meg: összesen alig
több mint ezer. Ebből természetesen számos faj képviselője csak
egy-egy alkalommal fordult elő, vagy utolsó észlelése óta sajnos ki is
pusztult.

A

z extremitások közé tartozik az elegáns szibériai hódaru (Leucogeranus leucogeranus) is,
amely egykor az Uráltól egészen az orosz távol-keleti Kolima-régióig terjedő tartományban élt. Mára népessége nagymértékben lecsökkent. Emiatt a továbbra is kizárólag Oroszországban
fészkelő faj két, egymástól jelentős távolságba szakadt állományra oszlik.
A keleti populáció példányai Szibéria északkeleti
részén költenek, és zömük Kínában, a Jangce alsó
medencéjében lévő Pojang-tónál telel. A nyugati állomány tagjai innen több ezer kilométerre, valahol
az Ob partján fészkeltek, s a Kaszpi-tenger mentén
vonulva Iránban, illetve Indiában teleltek. Sajnála6

tos módon e populáció lassan felmorzsolódott – ezt
a kutatók az indiai telelőhelyen tartott számlálások
eredményeiből állapították meg.
Nem véletlen hát, hogy madarunk a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a kritikusan veszélyeztetett fajok között szerepel!
A hódaru egyedei hatalmas távolságot tesznek
meg éves vándorlásuk folyamán. A bő 5000 kilométeres vonulás alatt számottevő akadályokat kell
leküzdeniük: magas hegyek és kiterjedt sivatagok
fölött kénytelenek átrepülni. Közben a mezőgazdasági használat, a gátépítésekből eredő hatások,
a vizek szennyezése és lecsapolása, valamint nem
utolsósorban az urbanizációs hatások a vonulás és
telelés során használt vizes élőhelyek java részét átalakították vagy elpusztították.
Ebből fakadóan mára alig néhány ezer hódaru
van a világon – ráadásul a nyugati populációban
mindössze egyetlen példány maradt: Omid („Remény”).

A NYUGATI KAPCSOLAT
Omid az ezredforduló táján még családjával vonult
a szibériai Irtis vidékén lévő Uvat környékéről az
iráni Mázandarán tartománybeli egyik mocsárig.
Az évek folyamán sajnálatos módon (vadászatból
eredő hatások miatt) elkoptak a családtagok, köztük
Arezu („Óhaj”), Omid egykori párja is. Így az elmúlt
15 évben az utolsó nyugati hódaru kénytelen volt

A hódaru védelme

A Kaszpi-partok
ikonikus védett
területe: a
Shirvan Nemzeti
Park nagy
kiterjedésű
nádasai –
panorámaképen.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

Mivel a szibériai hódaru a harmadik legveszélyeztetettebb darufaj a világon, kézenfekvő a kérdés, hogy a kritikusan veszélyeztetett faj érdekében
mit csinálnak a természetvédelmi szervezetek. Nos,
igen sok erőfeszítést tesznek – ráadásul óhatatlanul
nemzetközi összefogás keretében!
A madarunk (egykori) elterjedési területéhez tartozó tizenegy állam az 1990-es évek elején írt alá
egyetértési nyilatkozatot a vándorló állatfajokról
szóló bonni egyezmény alapján. Ennek keretében az
amerikai székhelyű Nemzetközi Daru Alapítvány –
Kína, Irán, Kazahsztán és Oroszország kormányával
együttműködve – 2003 és 2009 között hajtotta végre
az UNEP/GEF hódaruvédelmi projektjét. Védett területeket alakítottak ki a legfontosabb vonulási megállóhelyeken, továbbá célzott oktatást szerveztek az
érintett országok lakossága és kiváltképp a vadászok
részére.
A faj védelmére eddig három ex-situ (fogságbeli
szaporítást végző) létesítményt hoztak létre, s mintegy 150 fogságban nevelt hódarut engedtek szabadon a hajdani állományok helyreállítására. (Sajnos
java részük elpusztult vagy nyomtalanul eltűnt.)
Persze a különböző állatkertek és természetvédelmi központok is bekapcsolódtak a fajt érintő munkába. Míg néhány évtizede alig 10 hódarut tartottak
fogságban, addig ma világszerte csaknem 400 példány szolgálja a tenyésztési programot. A Barabooban (Wisconsin állam, USA) található Nemzetközi
Daru Alapítványnak volt köszönhető az első sikeres
fogságbeli szaporulat. Ugyanakkor a legjelentősebb
tenyésztelep az orosz Oka Természetvédelmi Területen található: itt bő 40 éve végeznek a fajjal kapcsolatos mentő- és tenyésztőmunkát!
Mindazonáltal a hódaru helyzete továbbra sem
rózsás. A keleti állomány telelőhelye a kínai Pojangtó, amelynek ökológiai integritása komoly aggodalomra ad okot: a különböző vízszabályozási projektek – főleg a hatalmas tórendszert és a Jangcét érintő
gátfejlesztések – nagy hatással lehetnek a hódaru
által igényelt kulcsfontosságú vizes élőhelyekre.

egyedül tölteni napjait mind a fészkelő-, mind a telelőterületen…
Az európai terepmadarászok (azaz terepi megfigyeléseket végző madártani szakemberek) egy speciális kasztja kizárólag a tágabban értelmezett európai faunaterületet, a Nyugat-Palearktiszt (Western
Palearctic, WP) vizsgálja. E több mint ötven országot – leegyszerűsítve Európát, a Közel-Keletet és
Észak-Afrikát – magába foglaló régióban a hódaru
előfordulása mindeddig alig néhány esetben volt
dokumentálva.

A HÓDARU FÉSZKELŐ- ÉS TELELŐHELYEI
5000 KILOMÉTERRE ESNEK EGYMÁSTÓL.
Omid (magyarul
Remény), az
utolsó nyugati
hódaru
pihenőhelyén
szürke gémek és
nagy kócsagok
mellett (Shirvan
NP).
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

Az ezredforduló körül Omid és családja még a
Volga-deltában lévő vonulási megállóhelyet használta, legalábbis észlelésükre itt volt a legnagyobb
esély. Ugyanakkor több kutató (néhány kósza megfigyelési adatra támaszkodva) élt azzal az elképzeléssel, hogy az iráni telelő- és az orosz fészkelőhely
közötti útvonal érinti a Kaszpi-tenger mentén található jelentős kiterjedésű mocsárvilágot. Épp ezért
két éve a legsikeresebb WP-madarász, Pierre-André
7
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Crochet szervezésében ötfős nemzetközi csapat kelt
útra, hogy az Azerbajdzsánban fekvő Kaszpi-parton
felleljék Omidot. A kevés információ és számos bizonytalanság ellenére sikerrel jártak: négy nappal
az iráni telelőhelyről való elindulásuk után március 1-jén megtalálták a Shirvan Nemzeti Park egyik
sekély taván pihenő utolsó nyugati hódarut! A hír
akkoriban mindenkit felvillanyozott, s komoly szervezkedésbe kezdtek az európai terepmadarászok.
Ám két évet kellett várni, hogy reális esély legyen
Azerbajdzsán területén újra madarászni. Ekkor a
holland vonalon szerveződő nemzetközi csapatba
négy magyar tag is meghívást kapott: Bajor Zoltán,
Berényi Zsombor, Orbán Zoltán és jómagam.

Omid, az
utolsó nyugati
hódaru repül a
pihenőhelyként
ismert Flamingótó felett, hogy
elinduljon
ismeretlen
szibériai otthona
felé.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

PUSZTÁK ÉS GAZELLÁK
Noha kora tavaszi ottlétünk alatt majdnem 4000
km-t tettünk meg a kaukázusi országban, az első
számú cél az utolsó hódaru megfigyelése volt. Mivel
erre – a tapasztalatok szerint – leginkább a Shirvan
és a Gizil-Agach Nemzeti Parkokban lehetett esély,
a közel 40 főből álló nemzetközi madarászcsapat jórészt e területeket böngészte.
A helyi nevén Shirvan Milli Park akkora, mint
itthon a Kiskunsági NP (megközelítőleg 530 km2),
s látványra is hasonló: szélfútta homokdombok,
nagy kiterjedésű füves puszták és alapvetően sík
térség jellemzi mindkettőt. A Kaszpi-tenger mel8

A golyvás gazella
nevét a hímek
nászidőszakban
látható nyaki
duzzanatáról
kapta. Sebezhető
faj, de itt a
Shirvanban
komoly csapatai
élnek szabadon.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

lékén hatalmas lápok és nádasok találhatók, némi
változatosságot nyújtva a sivár lapályon. Éghajlati
szempontból egy mérsékelten meleg félsivatag (és
sztyepp) alkotja a száraz vidéket, ahol a nyár forró, a
tél pedig hűvös.
Számunkra persze az állatvilág nyújtott meghatározó élményeket. A Shirvan természetes félsivatagi élőhelyein található a perzsa gazellák
világviszonylatban is legnagyobb állománya. A hivatalosan golyvás gazellának nevezett faj ezen alfaja – a Gazella (subgutturosa) subgutturosa – népes
csapatokban vonul, s megriadva villámsebes futásával gyönyörködteti a látogatókat, melyet a rokon

Az impozáns
megjelenésű, de
ritka fehérfarkú
lilebíbic
alkalomszerűen
bukkan fel a vizes
területeken.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

fajokhoz képest jóval kevesebb, de annál látványosabb ugrásokkal tarkít. A nem túl kellemes hangzású golyvás név arra utal, hogy a hím nyaka és torka
megnagyobbodik a párzási időszakban, ahogy az a
névadó pajzsmirigybetegségben szenvedőkre jellemző.
Volt szerencsénk két alkalommal is éjszakai látogatást tenni a parkban; fő célul a viszonylag könynyen látható dzsungelmacska (Felis chaus) és az itt
alig ismert, ritka tigrisgörény (Vormela peregusna)
megfigyelését tűztük ki. A papírforma szerint végeztünk, azaz macska volt, görény nem. (Ez utóbbi
előfordulását – profi éjjellátóval felszerelt – francia
és belga barátaink sikerrel dokumentálták.)

A GOLYVÁS GAZELLA EGYES TERÜLETEKEN
MÉG MEGLEHETŐSEN GYAKORI.
A nekünk leglátványosabb részek persze a Shirvan vizes élőhelyeihez kapcsolódtak, ahol márciusban számottevő madármennyiség fordul meg.
A pusztai részeken felhőkben járnak az énekesek,
főleg a kis termetű vörhenyes pacsirta rokona, a
nemrég még alfajának tekintett turkesztáni pacsirta (Alaudala heinei). Ám a nálunk is gyakori mezei
pacsirta (Alauda arvensis) vonuló tömegei szintén
impozáns látványt nyújtottak.
A ritka partimadarak közül említést érdemel a lilebíbic (Vanellus gregarius) és a fehérfarkú lilebíbic
(Vanellus leucurus). E két rokon faj elkülönül élőhelyhasználata szerint: míg előbbi a puszták rövid
gyepterületeit, utóbbi a vizes tópartokat kedveli.
A nagy madártömegek természetesen a ragadozókat is vonzzák. Az északi tájak lakója, a kis sólyom (Falco columbarius) némiképp idegenül hatott

A jellegzetes
énekű, fekete
nyakfoltokat
viselő, nagy
termetű
kalandrapacsirta
hazánkban igen
ritka vendég, de
Azerbajdzsánban
általánosan
elterjedt.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám
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Azerbjadzsánról általában
Azerbajdzsánban nem könnyű madarászni. Ez a
fajta szakmai turizmus itt gyakorlatilag ismeretlen,
így a nyugatiak helyi vezetőket fogadnak, amit mi
részint anyagi megfontolásból, részint virtusból
nem tettünk meg. Szerencsére nem bántuk meg a
döntésünket!
A „fizetős” nemzeti parkok területein kívül szerfölött sok a szemét, a kóbor kutya, a mindenütt folyó
környezetkárosítás (főként olajszennyezés) és egyéb
emberi hatások.
Az ország jelentősen „alulmadarászott”, azaz
kisszámú hozzáértő terepi ember mozog az amúgy
fantasztikusan gazdag madárvilágú élőhelyeken.
Ilyesformán kevés információ ismert az egyes fajok
elterjedéséről, aktuális előfordulásairól. Példaként
említhető, hogy a magyar különítmény észlelte és
fotózta le az ország első mongol sivatagipintyét (Bucanetes mongolicus). Bár e faj hivatalosan az azeri
fauna tagja, eddig kizárólag a nahicseváni exklávéból (Nahicseván Autonóm Köztársaság) volt ismert,
a fő országterületről nem.
A kisebb, elzárt települések környékén a helyiek gyanakvóak, de a magyarokat (a közeli rokon
törökökhöz hasonlóan) szívélyesen és barátsággal
fogadják – ellentétben a nyugati országok lakóival. Ettől függetlenül volt, hogy a mi csapatunkra is
rendőrt hívtak, ám a „Madzsarisztán” bűvszó kisegített a bajból.

ebben a környezetben – bár a magyar Alföldön is
gyakori téli vendég. A kecses fakó rétihéja (Circus
macrourus) keleti elterjedése révén már kevésbé
tűnt „tájidegennek”; pacsirtákat vámoló vonuló példányai több helyen felbukkantak.
Számunkra a legnagyobb szenzációt kétségkívül
a keselyűk jelentették. A hatalmas szárnyfesztávú,
magasban pásztázó ragadozó madarak remekül
illettek a pusztai környezetbe. Egy ízben az egyik
alacsony oszlopon éjszakázni készülő fiatal barátkeselyűre (Aegypius monachus) leltünk, amely kisA hazánkból már
kipusztult kis
termetű túzok, a
reznek a Shirvan
NP területén
hatalmas
tömegekben
fordul elő:
vonuláskor
akár többezres
csapatokban
mutatkozik.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

Az aranysakál
az egyik
leggyakoribb
ragadozó,
nappal is lehet
vadászó, kóbor
példányaival
találkozni.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám
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sé értetlenül szemlélte a magánszférájába tolakodó
terepjárónkat.

MINDIG VAN REMÉNY
A korábbi években Omid rendre február utolsó napjaiban indult vissza Iránból ismeretlen oroszországi
célja felé, s a két évvel ezelőtti tapasztalat azt sugallta, hogy vélhetőleg négy nap alatt éri el az általunk
járt Kaszpi-tengeri partvidéket.
Idén azonban Omid sehogy sem akart elindulni!
Noha az iráni telelőhelyen pihenő hódaru aktuális
helyzetéről napi jelentést kaptunk, brit kollégáink
március 5-én már kezdtek komolyan aggódni Omid
állapotát illetően. Addigra sok várakozó türelme elfogyott, és a nemzetközi madarászcsapat szétszóródott. A legtöbben hazarepültek, mire Omid – március 8-án, azaz a szokotthoz képest tíz nap késéssel
(!) – elindult felénk…
A következő napokban a nyugati madarászok egy
része még kitartóan kereste a hódarut, de minden
jel arra utalt, hogy Omid (érzékelve a csúszást) felgyorsította vonulását, s a déli szeleknek köszönhetően „túl is lőtt” a megfigyelés alatt tartott helyeken.
Március 13-ára a külföldi madarászcsoportok távoztak az országból. Egyedül a mi négyesünk tervezgette Bakuban (a szállodai reggeli mellett ülve),
hogy hova menjen az utolsó napon, mikor helyi barátunk, Elvin izgatottan közölte a telefonban: megvan a hódaru! Percekkel később már az autópályán

A hegyvidékeken
fészkelő vöröshomlokú csicsörke a téli időszakban húzódik le
a Kaszpi mellé.
Csilingelő hangú
kis csapatai
keresgélve járják
az itteni ritkás
erdőket.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

A hatalmas
termetű, Európaszerte ritka
barátkeselyű
errefelé gyakran
kerül szem elé.
Napközben
a magasban
körözve
elpusztult
gazellákat keres,
alkonyat táján
alacsony fákra,
oszlopokra
telepszik le.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

A mi kerecsenünk
helyi megfelelője
a Feldegg-sólyom. Ez a gyors
röptű, remek
megjelenésű madár a síkvidékek
sziklaformációin
fészkel, de nagy
távokat bekóborol
zsákmány után.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

robogtunk a jó kétórányi távolságra lévő – annyiszor látott és megszeretett – Shirvan Nemzeti Park
kiterjedt nádasai felé. Szerencsénk volt: tíz óra körül
végre a Gizilgaz (vagy Flamingó-tó) leséhez érkezve
lefotózhattuk az akkor még fejét a szárnyába dugva
pihenő utolsó nyugati hódarut. Omid egy órán belül aktívvá vált, táplálkozni kezdett, majd déltájban
felrepült, s intenzív szárnyalással elindult ismeretlen északi otthona felé…
Örömünk határtalan volt. Egyfelől sikerült egy
valódi álomfajt látnunk, másfelől kiderült, hogy a
jövőben is van reális esély e csodálatos madár észlelésére a WP területén!
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Geomorfológiai tekintetben Tajvan
felszíne meglehetősen egyszerű.
A függőlegesen álló szilvamag alakú sziget nyugati partvidéke végig
síkság. Ez az ország lakott és megművelt része. Zöldellő rizsföldek,
csaknem egybefüggő települések,
modern városok jellemzik. E síkságtól keletre a sziget teljes hoszszában egy kiterjedt magashegy
húzódik északról délre, a Csungjang-hegység. Legmagasabb ormai
sok helyütt túlemelkednek a 3000
méteren. Folyói rövidek, párhuzamosan kelet–nyugati irányban futnak le, szakaszokra szeldelik az említett síkságot, s a Tajvani-szorosba
ömlenek.

TAJVANI EXPEDÍCIÓ

MADARAK,
MAKÁKÓK,
MÓKUSOK

Tajvan, régebbi nevén Formosa, a csodálatos
szépségű távol-keleti sziget mindig is vonzott,
hiszen földrajzi nevezetességei és festői tájai
mellett élővilága is rendkívül változatos.

H

osszan tartó geológiai izolációjának következtében az Ázsia szárazföldjén elterjedt kelet-ázsiai madárfajok Tajvan szigetére szorulva tovább formálódtak, és az idők során önálló
fajokká váltak. A sziget faunája ezért nagyban eltér
a környező földrajzi területekétől, s biodiverzitása (azaz élővilágának sokfélesége) magas fokú. A
madarak közül főként az énekesek közt találunk
számos olyan formát, melyek itt élő alakja lényegesen különbözik a Kínában vagy Délkelet-Ázsia más
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Lombhullató
hegyi erdő
Tajvanon
Fotó: Bankovics Attila

területein honos közeli rokonától.
Összesen 27 endemikus madárfaj
és 57 endemikus alfaj alakult ki a
szigeten. E számok persze változhatnak, mivel a taxonómiai kutatások napjainkban is egyre-másra
sorolnak át korábban alfajnak gondolt formákat faji rangba. Legutóbb
például a japán pápaszemesmadár
(Zosterops japonicus) tajvani alfaja
járt így. Mikor három éve ott jártam,
még Zosterops japonicus simplex volt a hivatalos neve; azóta faji
rangra emelték, így most Zosterops
simplex néven – mint formosai pápaszemesmadár
– szerepel a fajlistán.

A PART MENTI LAGÚNAVIDÉK
Három esztendeje, 2019-ben adódott a lehetőség,
hogy a szigetre látogassak. Kísérőm és kalauzom
Fang Jü-sen lett, a tajpeji egyetem végzős biológus- és erdészhallgatója, aki Tajvan összes gerinces
állatát jól ismeri. Az erdei madarakat már messziről, hangjukról azonosítja, s a megpillantásukban is
élen jár.
Április 27-én a szigetország közepén – a nyugati
parton – található Aogu lagúnavidéken barangoltunk. A bejárat közelében lévő egyik magas pálmán
termésfürtöket véltem látni. Csak a képeket viszszanézve, majd távcsővel is megszemlélve jöttem
rá, hogy nem gyümölcsökről van szó: denevérek
pihenő tömege volt az. E különös állatok egységbe
rendeződve a fa barnuló termésfürtjének álcázzák

magukat – és valóban annak látszanak. Messziről
is jól észrevehető a „termésfürt”, hisz nyílt helyen
a pálma tetején, a levélcsokor tövéből lóg alá. Ez az
álcázási mód megvédi az említett bőregereket a ragadozóktól. A Kuhl-házidenevér (Scotophilus kuhlii)
a kontinens délkeleti részén élő nagy elterjedésű
faj, Tajvan alacsonyabb fekvésű részein mindenfelé
előfordul. Alig közepes méretű; alkarja 44–56 mm;
a simaorrú denevérek közé tartozik.
Hamarosan továbbindultunk, mert célunk a veszélyeztetett kis kanalasgémek (Platalea minor) felkutatása és megfigyelése volt, melyek ott tartózkodtak valahol a part menti lagúnában.

Éppen leszálló,
földre érkező
fehérbajszú
álszajkó
(Trochalopteron
morrisonianum).
Fotó: Bankovics Attila

Kuhl-házidenevér
(Scotophylus
kuhli) pihenő
csoportja pálmafa
levélcsokrában.
Fotó: Bankovics Attila

Április vége lévén a kelet-ázsiai partimadarak vonulása is javában zajlott, így csak lassan haladtunk
előre, hiszen mindent alaposan meg kellett figyelni.
A hazai fajok közül itt is előfordult a piroslábú cankó; helyenként a víz szélén billegető cankó (Actitis
hypoleucos) keresgélt. A sekélyesben – akárcsak
szikeseinken – a gulipán és a gólyatöcs csapatai
gázoltak. Nemsokára olyan fajok is elénk kerültek,
amelyek megadták kelet-ázsiai jellegét a madarak
összképének. A sekélyebb részeken „szurkáló” sarlós partfutók között hegyesfarkú partfutók (Calidris
acuminata) kisebb csapata szedegetett. Odébb néhány apró termetű rozsdástorkú partfutó (Calidris
ruficollis) szaladgált már vörhenyes nyakkal, szí-

neződő nászruhában. A meztelen iszapos aljzaton
sivatagi és széki lilék futkároztak. Itt találkoztunk az
átvonuló ázsiai pettyeslile (Pluvialis fulva) nászruhás egyedeivel, és sok más madár között egy part
menti bokron a hosszúfarkú gébiccsel (Lanius schach), valamint a nyílt víz felett átrepülő feketeszárnyú
kuhival (Elanus caeruleus).
Végül elértük a kis kanalasgémek (Platalea minor) többé-kevésbé szétszórt csoportját. Néhányuk
egyesével, a gyülekezettől elkülönülve, gulipánoktól körülvéve táplálkozott. A szem körüli terület és

A KIS KANALASGÉM A VILÁG EGYIK
LEGRITKÁBB MADARA.
a csőrtő csupasz fekete bőréről a faj pontosan felismerhető, ami fontos lehet akkor, ha az eurázsiai kanalasgémek telelő csoportjaiban kell föllelni az odacsatlakozó példányokat. A kis kanalasgém csak itt
található a pacifi kus partok mentén Kelet-Ázsiában.
A legritkább faj a világ hat kanalasgémje között. Telelőállománya 145 példány volt Tajvanon 1989-ben;
ez akkortájt nagy felfedezésnek számított. Ismert
fészkelőállománya sokkal kevesebb. Tajvanon nem
költ. Az ivarérett egyedek ilyenkor április végén
már a koreai és az észak-kínai fészkelőtelepeken
vannak. Csak az immaturusok (színeződő fiatalok)

Az ázsiai
pettyeslile
(Pluvialis fulva)
nem költ, csupán
rendszeres
átvonuló Tajvan
szigetén.
Fészkelőhelyei
a Jeges-tenger
menti tundrákon
vannak.
Fotó: Bankovics Attila
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Gyümölcstolvajok

Vasárnap lévén mintegy kétszáz gépkocsi állt a Jüsan Nemzeti
Park út menti parkolójában. Mi is éppen visszatértünk néhány órás
sétánkról. A melegtől kitikkadva örömmel gondoltam a kocsinkban hagyott gyümölcsökre. Odaérve kinyitottam az autó hátsó ajtaját, hogy a gyümölcsös csomagomat kivegyem. Majomnak addig
híre-hamva sem volt a közelben, s a parkolóban se láttunk egyet
sem. Az aszfaltúton túl, a hegyoldali bokrok közt mozogtak ugyan
fél órával ezelőtt, de inkább távolodtak, mikor fényképezni akartam őket…
Most viszont a semmiből villámgyorsan ott terem két makákó,
s az egyik – ugyanazzal a lendülettel – beugrik előttem a kocsiba. A zacskót célratörően letépi, s már szökik is ki a zsákmánnyal.
Autónk tetején egy szempillantás alatt szétszakítják a zacskót.
A kisebb termetű kikapja a fürt szőlőt, átugrik a motorházra, s már
lakmározza is, míg a nagyobbik – maga a „főrabló” – a kocsitetőn
falja be a banánt. Mindez pillanatok műve volt: még felocsúdni sem
tudtunk, nemhogy a fényképezőgépet elővenni.
Honnan sejtették, hogy ebben az autóban csemege rejlik, s majd
jönni fog egy ember, aki kinyitja az ajtót, és nekik rögtön cselekedniük kell? Nos, ez örök rejtély marad. Talán a hegyoldalról száguldottak ide, az út túloldaláról, mert a parkolóban nem mozgott egy
sem.
Formosán egyetlen majomfaj él, a tajvani makákó (Macaca
cyclopis), amely közeli rokona a tőle északabbra lakó, alig nagyobb
japán makákónak (Macaca fuscata). Azon kívül, hogy fényképezni
próbáltam a hegyoldali cserjésben bogarászó példányokat, mindössze ez a „testközeli” kaland hozott össze e majmokkal, miáltal
egy „asztalközösségbe” keveredtem velük. Igaz, ők ettek – én csak
néztem!

maradnak a vonulási útvonalon április végéig, vagy
akár egész nyáron. Mi 22 példányt számláltunk öszsze április 27-én, ezzel is hozzájárulva a faj vándorlásának ismeretéhez.

TAJVAN TETEJÉN
Csupán néhány napot töltöttem az erdős hegyoldalak meredélyei és völgyei között, ám a Tajvan
„őstermészetéhez” tartozó madártani és zoológiai
élményeim zöme ide kötődik. Nem véletlenül, hiszen e hegység területén található a bennszülött
formák java része. A hegyvidék csúcsa, egyben
Tajvan legmagasabb pontja (Jüsan, 3997 m) közelében eltöltött nap felejthetetlen volt. Egyetlen nap
alatt 15 endemikus faj került a szemem elé a Jüsan
(Yu Shan) Nemzeti Park területén és környékén.
Tobzódtak körülöttünk a magashegységi énekesek,
ahogy megérkeztünk. Alig kaptuk elő távcsöveinket, kísérőm máris egy izgő-mozgó sárga cinegét
(Machlolophus holsti) vett észre. Tüstént odanéztem, de már csak egy tovarepülő citromsárga fol-

Tajvan egyetlen főemlőse a
tajvani makákó
(Macaca cyclopis)
közepes termetű,
s az egyik legészakabbi elterjedésű majomfaj
Eurázsiában, sőt a
világon.
Fotó: Bankovics Attila

tot láttam, amint eltűnik az egyik távoli fa lombjai
között. Madarunk teljes hasoldala folt nélküli sárga,
amivel egyedülálló a cinegék világában. Feje búbján
hegyes bóbitát visel.

A SZIGETEN EGYETLEN MAJOMFAJ HONOS,
A TAJVANI MAKÁKÓ.
Nem volt idő utánamenni, mivel máris egy tajvani királyka (Regulus goodfellowii) közeledett felénk
a bokrok ágain, s meg is állapodott egy fenyőcsemete tetején. Tüzetesen megnézhettük a parányi
rovarevőt, amely csak egy árnyalattal múlja felül a

A parányi feketetorkú őszapó
(Aegithalos
concinnus) a mi
őszapónk közeli
rokona. Költési
időn kívül csapatosan járja az
erdők és cserjések
lombozatát, ahol
apró rovarokkal,
petékkel és lárvákkal táplálkozik.
Fotó: Bankovics Attila

A tibeti hosszúorrú-mókus (Dremomys pernyi)
endemikus tajvani alfaja a Jüsan
Nemzeti Parkból.
A nappal aktív,
főként talajlakó
magashegységi
mókus jelentős
szerepet tölt be
a fenyőmagvak
terjesztésében.
Fotó: Bankovics Attila
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mi királykáinkat. Fejdísze, koronafoltja viszont jóval
nagyobb, tehát ezt meresztgette, nyitogatta is: teljes
egészében előtűntek narancssárga dísztollai.
A kellemesen színezett feketetorkú őszapó
(Aegithalos concinnus) már fiókáit etethette, mert
rendszeresen megjelent leshelyünkön, s rovarokat
gyűjtögetett a vékony hajtásokról. E madár nagyobb
elterjedésű, Délkelet-Ázsia területén sokfelé megtalálható. A tajvani populációt igyekeztek önálló alfaj-

A billegető
cankó (Actitis
hypoleucos)
a part alatt
meghúzódva
táplálkozik, ahol
féregmintás
tollazatával jól
álcázza magát.
Fotó: Bankovics Attila

Hosszúfarkú
gébics (Lanius
schach formosae).
Tajvan főszigetén
ez az endemikus
alfaj él, míg a kis
Kinmen szigeten
a törzsalak fordul
elő.
Fotó: Bankovics Attila

ként leírni, ám a tudományos világ még nem fogadta el annak, mert alig különbözik a kontinensen élő
törzsalaktól.
Máris egy újabb endemizmus, a rőtkucsmás szalagszárny (Sibia morrisoniana) röppent elénk. Egy
magasabb fa (korona alatti) lombozatát vizsgálgatta.
Méretesebb, rigó nagyságú madár, a timáliák szélesebb csoportjába tartozik. Őt sem nézhettük sokáig, mert a közeli tisztás szélére épp egy fehérbajszú
álszajkó (Trochalopteron morrisonianum) szállt le, s
a fű közt kezdett keresgélni. Fel-felröppent a talajról,
hogy egy-egy rovart elkapjon. Rövidesen egy szép
bordó-piros tajvani pirók (Carpodacus formosanus)
érkezett mellé a fűbe. Neki szintén fiókái lehettek,
mert gondosan gyűjtögette a rovarokat a csőrébe,
és többször visszatért ugyanoda, ahol nyilván egy
kisebb táplálékbázisra talált.

Formózai pirók
(Carpodacus
formosanus).
Tajvan
magashegyi
erdeinek madara.
Bíbor-piros
tollazatával
ékessége a hegyi
erdőknek.
Fotó: Bankovics Attila

A makákók 5-6 főből álló csoportjával is összetalálkoztunk a hegyoldalon. A meredek lejtő cserjéi
közt a talajon keresgéltek. Az irodalom szerint a makákókölykök március és május között jönnek világra. Ezt megfigyeléseinkkel is megerősíthetjük (április 28.), hisz a csoportban mozgó egyik anya épp
egy néhány hete született csemetét szorongatott.
A makákók szemlátomást idegenkedtek közeledésünktől. Mikor fotózni szerettem volna őket, inkább
távolodtak tőlünk. Igaz, a nemzeti parkban táblák is
hirdetik, hogy a látogatók ne etessék a makákókat,
és ne barátkozzanak velük.
Az autóparkoló csendesebb részére a közeli erdőből egy mókus is előmerészkedett, s a morzsákat
szedegette. Fang Jü-sen egyből rávágta, hogy az
állat a magashegységben élő tibeti hosszúorrú-mókus (Dremomys pernyi). Tibettől kezdve Kínán keresztül nagy elterjedésű rágcsáló sok alfajjal. Ez itt
az owstoni alfaj, amely szintén tajvani endemizmus.
Nem mindenben voltunk ilyen szerencsések:
Formosa szépségeit nem sikerült kimerítenünk
még a madarak terén sem. A díszes mikádófácánt
(Symaticus mikado) például hiába kerestük, holott
ott jártunk legfontosabb élőhelyein.
DR. BANKOVICS ATTILA
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„Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött.
Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsöggörcsök.”

HÖRCSÖG-

GÖRCSÖK
E

nyelvtörő mondóka főszereplője a mezei hörcsög (Cricetus cricetus), amelynek magyar neve
eredetileg a hangutánzó szerbhorvát hrčak
vagy a szlovén hrček, illetve a szlovák chrček
– azaz „horkol, hörög” – szavakból származik. A
korabeli krónikák és a néphagyomány emlékezete
szerint a Nagykunságban, a Hortobágyon, valamint
a Nagy-Sárréten őszönte – még századunk első évtizedeiben is – kiásták a hörcsögök és a güzüegerek
föld alatti fészkét, s a benne felhalmozott, nemritkán sokkilónyi kukoricát, gabonát bezsákolták. Ha
a szerencse rámosolygott a „gyűjtögetőkre”, akkor
ily módon tekintélyes mennyiségre tehettek szert,
melyet aztán a háztájiban baromfi- vagy akár disznóetetésre használtak. Gyakran előfordult, hogy a
megszerzett, takarmánynak használható gabonát
kevesebb mennyiségű, emberi fogyasztásra inkább
alkalmas tiszta búzára cserélték. Az ilyen gyűjtögetést akkoriban „misinázásnak” nevezték. Talán
16

A mezei hörcsög
zömök testű
rágcsáló,
testhossza 21-30
cm, farka 3-6 cm,
testtömege az
állat fejlettségétől
és az évszaktól
függően 40-400 g
között ingadozik.
Többnyire
éjszaka aktív, de
ősszel nappal is
gyűjtögethet.
Fotó: AN-13-nA /
Shutterstock

innen eredeztethető a Mecsekben Pécs fölé magasodó Misina-tető elnevezése is. Érdekesség, hogy a
székelyeknél a pelék odújának hasonló dézsmálását
közkeletűen „pelészésnek” hívták. De nem csupán
a hörcsögök télire felhalmozott gabonaraktárait hasznosították a korabeli gazdálkodók, hanem a

A MEZEI HÖRCSÖG EGYSZERRE VOLT
HASZNOS ÉS KÁROS.
hörcsögbőrből készített dohányzacskóknak is nagy
keletjük volt a csőszök körében. A hurokkal megfogott hörcsögöket egy laza, határozott mozdulattal
kifordították bundájukból, s a cserzés után már alkalmassá is tették bőrüket az értékes és nélkülözhetetlen dohány tárolására. A hörcsögök megfogása,
a befogott állatok nyúzása és a szőrme értékesítése

A hörcsögök
agresszív
állatok, nem
tűrik fajtársaik
közelségét. Csak
a párosodási
időszakban
keresik fel
egymást, akkor
is a föld alatt. A
vemhesség ideje
a hőmérséklet
függvényében
15–22 napig tart.
Fotó: DomO /
Shutterstock

zó fiatalok, ha meleg, száraz ősz és sok táplálék áll
rendelkezésre, már a legelső évben is szaporodhatnak… Így alakulhatott ki az állomány robbanásszerű
növekedése. A nagy népességgyarapodásnak aztán rendre az lett a vége, hogy a hörcsögök minden
ehetőt összegyűjtöttek és befaltak a területükön,
majd az éhezés miatti legyengülés, valamint a betegségek következtében szinte írmagjuk sem maradt. Addigra viszont jóformán a teljes szántóföldi
kultúrát képesek voltak letarolni. Ebbe a históriába
kapcsolódtak be a „hörcsögtőrözők”. A gyakorlatban mindez úgy működött, hogy a begyűjtők 4000
„tőrrel”, azaz dróthurokkal dolgoztak egyszerre: hét
ember rakta ki őket, miközben egy társuk a megfogott állatokat nyúzta, majd a bőröket szárította.
Akkoriban egy kéthetes „előszezonban” (mikor csak
a hímek vannak a felszínen, és keresik saját terri-

tóriumukat) akár 6-8000 hörcsögöt is megfogtak.
Előfordult, hogy egy területről 120 ezer példányt
gyűjtöttek be a teljes tavaszi szezonban.
Emlékszem, hogy a 2004-es nemzetközi hörcsögkonferencián az egyes nyugat-európai előadók

Sokatmondó újságcikkek

olyannyira elterjedtté (sőt szakmává) vált, hogy külön nevet is kaptak az ezzel foglalkozók. Ők lettek a
„hörcsögtőrözők”, akik többnyire kis családi vállalkozásokban dolgoztak. És e szakma jövedelmezőségét a nagyszámú hörcsögállomány biztosította.

ROBBANÁSSZERŰ NÖVEKEDÉS
A régi népi megfigyelések szerint mintegy nyolctíz évente lehetett arra számítani, hogy a hörcsögök egyedszáma eléri azt a kritikus értéket, amelyet
túlszaporodásnak (gradáció) nevezünk. Ilyenkor
gyorsabban nő az állományméret, mint amennyi
rágcsálót a ragadozók még el tudnak fogyasztani.
A hörcsög régi dicsősége főként szaporaságának
köszönhető. A szóban forgó időszak többnyire áprilistól júliusig tart, de ha jól alakulnak a körülmények, akkor kitolódhat, így egy nősténynek évente
akár háromszor is lehetnek utódai. Egyszerre 4–16
kölyköt hoznak a világra, s az első alomból szárma-

Sajnos ma már kevés fogalmunk lehet arról, hogy a hörcsögállomány
mekkora területeken élhetett. Ám találó képet fest a régi állapotokról a
Hírnök 1838-ban megjelent cikkének dagályos mondata: „[A] hörcsögök
tömérdek sokasága elpocsékolván, másodszor kellett vetni, de az említett
hörcsögök újólag (bár mind az uradalom, mind pedig a lakosok egyenlő akarattal pusztításukról rendelkeztek) sok kárt tettek, és sokaságuk
kipusztíthatatlan lévén, későbben egyéb mezei veteményinket támadták meg, melyek feltaláltatván, midőn a tengeri szemzeni kezdett, újra
annak esvén, ha valakié érettebb volt, azt annyira elpocsékolták, hogy
némely földnek feléje sem kellett menni tengeriszedés végett.” Szemléletesen tükrözi rágcsálónk korabeli megítélését Jablonowski Józsefnek
a Köztelek című lapban közölt írása is 1897–98-ból: „Nem szándékom
ezúttal e veszedelmes állat életmódját ismertetni, vagy azt leírni, hiszen
melyik gazda nem ismeri azt a kis mérges, haragjában dúló-fúló, nagyokat ugró és még az emberrel is bátran szembeszálló állatot? És képét
sem azért csatolom ide, hogy ezt a rosszcsontot itt örökítsem meg azok
előtt, kiknek csak keserűséget okozott: e kép juttassa eszébe már most
is a tisztelt olvasónak azt az állatot, amely, noha nem szánt, nem vet vele
– aratáskor vagy talán még elébb is a termésből mégis kiveszi a maga részét, melyhez a tolvajürügyen kívül semmi »jogcíme« sincs…” „A magyar
alföldi hörcsögbőr diktálja az idén a szőrmedivatot Lipcsétől Amerikáig”
– szóltak a híradások 1927-ben a Magyarság című folyóiratban. Eszerint
a honi hörcsögbunda Európa nagy része után már Észak-Amerikát is
meghódította.
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A mezei hörcsög európai és ezen belül hazai története sajnos ijesztő végkifejlettel fenyeget. Az évtizedekre visszanyúló társadalmi emlékezet és az itt-ott
még látható kismértékű és lokális felszaporodás ellenére a hörcsög a kipusztulás szélére sodródott. Ezt
jól szemlélteti, hogy a faj a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján megkapta a súlyosan veszélyeztetett (Critically Endangered) státuszt.
Példának okáért mára e rágcsáló a franciaországi
area háromnegyedéről, illetve németországi területének harmadáról végleg eltűnt. Hasonló visszaesés
figyelhető meg Ukrajnában és Oroszországban is,
ahol a mezei hörcsög egykori areájának több mint

ÁLLOMÁNYA NYOLC-TÍZ ÉVENTE
HIHETETLENÜL FELSZAPORODOTT.
75 százalékáról veszett ki. Tragikus lehet az ukrajnai populációra nézve, hogy a háború napjainkban
azokon az északkeleti (Kijev, Csernyihiv, Szumi) és
nyugati (Ivano-Frankivszk, Lemberg, Csernyivci)
területeken is zajlik – vagy azokat veszélyezteti –,
ahol valószínűsíthetően a gabonafélék termelése
nagymértékben meg fog csappanni. „Ha az elterjedési terület összeszűkülése és az egyedszámok
csökkenése terén időben nem történik változás, akkor a faj harminc éven belül kipusztul” – írta 2020.
júliusi közleményében az IUCN.

LEHETSÉGES OKOK

büszkén számoltak be arról, hogy náluk hány millió
eurót költenek az aktív hörcsögvédelemre. Ezáltal
például a Rotterdami Állatkertben folytatott mesterséges szaporításnak köszönhetően már bő 300
egyed él Hollandiában. A magyar előadó pedig azzal kezdte beszámolóját, hogy Magyarországról az
előző esztendőben mintegy egymillió hörcsögbundát exportáltak a külföldi szőrmeipar megrendelésére. Hirtelen döbbent csend lett a teremben.

HAZÁNKBAN IS EGYRE RITKÁBB
De ne szaladjunk ennyire előre! 1921 és 1927 között lezajlott a XX. század első, az ország nagy részére kiterjedő hörcsöginváziója, megkeserítve sok
gazdálkodó család életét. A felszaporodás ritkulása
– Magyarországon is – az 1970-es évek óta mutatkozik. Ma már elképzelhetetlen az a hörcsögmenynyiség, amely az ötvenes-hatvanas évek gradációi
alatt jelen lehetett hazánk keleti felében. Az utolsó
nagymértékű, az Alföld központi területére korlátozódó felszaporodás 1997–98-ban történt. Az azóta
eltelt huszonöt évben nálunk ilyen szintű gradációt
már nem figyeltek meg. Napjainkban az országos
csökkenő trend ellenére a hörcsög időnként aránylag gyakori Békés megyében, illetve szintén több helyütt megtalálhatók állományai Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád területén. Heves és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont számottevő csökkenése figyelhető meg az utóbbi években.
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Minden
járatrendszert
csak egy
hörcsög lakik,
területét pedig
akár 8 méteres
mélységig
húzódóan,
mirigyváladékkal
is megjelöli. A
lyuk körüli 2-3
méteres körben
feltűnően lerágja
a növények
hajtásait.
Fotó: Lukas Zdrazil /
Shutterstock

Szinte egész
évben a bonyolult föld alatti
járatrendszerében tartózkodik,
mely háromféle
kamrából áll. Az
éléskamrából,
a fűvel vagy
lucernával bélelt
hálókamrából és
az ürülék tárolására kialakított
„latrinából”.
Fotó: KOO /
Shutterstock

De mi a jelentős állományfogyatkozás oka? Az
utóbbi évek vizsgálatai szerint a hörcsögpopulációk visszaszorulásának hátterében a nagyüzemi
mezőgazdaság fokozott hatékonysága, az integrált
védekezés és nem utolsósorban az éves alomszám
drasztikus csökkenése, szinte megfeleződése állhat.
Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nálunk 2010
után a hörcsög elkezdett beköltözni alföldi falvak
kiskertjeibe, ahol a zöldségeket dézsmálja, sőt megeszi a háziállatoknak kihelyezett ételt is. Szerte az
Alföldön ismertek „hörcsögös falvak”, ám a jelenség
átütőnek és helyenként már-már kritikusnak Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén
tekinthető. Ha Mezőnagymihályon vagy Mezőke-

java része átfed a hörcsög elterjedési területével. Ha
utóbbi eltűnik a hazai életközösségből, a nagy testű
ragadozó madaraknak sem marad sok esélyük arra,
hogy unokáinkat megörvendeztessék fenséges
röptükkel. A megoldáshoz mindenekelőtt a hörcsög
természetes predátorait kellene kímélni. Be kell fejeznünk a nem szelektív ölőcsapdák használatát és
a ragadozók mérgezését!
És visszatérve a hörcsögtőrözőkre: meglepő dolog, de némi megoldást jelenthet az ő foglalkoztatásuk, hisz vegyszermentesen képesek gyors
eredményt elérni (azaz egy területet hörcsögmentesíteni). A tőrözők csak a korai megjelenésű hímeket
fogják be, mivel azok, ha nőstények is felbukkannak
a területen, tüstént összetűznek, s kilyuggatják egymás bundáját, értéktelenné téve azt a szőrmeipar
számára. A hímek kifogása nem csökkenti nagymértékben a szaporaságot, hiszen egy hím több
nősténnyel is képes párzani. Mindazonáltal így
gátat lehet szabni a pusztító túlszaporodásnak.
A hörcsög megítélése és oltalma tehát összetett
kérdés, ahol többek közt figyelembe kell venni a természetvédelem, a növénytermesztés és a lakosság
érdekeit is. Természetvédelmi szempontból sokkal
hatékonyabb és költségkímélőbb az életképes populációk megőrzése, mint az, hogy egy összeomlás
után próbáljuk meg nagy költséggel és energiával
visszahozni a fajt a kipusztulás küszöbéről.
resztesen járunk, bizony a belterületeken is megpillanthatunk elgázolt hörcsögtetemeket az utakon.
De a falvakon kívül sem várja sok jó foltos bundájú rágcsálónkat. Az intenzíven művelt nagy táblás
monokultúrák kialakítása, a mezsgyék beszántása,
a fokozott vegyszerhasználat, a mély talajlazítók és
a minimális veszteséggel dolgozó kombájnok miatt cudar élet vár a hörcsögökre. Nem csoda, hogy
bemenekülnek a falvakba, ahol viszont a lakosság
méltatlankodásával, haragjával szembesülnek. Szerencsére az ilyen kritikus településeken már elkezdett kialakulni az a jó gyakorlat, hogy természetvédelmi szakemberek, civil szervezetek befogják
a kiskertekben élő példányokat, s áttelepítik őket
olyan, nem mezőgazdasági művelés alatt álló gyepekre, ahol megtalálhatják létfeltételeiket.

Az állatok
a tartalékul
szolgáló
magvakat a
pofazacskóikban
szállítják,
melyeket a
járataikba érve,
mellső lábaik
segítségével
nyomkodnak ki.
A téli álomból
először a hímek
ébrednek,
hetekkel
korábban, mint a
nőstények.

BAKÓ BOTOND

Fotó: Eric Isselee /
Shutterstock

A SASOK ÉTLAPJÁN
A hazai rendelet azon listáján szerepel a mezei
hörcsög, amely az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokat tartalmazza. Igaz, a rendelet védett természeti területen
kívül lehetővé teszi a hörcsögök gyérítését – a növénytermesztésben keletkező károk mérséklése végett – az ország meghatározott megyéiben március
1-je és május 31-e között, ha a lakott kotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor arról sem, hogy a hörcsögök
önmagukon felül is kiemelt természetvédelmi jelentőségűek.
Előttünk áll a megkerülhetetlen kérdés: eddig
nagy erőkkel küzdöttünk ellenük, és most, hogy a
kipusztulás szélére sodortuk állományaikat, kezdjünk el dolgozni a megőrzésük érdekében? A válasz
határozott igen, mivel a hörcsög fontos alkotója a
nekünk is otthont adó természeti környezetnek.
Jusson eszünkbe, hogy a fokozottan védett parlagi sas és a szintén kiemelt védelemben részesülő
molnárgörény egyik fő zsákmányállata. Szemléletes, hogy a parlagi sas magyarországi areájának

A mezei hörcsög
októbertől
március-áprilisig
alussza téli álmát,
mely során testhőmérséklete kb.
4 °C-ra süllyed.
A téli álomból
néhány naponta
felébredhet, hogy
raktárkészletéből
táplálkozhasson.
Fotó: Vienna Wildlife /
Shutterstock
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A Birdlife International természetvédelmi szervezet által összegyűjtött globális
felülvizsgálat aggasztó eredménnyel zárult: a földön élő mintegy 11 000 madárfaj felének
csökken a populációja, és csak 6 százalékuké növekszik. A jelentésben a legtöbb hosszú távú
adat Európából, Észak-Amerikából, Indiából és néhány afrikai helyszínről származik, de a
Latin-Amerikában és Ázsiában végzett újabb megfigyelések is hasonló tendenciát mutatnak.
Az USA és Kanada madárállománya 1970 óta 3 milliárddal csökkent, míg Európából 1980
óta 600 millió egyed tűnt el. A felülvizsgálat szerint minden országban található legalább egy
globálisan veszélyeztetett madár, 10 országban pedig 75-nél is több ilyen faj él. A madarak
a globális változások legjobb indikátorai, mivel az emberi tevékenység minden szempontból
érinti őket – az éghajlati válságon, a növényvédő szereken és egyéb szennyezéseken át a
túlvadászat, az idegen fajok és a betegségek hatásaiig.
www.theguardian.com

68 éves korában elpusztult
Raja, Srí Lanka legszentebb
elefántja. Halála megrázta az
országot, gyászolók tömegei
érkeztek, hogy leróják kegyeletüket holtteste mellett. Gotabaya Rajapaksa elnök nemzeti
kincsnek nyilvánította Raját, és
elrendelte, hogy maradványait
őrizzék meg a jövő nemzedékei számára. Az állat tetemét
buddhista temetési szertartás
után adták át a preparátoroknak.
A feldíszített Raja 2006 és 2021
között vitte a szent ereklyéket
tartalmazó aranykoporsót
Srí Lanka egyik legfontosabb
ünnepségén, az éves Esala Perahera fesztiválon.
www.smithsonianmag.com

Elkészült az első részletes társadalmi megvalósíthatósági tanulmány a hiúzok
skóciai kísérleti újratelepítéséről. A felmérés szerint a lakosság megosztott a kérdésben. A vélt
előnyök között az ökoturizmus lehetséges fellendülése szerepel, valamint az, hogy a hiúzok
segíthetnek az őzek számának megfékezésben azokon a területeken, ahol azok károsítják az erdőket. Sokan viszont tartanak attól, hogy a ragadozók haszonállatokra is vadászhatnak. Nagyon
kevesen aggódnak amiatt, hogy az állatok az emberekre is veszélyt jelentenének. A tanulmány
szerzői ugyanakkor azt is leszögezték, hogy a szélesebb közvélemény általában nem tud eleget
a hiúzokról ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon hozni arról, vissza kellene-e térnie Skóciába a valaha őshonos fajnak.
www.bbc.com

Nyolcmillió dollár kártérítésre ítélték az egyik legnagyobb, szélenergiával foglalkozó
vállalkozást az USA-ban, mivel
szélturbináik lapátjai legalább
150 – de valószínűleg ennél jóval
több – sast öltek meg az elmúlt
évtizedben. Az ügyészek szerint
a vállalat nem tett lépéseket az
állatok védelme érdekében, és ez
előnyhöz juttatta a céget azokkal
a versenytársaival szemben,
amelyek ezeket megtették. A
vándormadarakról szóló amerikai
törvény értelmében a sasok megölése vagy bármilyen károsítása
illegális. Az iparágak széles köre
azonban évek óta lobbizik az
ellen, hogy a törvényt a véletlenül
elhullott madarak esetében is
érvényesítsék.
www.nbcnews.com

Fotó: Bagosi Zoltán

A tudomány által ismert nagyjából 50 000 pókfaj közül csak maroknyi választja a csoportos életet
és vadászatot. A kicsi, borostyánszínű Anelosimus
eximius ez utóbbiak közé tartozik: falkában támadva
képes önmagánál több százszor nagyobb zsákmányt,
például lepkéket és szöcskéket elpusztítani. A Francia
Guyana trópusi erdeiben őshonos pókok kosár alakú hálót fonnak. Amikor a zsákmány ebbe beleakad, több ezer
pók együtt támadja meg. A Proceedings of the National
Academy of Sciences című folyóiratban közzétett új kutatásból kiderül, hogy a pókok hatalmas hálójuk rezgéseit használják a támadás összehangolására. Hogy többet
megtudjanak arról, miképp vadászik a faj, a kutatók két
Anelosimus eximius kolónia hálóját vizsgálták. Különböző rezgésminták létrehozásával utánozták a zsákmány
beakadásának hatását, és filmre vették a pókok reakcióit.
Amikor lelassították a videót, azt tapasztalták, hogy a
pókok időnként megálltak, majd szinkronban újra elindultak a táplálék felé. A tudósok azt feltételezik, hogy amikor
már nagyon sok pók mozog egyszerre, a túl sok rezgés
elnyomja a zsákmány jeleit. A pókok ilyenkor mozdulatlanul újra bemérik a táplálékhoz vezető helyes irányt.
www.smithsonianmag.com
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Fotó: Bernard DUPONT / Wikipédia (CC BY-SA 2.0)

Komoly veszélyt jelenthet az Andok magas területeit szegélyező
síkságokon élő flamingókra a helyi lítiumbányászat. Az elektromos autókban, okostelefonokban és más eszközökben használt könnyű, újratölthető
lítiumion-akkumulátorok várhatóan jelentős szerepet játszanak majd az
éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A következő évtizedben e fém iránti
globális kereslet a becslések szerint megnégyszereződik. Ugyanakkor
egyre növekvő számban készülnek kutatások, amelyek a lítiumbányászatnak az ökoszisztémára gyakorolt káros hatásait tárják fel. A világ egyik
leggazdagabb lítiumlelőhelye Chile, Bolívia és Argentína egyes részeit foglalja magába. A régióban található az Atacama-sivatag fennsíkja is, amely
a Föld egyik legszárazabb helye. A lítium bányászata óriási mennyiségű
vizet igényel, és a víz itt csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre.
A sekély sós tavak, amelyekben a flamingók egyik fontos táplálékát jelentő
algák élnek, egyre inkább kiszáradnak. Ez magával hozta a flamingók számának csökkenését, amely különösen aggasztó az andoki flamingó (Phoenicoparrus andinus) és a rövidcsőrű flamingó (Phoenicoparrus jamesi)
esetében, mivel ezek a fajok kizárólag itt élnek. A megoldást a lítiumbányászat vízhatékonyabbá tétele, illetve a használt elemekből származó lítium
újrahasznosítása jelentheti.
www.sciencenews.org

Fotó: SL Photography / Shutterstock

Az International Animal Rescue nonprofit szervezet 2009 óta 250, többségében házi kedvencként
fogságban – gyakran leláncolva, szörnyű körülmények
között – tartott orangutánt mentett meg, majd engedett
szabadon az borneói Bukit Baka Bukit Raya Nemzeti
Park védett területén. Az állatok évekig tartó rehabilitáció után kerülnek vissza a vadonba, ahol további
két éven keresztül megfigyelik őket, hogy megfelelően
tudnak-e gondoskodni magukról. Nagy siker, hogy a
visszatelepített állatok közül már többnek jött világra
utódja. Legutóbb a szervezethez 2011-ben, nagyon
rossz állapotban került Susinak született kicsinye. Ez az
állat ötévnyi rehabilitáció után 2016 óta él természetes
élőhelyén, ahol igazi vadonbeli orangutánná és nagyszerű, gondoskodó édesanyává vált.
goodnewsshared.com

Fotó: Bagosi Zoltán

Példa nélküli átjáró készül az állatoknak az
USA egyik legforgalmasabb, tízsávos autópályája
felett Kaliforniában. A 64 méter hosszú, mindkét
oldalán növényekkel borított fény- és hangfogó falakkal rendelkező felüljáró biztonságos átjárást biztosít
majd a pumáknak, prérifarkasoknak, szarvasoknak, hüllőknek és más élőlényeknek. Az építkezés
többnyire éjszaka zajlik, és a projekt várhatóan 2025
elején fejeződik be.
www.theguardian.com

Védelem alá kerültek az óriáscápák
(Cetorhinus maximus) Írországban. A
döntés egy nagyszabású kampányt követően született meg, amikor is több ezren
írták alá a természetvédelmi csoportok
és az iskolások által szervezett petíciókat.
A jövőben tilos a cápák vadászata, illetve
szaporodási és pihenőhelyeik megzavarása.
Az ökoturizmussal és a vadon élő állatok
megfigyelésével foglalkozó iparág számára
magatartási kódexet is kidolgoznak, mivel
a planktonnal táplálkozó, békés állatoknak
komoly stresszt okoz, ha a turistahajók
túlságosan megközelítik őket. Az óriáscápa
a második legnagyobb óceáni hal, nyolc
méter hosszúra is megnőhet, és rendszeres
látogatója az ír partoknak.
www.newstalk.com

Fotó: Martin Prochazkacz / Shutterstock
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ÜLDÖZÖTT VIPERÁK EURÓPÁBAN

Megdöbbentő
pusztítás
Világunk és benne mi magunk is folyamatosan változunk. Ez
különösen igaz az utolsó száz évre, amelynek során az emberiség
technológiája, ismeretei és felfogása többet változott, mint az elmúlt
kétezer esztendő alatt összesen. Az idők folyamán átalakult az
élőlények megítélése is, hisz amíg korábban az állatokat „kártékony”
és „hasznos” kategóriákra osztották, addig ma már sokak számára
világos, hogy ez a nézőpont elavult, sőt káros!

A
A keresztes vipera
(Vipera berus)
a legnagyobb
elterjedési
területtel
rendelkező
mérges kígyó a
világon.
Fotó: Kovács Zsolt
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fentiek alapján aligha meglepő, ha kontinensünkön egykor nemcsak a ragadozó emlősök
és madarak, hanem a mérges kígyók irtása is
a kívánatos célok közé tartozott. A lakosság
támogatta is e hüllők pusztítását, s hősként tekintett a professzionális vagy alkalmi viperavadászokra, akik emberek és háziállatok életét mentik meg.
A közakaratnak megfelelően sok helyütt a hatóságok fejpénzzel vagy vérdíjjal (taglia) is ösztönözték
a szóban forgó tevékenységet. Az irtóhadjáratokban
a fejlett nyugati országok jártak az élen, míg Európa
más államai ezen a téren is igyekeztek utolérni „civilizáltabb” társaikat. Ilyenkor általában a regionális
vagy országos szervek a lakossági panaszokra válaszul prémiumot tűztek ki a mérges kígyók elpusztítói számára, akik a megölt hüllők fejét beszolgáltatták a hatóságoknak. Az így összegyűjtött anyagot,

ha nem semmisítették meg, akkor múzeumoknak
küldték tovább. Számos közgyűjteményben ma is
fellelhetők az ebből a korból származó régi és káros
gyakorlat szomorú mementói.
A viperák irtására Dalmáciában nemcsak mongúzokat (Herpestes auropunctatus) engedtek szabadon, hanem dél-amerikai kígyóevő musszurána
(Clelia clelia) siklókat is, míg a Fekete-tenger bolgár
partján található Cserna-völgyben kosárszám he-

A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN NAGY
MENNYISÉGBEN GYŰJTÖTTÉK BE A
RÁKOSI VIPERÁKAT.
lyeztek ki sünöket (Erinaceus roumanicus). Emellett
régen a viperákból likőrök is készültek, főleg az Alpok országaiban, de gyógyászati célú felhasználásuk sem volt ismeretlen kontinensünkön. Példának
okáért a XIX. századi Franciaországban előszeretettel használták fel a viperákat levesnek megfőzve a betegségek kezelése végett. Ám a viperahús,
a méz, a bor, az ópium és más szerek keverékét is
alkalmazták különféle bajok ellen. Deux-Sévres és
Vendée megyékben fokhagymát, bojtorjángyökeret és húslevest kevertek össze szárított viperákkal,
majd mindezt borral forralták fel, s félóránként egy
pohárral kellett a főzetből innia a betegnek. Ezeket
a készítményeket csak 1908-ban vezették ki a hivatalos francia gyógyszerkönyvből.
A kígyómarás elleni szérum 1895-ös felfedezése
után már a szérumgyártók is nagy mennyiségben
igényeltek élő mérges kígyókat, amelyek jobbára
rövid idő alatt elhullottak a fogságban. Ráadásul
az állatkertek és a preparátorok is a rendszeres felvásárlók közé tartoztak. S végül meg kell említeni
a hobbicélú állattartást is, mivel a terrarisztika térnyerésével egyre többen szerettek volna ritka, különleges kígyóféléket ápolni terráriumaikban, s erre
ma is van igény.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS A RÁKOSI VIPERA
Valaha Ausztria természeti értékei közé tartozott
a rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis), amely
a Bécstől nyugatra fekvő területeken gyakorinak
számított. A faj egyik fontos lelőhelye a laxenburgi
császári kastély közelében volt, ahol egy alkalom-

mal Erzsébet királyné lovaglás közben majdnem
balesetet szenvedett egy viperától megrettenő ló
miatt. A hasonló incidensek elkerülése érdekében a
kastély gondnoka vérdíjat tűzött ki a kígyók fejére.
A környék lakói csak 1893-ban ezernél is több fejet
szolgáltattak be a gondnokságnak. De a herpetológusok, preparátorok és bécsi gyűjtők is kivették
részüket a befogásból, s így néhány év alatt el is
tűntek a kígyók a területről. Ekkor azonban a Lajta-hegységtől északra még bőven tenyésztek rákosi
viperák, sőt 1938-ig Bécs délkeleti peremén is sokat
lehetett belőlük fogni. Később az emberi terjeszkedés ezeket az élettereket felszámolta, s a II. világháború után a munkanélküliektől az egyetemistákig mindenki nyakló nélkül gyűjtötte
és exportálta a viperákat. Végül a faj az ötvenes
években került védelem alá, ám ez sem tudta megakadályozni, hogy a hetvenes években teljesen eltűnjön az országból.

A leggyakrabban
a rézsiklót
(Coronella
austriaca)
keverik össze
a viperákkal,
így nagyon
gyakran váltak
az irtási akciók
áldozataivá.
Fotó: Pedro Luna /
Shutterstock

a mérges kígyókra, de akkor már „csak” évi néhány
száz példányért fizettek ki fejpénzt. Ráadásul az
I. világháború kezdetével a legtöbb kígyófogót
frontszolgálatra hívták be. Az üldözés csökkenésének köszönhetően 1917-ben már csupán tíz egyed
után vettek fel tagliát Karintiában.
A II. világháborút követően, amikor a kígyóméreg egyre keresettebbé vált a gyógyászatban, Ausztriában sokan kezdtek el homoki viperák gyűjtésével

SIKLÓK ÉS LÁBATLANGYÍKOK
Mindemellett Ausztria-szerte rendszeresek voltak a premizált irtási akciók. Tirolban a tartományi parlament 1896. január 22-i ülésén
fogadta el, hogy a mérges kígyók megöléséért jufoglalkozni. Mindenütt „mérgeskígyó-farmok” léteA lábatlangyík
talmat fizessenek. Ilyesformán 1896–1910 között (Angusi fragilis)
sültek, melyek általában egyszerű bódék voltak, miDél-Tirolban 18 227 kígyófejet szolgáltattak be a ugyan emlékeztet vel az alapítók nem akartak befektetni, csak gyorsan
hatóságoknak. Utóbb azonban ezek közül 4057 a kígyókra, de
meggazdagodni. A farmtulajdonosok eleinte külpéldány siklónak és lábatlangyíknak (Anguis fra- mégis a gyíkok
földi kígyófogókat alkalmaztak, akiknek nem volt
közé tartozik.
gilis) bizonyult. Hasonló akciók zajlottak a krajnai Fotó: Eric Isselee /
hely ismeretük. Később azonban sok osztrák terratartományban is, ahol 1912. júniustól októberig Shutterstock
rista is beállt a gyűjtők közé. Következésképp 1949kiirtottak 23 371 egyedet, amelyek között
14 623 homoki és 316 keresztes vipera volt,
Ötven fillér egy kígyófejért
de a fennmaradó 8432 példányt ártalmatA nyugati országokhoz hasonlóan néhány köztisztviselő a Magyar Királyság telan hüllők tették ki. A szomszédos Stájerorrületén is szorgalmazta a vérdíjak bevezetését, főleg a Tátrában és Herkulesfürdő
szágban 1882-ben határozott a tartományi
környékén. A belügyminiszter 1902-ben ki is adott egy ilyen rendeletet az alábbi
szöveggel: „A kígyó-vipera marásnak elég gyakran előforduló esetei, melyek igen
gyűlés a kígyók irtásának premizálásáról, s
sokszor a megharapott ember veszélyes megbetegedésével s a megmart hasznos
az intézkedés egészen a XX. század elejéig
háziállat elpusztulásával járnak, arra indítottak, hogy ezen veszélyes és mérges
érvényben maradt. Ennek eredményeként
kígyófaj (vipera, kurtakígyó) kiirtását a magam részéről is előmozdítsam. E cél1904-ben 5334 kígyófejért fizettek a hatóból elhatároztam, hogy egyelőre Szepes, Liptó, Krassó-Szörény, Temes és Huságok fejpénzt, míg 1906-ban 6096 egyed
nyad vármegyékben, mint ahol ez a mérges kígyófaj leggyakrabban fordul elő,
elpusztítását jutalmazták. Karintiában a tarmindazok részére, akik viperákat pusztítanak el s azoknak fejeit az illetékes közigazgatási hatóságoknak átszolgáltatják, fejenként ötven fillér állami jutalomdíjat
tományi parlament 1892-ben döntött a vihelyezzek kilátásba.” A fenti rendelet megjelenése után a belügyminisztérium
perák irtásának díjazásáról, s az első két évegészségügyi osztályára bő ezer viperafejet küldtek be elsősorban Krassó-Szöben 4197 keresztes és 7381 homoki viperát
rény megyéből, amelyek közül tíz volt keresztes viperáé, míg a többi homoki vipusztítottak el a vérdíjért cserébe. Később a
pera fejének bizonyult. 1903-ban az egész kollekciót átadták a Magyar Nemzeti
tartományi bizottság egy 1911. január 2-án
Múzeumnak.
életbe lépő rendelettel ismét tagliát tűzött ki
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ben egy neves herpetológus két hét alatt már csak
nyolc homoki viperát talált a Dráva-völgy azon szakaszán, ahol 1942-ben ennyi példányt egyetlen nap
délelőttjén látott…

DÖBBENETES SZÁMOK
A XIX. század végétől Németországban is zajlottak
hasonló akciók, sőt ez a gyakorlat a második világégés után is sok helyütt érvényben maradt. A talán
legismertebb irtási kampányt a szászországi Oelsnitz kerületben hajtották végre, ahol 1899–1904
között 37 565 viperafejet adtak le a hatóságoknak.
Máskor egy közép-németországi fürdőváros környékén több mint ezer keresztes viperáért fizettek
vérdíjat, ám egy zoológus a zsákmány 202 egyedből
álló egyik kontingensét megvizsgálva arra jutott,
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A homoki
vipera (Vipera
ammodytes) a
Balkánon sokáig
az első számú
közellenségének
számított.
Fotó: Bagosi Zoltán

Olaszországban
az áspisvipera
(Vipera aspis) volt
az irtási akciók
legfőbb célpontja.
Fotó: Gergo Rak /
Shutterstock

hogy az anyagban 22 rézsikló (Coronella austriaca), 160 lábatlangyík és csupán
20 vipera volt! A XIX. század végén Königsberg (ma Kalinyingrád) körzetében
még egyesület is alakult a keresztes viperák irtására, amely 1895–1899 között
1052 példányt pusztított el. 1883-ban
Metz járási tanácsa is vérdíjat tűzött ki
a viperákra, s már az akció első hetében
375 egyedet irtottak ki. Mi több, a Daily
Telegraph azt is közölte, hogy az angol
„sportemberek”, akik eddig Indiában
vadásztak mérges kígyókra, most ide
jöttek, hogy részt vegyenek a hüllők irtásában.
Franciaországban III. Napóleon 1863ban felkérte belügyminiszterét, hogy
küldjön ki körlevelet a prefektúráknak a
viperák elpusztításának tárgyában. Ennek következtében 1864–1868-ban csak Deux-Sévres prefektúra területén bő 52 ezer példány megöléséért
fizettek fejpénzt a hatóságok, s a becslések szerint

A SZÁRÍTOTT KÍGYÓHÚS HAJDAN KEDVELT
„GYÓGYSZER” VOLT.
1864–1918 között ugyanitt 160 ezernél több egyedet
pusztítottak el. Akadtak azonban bűncselekmények
is, például az 1920-ban Yonne megyében bíróság elé
álló Louis és Jules Terrier esete. Az említett testvéreket a tonnerre-i bíróság csalás bűntettében találta
bűnösnek, mivel legalább 17 ezer frankot vettek fel

Kígyóvadászok
Nem csoda, hogy a fejpénzeknek és az élő állatok magas felvásárlási árának hatására olyan viperavadászok és -befogók is megjelentek, akik rendkívül hatékonyan működtek. Minden idők talán leghíresebb kígyóvadásza
a francia Jean-Baptiste Courtol (1834–1902) volt Puy de Dôme megyéből,
aki a krími háborúban fiatalon vesztette el a jobb kezét. A rokkant férfi eleinte gyógynövények gyűjtéséből élt, majd a meghirdetett vérdíjak miatt
fogott viperavadászatba, s mindjárt az első évben 2000 darabot irtott ki e
hüllőkből. Ismeretes, hogy Courtol és felesége kígyóbőrből készült ruhában
járt. A férfi teljes öltözéke sisakot, sapkát, kúpos sapkát, nyaksálat, köpenyt,
nadrágot, bricseszt, lábszárvédőt és díszpajzsot tartalmazott, mely ruhatár
napjainkban is megtekinthető Le Puy-en-Velay település Crozatier Múzeumában. Courtol életében kb. 40 ezer viperát ölhetett meg, aminek során
több marást is elszenvedett. Végül 1902. június 12-én Saint-Paulienben
megharapta egy áspisvipera (Vipera aspis), s noha már immunisnak hitte
magát a méreggel szemben, aznap éjjel belehalt a marásba.
A Magyar Királyság területén is akadtak olyanok, akik kígyóvadászattal
keresték a kenyerüket. Például az 1890-es években Herkulesfürdő közelében a román Golopenza család tagjai homoki viperák (Vipera ammodytes)
befogásából éltek, amelyeket sósborszeszben eltéve szuvenírként árultak a
fürdővendégeknek.

jogtalanul viperák megöléséért. A két férfi egyenként 18 hónapos börtönbüntetést kapott.
Olaszországban 1968–1970 között 14 760 siklót és
51 210 különböző viperát fogtak be élve a gyűjtők. A
keresletet jól érzékelteti, hogy 1966-ban négy befogó 923 homoki vipera gyűjtésével és eladásával több
mint 3 millió lírát kasszírozott, míg 1968-ban Hollandiában egyetlen viselős (gravid) dél-tiroli példányért 60 ezer lírát fizetett egy terrarista.

KÉT ÉV: 1500 KIIRTOTT KÍGYÓ
A görög mezőgazdasági minisztérium a hetvenes
évekig 10 drachmát adott az elpusztított míloszi
viperákért (Macrovipera schweizeri). Ez a rendszer
1977-ig maradt fenn, s a fajt csak 1981-ben vonták
védelem alá. Emiatt csupán 1971–1972-ben legalább
1500 viperát irtottak ki Mílosz szigetén, s még 1976ban is bő ezer fejet szolgáltattak be a hatóságoknak.
Később külföldi kígyófogók vállalkoztak a míloszi
viperák illegális gyűjtésére. Az esetek közül egy
1985 szeptemberében letartóztatott német gyűjtőé
emelkedik ki, aki 20 ezer drachma értékben 70 viperát, köztük 5 ritka, piros színváltozatot fogott be
és akart kivinni az országból.

Bár a míloszi
viperák
(Macrovipera
schweizeri)
halálos marásáról
nincsenek
adatok, a 70-es
évekig mégis
ezrével irtották
őket a görög
szigeteken.
Fotó: Bagosi Zoltán

Jóval korábban, még az osztrák–magyar okkupáció idején Bosznia-Hercegovinában is pusztították a mérges kígyókat. A XX. század elején hat év
alatt több mint 800 ezer hüllő megöléséért fizettek
tagliát a hatóságok. Akkoriban az „élelmesebbek” a
dalmát és a montenegrói határon át is csempésztek
kígyófejeket, hogy az okkupált tartományokban felvehessék értük a vérdíjat.
A II. világháború után nálunk főleg a rákosi viperák kerültek célkeresztbe, hogy a keleti (kommunista) blokk legtöbb iskolája számára szemléltetőeszközök készüljenek belőlük. Ráadásul a terraristák
érdeklődése szintén fokozódott a ritka kígyó iránt.
Az egyik korabeli beszámoló szerint Hollandiában a
gyűjtők 1000 guldent is megadtak egy rákosi viperáért! Továbbá – egy 1966-os újságcikk szerint – a
Délnyugat-Magyarországon élő keresztes viperákat
már nem a törzsalakhoz, hanem a boszniai alfajhoz
(Vipera berus bosniensis) kellett sorolni. Az így megnőtt érdeklődés okán a
régióban több száz élő keresztes viperát fogtak be a nyolcvanas évek közepéig. Hasonló gyűjtési akciók zajlottak
a hatvanas években a Tiszaháton is.
Ugyanekkor a Zempléni-hegységben
az erdészet 20 forint fejpénzt fizetett az
elpusztított egyedek után, aminek következtében átlagosan évi 100-200 példányt irtottak ki a térségben.
A herpetológusok véleménye ma is
megoszlik azt illetően, hogy az irtási
akciók mennyire voltak súlyos hatással
a viperákra, de az látható, hogy regionálisan maradandó károkat okozhattak a
populációkban. Az utóbbi évszázadokban lezajló élőhelyrombolás miatt az
európai mérges kígyók nagy területekről tűntek el, állományaik megritkultak,
s e folyamatokat csak tovább erősíthették a célzott befogások és pusztítások.
DR. TÓTH TAMÁS
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Szomorúan vett végső búcsút a bázeli állatkert szeretett gepárdjától, Dinától.
Amikor az állat elkezdte elutasítani az ételt, rögtön felmerült a gyanú, hogy gyomorproblémai lehetnek, mivel ez gyakori egészségügyi probléma e ragadozók esetében. Az állatorvosok minden erőfeszítése ellenére sajnos Dina elpusztult. A patológiai vizsgálat megerősítette, hogy valóban gyomorhurutban szenvedett, és fekély is kialakult nála, ami végül a
halálához vezetett. Dina utódai, az egyéves Saada és Sambezi – bár a gepárdkölykök kb. 18
hónapos korukban hagyják el anyjukat – már elég idősek ahhoz, hogy egyedül is boldoguljanak. A testvérek a természetben is még hónapokig együtt maradnának, így legkorábban
az év végén lehet őket szétválasztani. Saada a bázeli állatkert tenyésznősténye lesz, a hím
Sambesi másik állatkertbe költözik majd.
Fotó: Bagosi Zoltán

www.zoopraha.cz
https://bristolzoo.org.uk

Nemrégiben tette közzé
a Shoal Freshwater Initiative azt a jelentést, amely
kétszáttizenkét, 2021-ben
leírt édesvízi halfajról számol be. Brian Zimmerman, a
Bristoli Zoológiai Társaság természetvédelmi és tudományos
igazgatója (aki az IUCN édesvízi
halakra specializálódott csoportjának társelnöke is) úgy
véli, hogy a jelentés felhívja a
figyelmet arra, hogy milyen
sokat kell még tanulnunk a
halak biológiai sokféleségéről.
Minden egyes új faj elmélyíti
az evolúcióra, illetve a fajok és
környezetük közötti kapcsolatokra vonatkozó ismereteinket.
Az új fajok között olyan érdekes
állatok szerepelnek, mint az
élénkvörös mumbai vak angolna (Rakthamichthys Mumba),
amelyet egy kútakna alján
fedeztek fel, vagy az Okinawa
szigetén talált, fantasztikusan
színes Kijimuna and Bunagaya
halak (Lentipes kijimuna és
Lentipes bunagaya), amelyeket
a helyi mitológia erdei szellemeiről neveztek el.

Két bengáli tobzoska (Manis
pentadactyla) érkezett Tajvanból
a prágai állatkertbe. Az állatok tartása nehéz feladat, sőt, hosszú ideig
lehetetlennek is tartották, így nem
meglepő, hogy Prága csak a második
hely Európában, ahol a látogatók
állatkertben találkozhatnak velük.
Mesterséges élőhelyük megteremtése sok munkát igényelt: a megfelelő
hőmérséklet-tartomány és a nagyon
magas páratartalom biztosítása, illetve a világítás megtervezése mellett
a felületeket is úgy kellett kialakítani,
hogy a tobzoskák érzékeny lábai meg
ne sérüljenek. A táplálék biztosítása
azonban messze a legnagyobb nehézség. A hangyászsünökhöz hasonlóan hangyákkal és termeszekkel táplálkoznak, azonban a többi rovarevő emlőssel ellentétben
sokáig nem sikerült megfelelő alternatív táplálékot találni számukra. Az egyik első intézmény,
amely sikeresen megoldotta ezt a problémát, a tajpeji állatkert volt. Prága új lakói, a hím Guo
Bao és a nőstény Run Hou Tang is tajpeji recept alapján készült eledelt fogyasztanak, némi módosítással: fagyasztott méhlárvából készült keveréket lakmároznak, amelyet lisztkukacokkal,
méregtelenítő agyaggal, kitinnel, K-vitaminnal és más összetevőkkel egészítenek ki.
A tobzoskákon kívül nincs olyan emlős, amelynek testét pikkely borítaná.
Fotó: prafulrao / Shutterstock

www.zoopraha.cz

A prágai állatkert adományszámláján 23 millió cseh korona gyűlt össze a hegyi
erszényespele (Burramys parvus) megsegítésére. A kicsi, átlagosan mindössze 45
grammos állatka Ausztrália egyik legveszélyeztetettebb erszényese. Az Ausztrál-Alpokban
rejtőzködve él, fennmaradását egyrészt a régió fejlődése, másrészt pedig egyik legfontosabb
táplálékforrása, a bogong-bagolylepke (Agrotis infusa) számának csökkenése veszélyezteti.
Helyzetét a két évvel ezelőtti ausztrál bozóttüzek tovább súlyosbították. Az adományok egy
részéből Új-Dél-Walesben egy speciális tenyészközpontot hoztak létre, amelyet a prágai állatkert igazgatója és Ausztrália cseh nagykövete nyitott meg húsvétkor. A tenyészközpontban
jelenleg 14 hegyi erszényespele él.

www.chesterzoo.org

Ritka Alfréd-szarvas (Rusa alfredi) született Chesterben. A háromkilós apróság
anyja 8 hónapnyi vemhessége után látta meg a napvilágot. Lyra nagyszerűen fejlődik,
és élénk személyiségével teljesen lefoglalja édesanyját, Novát. A borjú egy tenyésztési
programnak köszönheti világrajövetelét, amelyet a Fülöp-szigeteki kormány kérésére
hoztak létre. Az intenzív vadászat és a hatalmas mértékű erdőirtás miatt a becslések
szerint mindössze 700 Alfréd-szarvas él a vadonban. A Chester Zoo már két évtizede
működik együtt Fülöp-szigeteki partnereivel a faj védelmében. Finanszírozzák és segítik a
Panay és Negros szigeteken létrehozott tenyészközpontok működését – jelenleg már csak
ezen a két szigeten élnek Alfréd-szavasok a természetben. A természetvédők és az állatkertek
világméretű összefogásának köszönhetően 2020-ban 28 szarvast telepítettek vissza eredeti
élőhelyére, egy biztonságos területre. Ez volt az első alkalom a faj történetében, hogy ilyen
nagyságrendű visszatelepítésre került sor. A populáció azóta is virágzik.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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Egy új tanulmány szerint gyakoriak a galandférgek és más paraziták okozta fertőzések
a nepáli Chitwan Nemzeti parkban élő
indiai orrszarvúaknál (Rhinoceros unicornis). A probléma az évtizedek óta tartó
sikeres orrszarvúvédelem nem szándékolt
következménye. Az itt élő populáció az 1970-es
évekbeli kb. 100 egyedről 2021-re 694-re nőtt.
Az orrszarvúak egyre nagyobb számban kóborolnak a
parkon kívülre, a haszonállatok által is látogatott területekre. Az állatok között történő interakciók pedig elősegítik a gyomor- és bélrendszeri paraziták terjedését.
A tanulmányban 100 orrszarvú ürülékét elemezték,
és a minták közül 91-ben találtak egy- vagy többféle
élősködőt. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár ezek
közvetlenül nem ölik meg az állatokat, de befolyásolhatják anyagcseréjüket, és betegségeket okozhatnak.
A malajziai Sungai Dusun orrszarvúvédelmi központban 2003-ban történt parazitás fertőzés figyelmeztető
példaként szolgál a természetvédők számára, hogy
ne vegyék félvállról a kérdést. Ekkor három hét alatt
elpusztult mind az öt, a központban tartott szumátrai
orrszarvú (Dicerorhinus sumatrensis). A boncolások
az emberekben és állatokban egyaránt megtalálható E.
coli és K. pneumoniae baktériumok okozta fertőzéseket, valamint a vérben terjedő Trypanosoma parazitákat találtak. A feltételezések szerint a fertőzés forrása
egy bivalycsorda volt, amelyet a közvetlenül a központ
mellett tartottak.

www.marwell.org.uk

Óriási elismerést kapott a Marvell Zoo. A II. Erzsébet által adományozott díjat a Buckingham-palotában a walesi herceg fogadásán, júliusban adják át az állatkertnek. A díj az intézménynek a biológiai sokféleség
megőrzéséért tett erőfeszítéseit, valamint az oktatás és a fenntarthatóság
terén elért eredményeit ismeri el. Az indoklásban kiemelik az állatkertnek
a vadon már kihalt kardszarvú antilop (Oryx dammah) tunéziai természetes elterjedési területére való visszatelepítésében elért sikereit, illetve
egyedülálló Energy for Life programját. Ez utóbbi az állatkerti hulladékot
szén-dioxid-semleges hővé alakítja át, és ezzel biztosítja az 57 hektáros
vadaspark épületeinek energiaellátását.
Fotó: Bagosi Zoltán

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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Immár a negyedik generációja kelt ki a
Lord Howe-szigeti botsáskának (Dryococelus
australis) a melbourne-i állatkertben. A fajt
hosszú ideig kihaltnak hitték, mígnem 2001-ben
találtak néhány példányt a sziget közelében lévő
Ball’s Pyramid tűzhányó szikláin. A Melbourne Zoo
munkatársainak 2003-ban sikerült két példányt –
Ádámot és Évát – begyűjtenie a kialudt vulkánról.
A rovarpár több generációnyi nimfát hozott létre.
Hozzájuk csatlakozott 2017-ben a tűzhányó újabb
felmérése során talált Vanessa. A most kikelt példányok már az ő leszármazottai. E sáskák szexuális
és aszexuális módon is tudnak szaporodni – utóbbit
partenogenezis, azaz szűznemzés útján hajtják
végre. Az új genetikai állomány bevitele a fogságban
tartott tenyésztési programba kritikus fontosságú,
különösen akkor, amikor a program ilyen kisszámú
rovarral indult. A kulcsfontosságú melbourne-i tenyésztési program világszerte ismert, hiszen a rovar
a 2001-ben történt felfedezésekor a világ legritkább
gerinctelen állatának számított.
www.aucklandzoo.co.nz

Három mentett teknőst engedtek vissza az óceánba
hosszú és bonyolult rehabilitációjuk után az Auckland
Zoo és a Sea Life természetvédelmi szervezet munkatársai. Delta, a közönséges levesteknős (Chelonia mydas mydas),
Taka, a levesteknős egyik alfajának (C. m. agassizi) képviselője és Puck, az álcserepes teknős (Caretta caretta) egyaránt
veszélyeztetett fajhoz tartozik. Mindháromra kritikus állapotban
találtak rá. A tengeri teknősök csak akkor kerülnek az új-zélandi
partokra, amikor már rendkívül legyengültek. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy ha a kirándulók sérült, partra vetett
teknőst találnak, ne közelítsék meg őket, hanem a teknősmentő
sürgősségi segélyvonalon hívjanak segítséget.
Fotó: Bagosi Zoltán
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SZAKKARA VADGYŰJTEMÉNYÉTŐL MÁTYÁS KIRÁLY KÉT OROSZLÁNJÁIG

Az állatkertek előfutárai
Jóllehet napjainkban bárki szabadon látogathatja az állatkerteket, ez korábban nem volt így. Hajdan csak az
uralkodók birtokolhatták egzotikus fajok példányait, melyeket nem is annyira állatkertekben, mint inkább magánállatgyűjteményekben helyeztek el. E gyűjtemények nagysága sokat elárult az uralkodó gazdagságáról. Ide egyszerű
halandó nem tehette be a lábát: nagy kegynek számított, ha vendég tekinthette meg a távoli tájakról származó „vadakat”.

H

a így, tágabb értelemben vesszük az állatkert
fogalmát, az első ilyesféle létesítmény az ókori
Egyiptomban, közelebbről Szakkarában működött, a Kr. e. XXIX. században, vagyis közel
5000 éve. A legtöbb egyiptomi fáraó rendelkezett
állatgyűjteménnyel, amelyet igen nagy becsben
tartottak. Ezek a gyűjtemények elsősorban hazai

Az állatok királya,
az oroszlán a
fáraók állatgyűjteményeiből sem
hiányozhatott,
melyre a képen
látható hieroglifa
is utal. A piramisok elkészítésekor
ez a nagymacska
még megtalálható
volt Egyiptomban.
Fotó: Anton_Ivanov /
Shutterstock

fajokat tartottak, de feljegyezték azt is, hogy egyes
uralkodók közeli országokba szerveztek állatgyűjtő
utakat kollekciójuk gyarapítására. A Kr. e. 1479–1458
között uralkodó Hatsepszut királynő a mai Szomália területére és Afrika más tájaira szervezett állatbefogó expedíciókat. A fáraó halála után gyakran az
állatgyűjteményben található egyedeket is mumifikálták.
A Kr. e. XXI. században a 47 éven át uralkodó Sulgi, Ur (a mai Irak területén található sumer központ)
királya létesített hasonló kollekciót. Az egyiptomi
fáraók „állatkertjeihez” hasonlóan Sulgi gyűjteménye is magántulajdonnak számított, egyike volt a
világ legrégibb ismert állatkollekcióinak. Sulgi híres
politikus volt, élőállat-gyűjteményét nemegyszer
politikai kapcsolatainak köszönhetően sikerült bővítenie (ami a későbbi uralkodói magángyűjteményekre is igaz a világ minden táján).

A MEGMENTETT DÁVID-SZARVAS
Az ókori Kína császári állatgyűjteményeiről sajnos
csak viszonylag kevés adat maradt fenn. Az uralkodó állatkertjét a Távol-Keleten is csupán a kiváltságosok pillanthatták meg. Kr. e. 1000–2000 között
több kínai császár is birtokolt ilyen gyűjteményt.
Kr. e. 200 körül, a Han-dinasztia idején az uralko28

A Dávid-szarvas,
más néven milu
az állatkerteknek köszönheti
megmenekülését:
Hastings Russell
bedfordi herceg
céltudatos tenyésztési munkája
nélkül ma már
aligha láthatnánk
ezt az érdekes fajt.
Fotó: Kovács Zsolt

dói családnak számottevő állatkertje volt, amelyben
madarak, majmok, medvék, tigrisek, kínai aligátorok, orrszarvúak és elefántok is éltek. A császári állatkertek egészen a legutóbbi időkig divatosak voltak az országban. Armand David francia szerzetes,
akinek többek közt az óriáspanda felfedezését is
köszönhetjük, 1865-ben először számolt be a nyugati világnak a később róla elnevezett Dávid-szarvasról (vagy miluról), mely fajt a Peking közelében
lévő uralkodói vadaskertben pillantotta meg. Dávid-szarvas feltehetőleg csak itt élt a világon, így az
egykori császári állomány tekinthető a mai összes
példány ősének.
Történelmi bizonyítékok alapján kijelenthető,
hogy már Kolumbusz Kristóf érkezése előtt is voltak
uralkodói állatgyűjtemények Amerikában. Mivel az
Újvilág és az Óvilág nem állt kapcsolatban egymással, leszögezhetjük, hogy a „vadasparkok” létesítése
a földkerekség több pontján, egymástól függetlenül
alakult ki.

ÁLLATHECCEK, VADASKERTEK
A középkor beköszöntével folytatódtak az ókor „állatkerti” hagyományai, hisz ebben az időszakban
is találkozhatunk vadállatokat felvonultató „gladiátorviadalokkal” (ún. állatheccekkel) és uralkodói
gyűjteményekkel. Ám a kora középkorban egyre
nagyobb teret nyert a vadaskertek létesítése. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen intézmények mind a

mai napig léteznek. A vadaskertek eredetileg kerítéssel körbevett, nagy kiterjedésű területek voltak,
melyek a király vagy a tehetősebb nemesek privát
vadászterületeinek számítottak. Napjainkban a szó
részben jelentést váltott: immár állatkerti működési
engedéllyel rendelkező intézményeket is illethetnek
a „vadaskert”, illetve a „vadaspark” elnevezéssel. A
középkori vadaskertekben főleg hazai fajokat helyeztek el. Később azonban az idegenhonos állatok
európai megjelenésének első színhelyeivé váltak e

Kivégezték őket

Az ókori – majd később a középkori – rómaiak sajnos sokkal kevésbé békés célokra használták állatgyűjteményeiket: az egzotikus és hazai állatok a
gladiátorviadalok elengedhetetlen szereplői voltak.
A feljegyzések szerint a harcosok felbőszített kutyákkal, bikákkal, oroszlánokkal, medvékkel, elefántokkal, orrszarvúakkal, zsiráfokkal vagy éppen
tigrisekkel küzdöttek az arénában az őrjöngő tömeg
előtt. Ezek az állatok rövid időn belül szörnyű kínhalált haltak, hiszen a győztes példányokat is kivégezték, így a mai állatkerti állatok által elért maximális
élettartamról jelen esetben aligha beszélhetünk.
Mivel Észak-Afrika közel volt a Római Birodalomhoz, az oroszlánokat többnyire a mára kihalt berber
oroszlán képviselte. (Érdemes megjegyezni, hogy
egyes vélemények szerint ez a hatalmas, északi elterjedésű alfaj állatkertekben napjainkig fennmaradt, véleményem szerint azonban az Európában
itt-ott feltűnő „berber” oroszlánok alfajtisztasága
megkérdőjelezhető.) Hasonló volt a helyzet a medvékkel is: gladiátorviadalokon többnyire a már szintén kihalt Atlasz-medve tűnt fel, mely a barna medve
egyetlen Afrikában őshonos alfaja volt. Mivel a gladiátorviadalokra a legszegényebb rétegek gyakran
nem tudták megvásárolni a belépőjegyet, az uralkodók olykor ingyenjegyeket is osztogattak. Az állatok nem csupán emberek ellen küzdöttek meg az
arénákban, hanem egymással is: a Colosseumban
viszonylag gyakori volt a volt a medve-bika párosítás, de feljegyzésre került oroszlán leopárd elleni, és
orrszarvú bölény elleni küzdelme is. A harcok mellett idomított állatokkal előadott műsort is láthatott
a közönség, pl. elefántműsort vagy nagyragadozók
vadászati bemutatóját.

Középkori vadaskert ábrázolása metszeten.
Az uralkodói
vadaskertekben
eleinte hazai
fajokat tartottak,
később azonban
egzotikus állatok
meghonosításával
is próbálkoztak
ezeken a területeken.
Metszet: Johann Elias
Ridinger

létesítmények, többek közt a fácán, a muflon és a
dámszarvas esetében.
A hatalmas termetű, fekete sörényű
berber oroszlán a
faj törzsalakja volt.
Az alfajt sokáig
kihaltnak hitték,
újabban azonban
elterjedté vált az a
nézet, miszerint
csupán a vadonból
pusztult ki.
Fotó: Wikimedia

ÁLLATOK A VÁRÁROKBAN
A mai állatkertek létrejöttéhez vezető út egyik zsákutcájának bizonyult a középkori várárkokban való
élőállat-gyűjtemény létesítése. Paradox módon a
szóban forgó terek olykor jóval nagyobb alapterületű élőhelyet kínáltak az itt elhelyezett szerencsétlen
állatoknak, mint az uralkodói menazsériák aprócska ketrecei. Ezekben a várárkokban főleg medvéket
és farkasokat, ritkábban szarvasokat tartottak, mely
állatokat a város számára nemkívánatos „vendégek”
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kivégzésére használták. Bernben a mai napig találkozhatunk medveárokkal. Igaz, nem holmi szűk
középkori létesítményben, hanem egy modern,
XXI. századi kifutóban élnek a bemutatóban elhelyezett barna medvék, különleges látványosságot
– ha úgy tetszik, „egyfajos” állatkertet – kínálva a
turistáknak. Érdemes megjegyezni, hogy Szlovákia fajokban leggazdagabb (és a szerző véleménye
szerint legjobb) állatkertje, az 1955-ben Bajmócon
megnyílt Zoo Bojnice alapító állata egy, a település
határában található kastély szárazárkába beleeső
vaddisznó volt.

ÁLLATGYŰJTŐ URALKODÓK
Cikkem végén mindenképp fontosnak tartom megemlíteni néhány királyunk állatgyűjteményét is.

Oroszlánszobor
a visegrádi királyi
palotában, ahol
feltehetően Mátyás király nagymacskái is éltek.
Fotó: Kovács Zsolt

Az egykori medveverem Bernben.
Napjainkban 21.
századi, modern
kifutóban élnek a
főváros medvéi.
Fotó: Wikimedia

I. (Nagy) Lajos (ur. 1342–1382) a mai Miskolc határában, a Csanyik-völgyben létesített vadaskertet,
nagyjából azon a területen, ahol napjainkban a Miskolci Állatkert és Kultúrpark található. A feljegyzések
szerint az akkoriban még Cseniknek nevezett birtokrészt 1355-ben csatolta vadaskertjéhez. A kert az
uralkodó saját vadászterülete volt, ahol I. Lajos főként az őszi hónapok alatt vadászott. A vadaskertbe
a mára már kihalt őstulkot és az európai bölényt is
betelepítették. Lajos királynak oroszlánjai is voltak,
amelyeket Velencéből kapott ajándékba. A nagyragadozókat nem miskolci vadasparkjában, hanem
budai „állatkertjében” tartotta.
Hunyadi Mátyás (ur. 1458–1490) igazi állatbarát
hírében állt, aki nem csupán vadászott a vadaskertjeiben, hanem uralkodói állatgyűjteményeket is
létesített. Mátyás király állatait Visegrádon, illetve a
budai várban helyezték el. Budán madárháza is volt
az uralkodónak, ahol a hazaiak mellett egzotikus fajok képviselői is éltek. Mátyás idomított sólymaival
és gepárdjaival nagy valószínűség szerint vadászott
is. Lajos királyhoz hasonlóan szintén tartott oroszlánokat, egy hímet és egy nőstényt, melyeket Firenzéből kapott ajándékba. Arról, hogy hol helyezte el
Mátyás a királyi vadakat, eltér a történészek véleménye: egyesek szerint Budán, mások szerint Visegrádon. A két nagymacska alighanem a berber alfaj
képviselője volt. Állítólag az említett oroszlánok épp
aznap múltak ki 1490-ben, mikor Mátyás elhunyt
Bécsben. Ha a történet igaz, a nagymacskák több
mint 21 évet éltek, ami napjaink állatkerti oroszlánjai esetében is szép kornak mondható.
NAGY ANTAL
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Kulturális rovat
SZEMADÁM GYÖRGY

Marco Polotól Nicola Tesláig
Válogatott tanulmányok és egyéb írások
KOVÁCS ZSOLT írása

A

Munkácsy-díjas festőművész, író, érdemes és kiváló művész szerzőnek eddig 27
könyve jelent meg. A Leopárd a teraszon
Afrikába kalauzolta el az Olvasót; a Madarak,
madarászok és egyéb csodalények a tollas világot és az őket tanulmányozó „csodalényeket”,
a madarászok mutatja be; az Állati tények és
talányok a zoológia szürke zónájában kalandozik; a Jelentetek egy emberkertből pedig a múlt
század hetvenes éveinek némiképp abszurd állatkerti világát ábrázolja első kézből, hitelesen.
Mindez persze csak ízelítő Szemadám György
irodalmi munkásságából. Legújabb kötete, a
Marco Polotól Nicola Tesláig igazi kultúrtörténeti
csemege, csavargás térben és időben. A szerző
munkastílusára jellemző a ma már sajnos nem
megszokott precizitás. Minden adatot többször, több forrásból ellenőriz, és nem rest írásait
szakemberekkel is átnézetni, lektoráltatni. Üdítő
kivétel ez a mai ismeretterjesztő irodalomban!
Ám a precizitás irodalmi munkásságának csak
az egyik, bár nagyon fontos alappillére. A másik a gördülékeny stílus, amely olyan témákat is
olvasmányossá, így élvezhetővé tesz, amelyek
megértése többnyire komoly kihívást jelent a
közönséges halandók számára. A harmadik,

ugyanilyen fontos szempont a témaválasztás.
Ugyanis csak arról érdemes írni, amit el is olvasnak – s a szerző ebben is remekel. Hiszen kit ne
érdekelne például Rózsa Sándor és más betyárok kalandos, de egyáltalán nem romantikus élete, netán Leonardo da Vinci néhány ismeretlen
találmánya, vagy éppen az, hogy miképp viszonyulnak egymáshoz a képzőművészet kasztjai.
Ezek persze csak kiragadott példák a mintegy
negyedszáz tanulmányból. Lapunk olvasóihoz
azonban közelebb állnak a természettudomány
érdekességeit felsorakoztató fejezetek. Például a Marco Polo bestiáriumáról írt tanulmány,
amely egy aprólékos nyomozás eredménye.
Megtudhatjuk belőle, milyen valós és képzelt állatokat sorakoztat fel munkájában a híres velencei utazó, s leírásai közül melyek állják meg ma
is a helyüket, és a későbbi évszázadok melyeket
száműztek a legendák és mesék birodalmába.
Bogdány Jakab, a 17–18. század egyik legismertebb, Angliában élő állatfestője volt, élethű
olajfestményein könnyen felismerhetők a madarak és egyéb állatok. A szerző a még fellelhető
Bogdány-képeket vette górcső alá, és csokorba
gyűjtötte, milyen madarakat és emlősöket örökített meg az idegenbe távozott magyar festő.

SZEMADÁM GYÖRGY
MARCO POLOTÓL NICOLA TESLÁIG
Válogatott tanulmányok
és egyéb írások
(Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány,
2022)
Ára: 3900 Ft

Xántus János nevét mindenkinek, aki érdeklődik a természet és a néprajz iránt, illik ismernie.
Kalandos életútját sokan, sokféleképpen feldolgozták, ám nehéz rendet vágni a róla megjelent
írások sokszor félrevezető, olykor valótlan állításai között. A szerzőnek ez sikerült, végre egy
hiteles életrajz látott napvilágot a Marco Polotól
Nicola Tesláig című tanulmánykötetben.

Melyik állatfajt sikerült Európában az elsők között a Budapesti Állatkertben szaporítani? A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható össze.
A megfejtéshez érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.
1. Melyik az a két állatfaj, amely segíthet megóvni a juhnyájakat a ragadozóktól?
SAR: Láma és szamár SZEG: Kecske és szarvasmarha
GÖ: Házi lúd és strucc

4. Melyik a legnagyobbra növő bálna?
TEK: Kék vagy más néven óriásbálna FOK: Ámbrás cet
PULY: Hosszúszárnyú bálna
5. Hány oroszlánja volt Mátyás királynak?

2. Melyik ritka macskaféle szaporodott legutóbb a Budapesti
Állatkertben?

OS: Egy NŐS: Kettő KA: Három

GÉ: Hiúz KAN: Manul RÖ: Szervál
3. Mi lett 2022-ben az év hala?
TYÚS: Bodorka BÚS: Viza NYES: Lápi póc
A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének e-mailcímére (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:

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.

2022. augusztus 20.

Azok között, akik a 2022. évi 1–6. lapszámok valamennyi pályázatára
helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban egyéves állatkerti
bérletet sorsolunk ki főnyereményként!

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

A nyereményjáték szabályzata és a szerencsés nyertesek névsora a
magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu) olvasható.
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AZ ÉV ROVARA 2022-BEN AZ

ÓRIÁS ÉNEKESKABÓCA

A Magyar Rovartani Társaság 2021-ben a hazai
rovarvilág „gigászai” közül választott ki három
fajt, amelyekre az „Év Rovara” közönségszavazás
keretében lehetett voksolni. A három jelölt közül
kettő a nevével is utalt méretére. Az óriás tőrösdarázs (Megascolia maculata) Európa legnagyobb
hártyásszárnyúja, az óriás énekeskabóca (Tibicina
haematodes) a legnagyobb közép-európai kabócafaj, míg a fűrészlábú szöcske (Saga pedo) nem csak
hazánk, de Közép-Európa legnagyobb egyeneszszárnyúja, egyszersmind leghosszabb testű rovara.
A legtöbb voksot (1545 szavazat) az óriás énekeskabóca kapta, így ez a faj lett 2022-ben az év
rovara. Érdekesség, hogy 2017-ben már szerepelt
a jelöltek között, ám akkor a nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus) maga mögé utasította.

A

z óriás énekeskabóca az énekeskabóca-félék
családjába (Cicadidae) és a kabócaalakúak
(Auchenrorrhycha) rendjébe tartozik. A rend
szerfölött gazdag és változatos csoport, több
mint 42 ezer fajt foglal magába; hazánkban 600 fajuk fordul elő. A kabócák a fejük tövén eredő, sajátos
felépítésű szúró-szívó szájszervükkel kivétel nélkül
növényi nedveket szívogatnak.
Az énekeskabócák a rend legnagyobb termetű képviselői, egyes fajok testhossza a 40 mm-t,
szárny fesztávolsága a 80 mm-t is meghaladhatja.
Szárnyaik átlátszóak, szárnyerezetük megvastagodott, gyakran feltűnő színezetű. Összetett szemeik
fejlettek, kidomborodók. A fejtetőn három pontszem található, melyek a fény- és mozgásérzékelésben játszanak szerepet.
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Az óriás énekeskabóca Csiby Mihály (1922–2016)
festményén.
Fotó: Wikipédia (CC
BY-NC-ND 3.0)

Lárváik több éven keresztül fák gyökerei közt a
talajban fejlődnek, gyakorta jelentős mélységben. A
talajlakó életmód szembetűnő alaktani jegye a lárva
vastag, fogazott, ásásra módosult elülső lába.
Az énekeskabócák neve a hímek hangadó képességére utal. A hangképzés a potroh első szelvényében található domború kitinlemez (dobhártya)
„pattintgatásával” történik, amelyet a dobhártyához
kapcsolódó, kifejezetten e célra specializált izmok
végeznek. A keletkező „éneket” a hártya alatti dobüreg erősíti fel. Az így keltett hang gyakran erős,
messzire elhallatszik. Mind a hímek, mind a nőstények rendelkeznek hallószervvel.
Az óriás énekeskabóca Dél-Európában – az Ibériai-félsziget kivételével – mindenütt megtalálható,
északon Németország és Morvaország déli részéig,

August Johann
Rösel von
Rosenhof (1705–
1759) német
entomológus,
miniatúrafestő
készítette el a
lámpahordó
kabóca (Pyrops
candelaria)
mintaadó
ábrázolását.
Koppenhágában
bukkant rá Maria
Sibylla Merian
Holland Guyana
(Suriname)
rovarfaunáját
bemutató
könyvére, és
elhatározta, hogy
hasonlót készít a
német faunáról.

Világító kabócák?
A lámpahordó kabócafélék (Fulgoridae) népes családjába színpompás
fajok tartoznak; szépségük a lepkékével vetekszik. Különösen a trópusokon gyakoriak. Elnevezésük egy téves leíráson alapul. Maria Sibylla Merian (1647–1717), az amúgy kitűnő természetkutató és rovarillusztrátor
nyomán úgy gondolták, hogy a fejükön lévő nyúlvány éjjel fényt bocsát
ki, vagy pedig párzás közben világít. Carl von Linné (1707–1778) ellenőrzés nélkül átvette a szóban forgó feltételezést, melynek alapján számos
tudományos nevet alkotott (laternaria, phosphorea, candelaria). Ám eddig még senkinek sem sikerült a korabeli feltételezést igazolnia.

valamint a Kárpátok vonaláig hatol; keleten Iránig
terjed. Hazánkban a Balaton-felvidéken és a Budai-hegységben tömegesen fordul elő, de az ország számos pontján észlelték már énekét. A meleg
domb- és hegyvidéki, erdei élőhelyekhez kötődik,
kedvelt tápnövényei a tűlevelűek.
A hímek énekét július–augusztus hónapokban
hallhatjuk, olykor nagyobb „kórusokban”. A kifejlett
rovarok néhány hétig tartó élete jobbára a szaporodásról szól. A párosodás után a nőstények a faágak
szövetének felső rétegeibe rakják tojásaikat. A kikelő
fiatal lárvák a földre pottyannak, majd beássák magukat a talajba, s kezdetét veszi éveken át tartó fejlődésük. Ennek időtartama nagyban függ a terület
klimatikus viszonyaitól és a rendelkezésre álló táplálék mennyiségétől. Az óriás énekeskabóca esetében mindez akár három évig is eltarthat.

ve, megfeledkezve evésről és alvásról, belehaltak a
táncolásba és az éneklésbe. A múzsák jutalmul egy
éhségtől és fáradtságtól mentes életet ajándékoztak nekik, s az egész életen át tartó éneklés képességét – rovarok alakjában. A görög mitológiában
az énekeskabócák a halhatatlanság és az újjászületés szimbólumai voltak. Életük ciklikusságáról először Arisztotelész írt Az állatok története című munkájában.

KABÓCALELETEK EURÓPÁBAN ÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

J.-J. Chifflet 1655ben készült rajza
az I. Childerich
sírjából előkerült
„méhekről”. A rajzok jóval később
kaptak különös
jelentőséget,
mivel a mintegy
80 kilogramm
összsúlyú kincset
1831. november
6-án ellopták
a Bibliothèque
nationale de
France-ból, majd
az aranyat beolvasztották. Pusztán a Szajnában
elrejtett néhány
darab került elő,
közöttük kettő
„méh”.

Az utolsó stádiumú lárva kiássa magát a talajból,
és imágóvá alakul. A levetett lárvabőrök alaktana,
pontosabban az elülső pár láb fogazottsága alapján
a területen élő énekeskabóca-fajok könnyen azonosíthatók.

A KABÓCÁK ÉNEKE
A kabócák zöme semmilyen hangot nem ad ki. Az
énekeskabócák hangjának a szaporodásban van
szerepe: a nőstények erről ismerik fel a szóba jöhető hímeket. Az ének hullámhossza és frekvenciája,
valamint a hang mintázata fajspecifi kus, így vizsgálatával beazonosíthatóak olyan csoportok fajai is,
melyek az alaktani bélyegek összehasonlítása alapján nehezen lennének elkülöníthetők. Erre jó példa
a nálunk is honos hegyi énekeskabóca (Cicadetta montana) és legszűkebb rokonsági köre, amely
alaktanilag hét nagyon hasonló, ám énekében különböző fajból áll.
A kabócák hangja már az ókor emberét is megbabonázta. E rovarok énekét leginkább a mediterrán vidékekhez kötjük, így nem meglepő, hogy a
Földközi-tenger medencéjében élők mindennapjaiban és hitvilágában is megjelentek a kabócák. A
hárfán ülő énekeskabóca a zene jelképe volt az ókori Görögországban. A görögök kicsiny kalitkában
tartották őket, hogy „muzsikájukban” gyönyörködhessenek.
Platón Phaidrosz című művében olvashatjuk,
hogy Szókratész szerint a kabócák valamikor emberek voltak, akik a múzsák csábításának enged-

Az I. Childerich
sírjából előkerült
több mint
háromszáz „méh”
közül két darab
maradt fenn.
Fotó: Wikipédia
(Közkincs)

1653. május 27-én, a mai Belgium területén fekvő
Tournaiban, a Saint Brice-templom mellett építőmunkások fantasztikus mellékletekkel ellátott sírra
bukkantak. Egy aranygyűrű feliratából hamarosan
kiderült, hogy a sírban I. Childerich (437–481), a
frank száli törzs királyának földi maradványai pihennek. I. Childerich 457 és 481 között uralkodott,
s személyéhez köthető a Meroving-dinasztia fölemelkedése. Hiába azonban a dicső múlt, a sír lassan
feledésbe merült, és majdnem 1200 évnek kellett eltelnie, hogy újra napvilágra kerüljön.
A feltárt kincsmellékletet Jean-Jacques Chifflet
vizsgálta meg, s 1655-ben I. Childerich, a frankok
királya sírjának feltárása és a tournai kincslelet címmel gazdagon illusztrált, latin nyelvű leírást tett
közzé a tárgyakról. A leírást az első tudományos
régészeti közleménynek tartjuk. Chifflet méhként
azonosította azt a közel háromszáz darab, aranyból
és gránátkőből készült tárgyat, amelyek feltehetően
Childerich palástját díszítették. 1656-ban a kincset
Bécsbe szállították, de kilenc év múlva I. Lipót osztrák császár XIV. Lajosnak ajándékozta. Különös módon a Napkirály nem mutatott érdeklődést a kincs
iránt, így az a párizsi királyi könyvtárban őrzött
régiségek közé került, és másodszor is elfeledték. A
történelem azonban fontos szerepet szánt a leletnek, ugyanis Childerich „méhei” nagy hatást gyakoroltak Bonaparte Napóleon tanácsadóira.
Napóleont 1804. december 2-án koronázták császárrá. A koronázás után meg kellett alkotni a Francia Császárság hatalmi jelvényeit és szimbólumait.
Az első és legfontosabb jelkép a sas lett. De mi legyen
Napóleon személyes szimbóluma? Hosszas tárgyalások és neves tudósokkal való konzultációk után
arra jutottak, hogy a méh lesz a személyes jelkép.
Chifflet leírása alapján a méh a korai Meroving-királyokhoz kötődő szimbólum volt, s e kapcsolódás
erős legitimációt biztosított a császár uralkodásának. Ezért találunk minden Napóleonhoz kötődő
tárgyon, ruhadarabon, bútoron méhdíszítést. ➤
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A legfontosabb kérdés, hogy Childerich „méhei”
valóban méhek-e? Bár Chifflet úgy gondolta, hogy
igen, napjaink vélekedése szerint a tárgyak kabócát
vagy tücsköt mintáznak, melyek a halál és a feltámadás szimbólumai voltak a Meroving-kor hitvilágában. Megint mások szerint a díszek legyeket
reprezentálnak, mert azon velencei és flamand tartományok előkelői viseltek légydíszítést a palástjukon, amelyek fölött a Merovingok uralkodtak.
A tücsköt és a legyet számos ok miatt elvethetjük, így maradnak a kabócák. Ha Napóleon tudósai
ismerték volna a Kelet-európai-síkvidék sztyeppei
népeinek tárgyi hagyatékát és a köréjük szövődő
mondakincset, semmi esetre sem vélték volna e
tárgyakat méhábrázolásoknak. Mert azok bizony
nem méhek voltak, hanem kabócák, jobban mondva cikádák!

A Sáromberke (ma
Dumbravioara,
Románia)
közelében
előkerült, tömör
aranyból készült
cikáda.
Fotó: CC BY-NC-SA 4.0

MIK AZOK A CIKÁDÁK?

A Sáromberke közelében előkerült, tömör aranyból készült cikáda magas méltóságot viselő tulajdonosra utal. Szemei rekeszekben ülő kerek gránátkövek; fejét arany sodronyutánzat, testét bevésett
halszálkaminta és apró körök, míg erősen kifelé
ívelő, csúcsos végű, alul lekerekített szárnyait vonalakkal összekötött kisebb-nagyobb köröcskék ékítik.
Kialakítása kétféle, a korra egyaránt jellemző ötvösdivatot egyesít magában. A fibula a IV–V. század
fordulója körüli évtizedekben készült, s a Pontus-vidéken élt vagy tanult mester keze munkája.
A hun kori cikádák előzményei elvétve előfordulnak már az Alföld késő szarmata sírjaiban
is, ám nincs közük azokhoz a hosszú testű, nagy méretű öntött bronzcikádákhoz,
melyek valójában III–IV. századi illír római fibulák.

A KABÓCÁK KULTUSZA KÍNÁBAN

A hunok a IV. század végén foglalták el a Kárpát-medencét. Tárgyi kultúrájuk jól ismert a temetési szertartások kellékanyagából és a halotti áldozat
gyanánt elásott kincsekből. A Hun Birodalom vezetői aranyban pompáztak, s egy olyan sajátos belső-,
illetve közép-ázsiai divatot hoztak magukkal, amely
túlélte a birodalmat, és évtizedeken át fennmaradt.
A cikádák kelet felől érkezett, kabócát utánzó, bajelhárító és rangjelző ékszerek. Elterjedésük
megegyezik a hun hatalom kiterjedésével. A női viseletben tűnnek fel, s hunnak tartható asszony- és
gyermeksírokból kerültek elő. Jobbára aranyozott
bronzból vagy ezüstből, olykor aranyból készültek,
és gyakorta díszítették őket a kialakított rekeszekbe
illesztett csiszolt gránátkővel. A cikádákat legtöbbször – egyesével vagy párosával – ékszerként viselték, míg fibulaként ritkán használták.
A Györköny
határában 1820ban előkerült
cikádapár a
legszebb hun
ötvösmunkák
egyike.
Forrás:
www.gyorkony.hu

A legtöbb művészi kabócaábrázolás Kínából ismert, ahol az összezárt szárnyú
rovarhoz kapcsolódó jelentés a nyár kezdetének egyszerű jelzésétől az örök élet és
a mértékletesség szimbólumáig ível. Már
a Kr. e. XVIII. századtól fogva az északi
népek művészetéből merítő Sang-, majd
a Csou-dinasztia szertartási bronzedényein találunk kabócaábrázolást. A híres anjangi sírokból számtalan jádecikáda került elő, melyek a Kr.
e. 1400 körüli városlakók ruháit díszítették.
A kínai mondavilágban a kabócák napjainkig
előkelő státuszú lények. Tisztának tekintik őket,
mert harmattal táplálkoznak, és magasztosnak,
mert a fák tetején élnek. Egy ősi hasonlat szerint a
magas rangú tisztviselőnek hasonlítania kell a kabócára: lakjon nagy magasságokban, fogyasszon
tiszta táplálékot, valamint legyen éles szemű.
Az ókori Kínában az uralkodók és a nemesek fejfedőjét aranykabóca díszítette, amelynek szemei
kiemelkedtek. Az embléma a kifinomultságot, a
szerénységet és az illető környezetének teljes elfogadását jelezte.
Rovarunk a természetben megnyilvánuló pátoszt
is szimbolizálta, melynek végül saját magunk is „áldozataivá” válunk.
A kabócát – meghökkentő életmódja miatt –
ősidők óta a feltámadás jelképének tekintették.
Mindez életmódjának gondos megfigyeléséből fakadt. A frissen kelt lárvák az ágakról a földre potytyannak, majd eltűnnek a talajban, hogy évek múlva
újra megjelenjenek, fölmásszanak a fákra, s lárva-

Csúcstartók a kabócák között
Talán a legszebb magyarországi cikádalelet a
Tolna megyei Györkönyben került elő 1820-ban.
Fakitermelés közben a Diós nevű határrészen római
eredetű töredékekre bukkantak, melyek egy másodlagos, hun kori temetkezés maradványai voltak.
Az egyik szarkofág magában rejtett egy gazdagon
díszített cikádapárt is. Az öntött ezüstcikádákat rekeszekbe foglalt almandinnal ékesített aranyozott
ezüstlemez borítja, a szemeket gránátból alakították ki. A kövek tüzét azzal fokozták, hogy recézett
aranylemezt helyeztek alájuk. Az ékszer nyaki részén filigrán aranyhuzal-díszítés látható. A gyönyörű lelet az egykori tulajdonosnő Fekete-tenger vidéki eredetét valószínűsíti.
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A lárvális fejlődés hossza tekintetében a csúcstartó az észak-amerikai
fáraókabóca (Magicicada septendecim). Lárvája tizenhét éven keresztül
fejlődik a talajban, erre utal tudományos nevében a Linné adta faji jelző
is: septendecim. Fajtársai, a Magicicada tredecim és a közelmúltban felfedezett M. neotredecim tizenhárom évig fejlődnek. Érdekesség, hogy
mind a 13, mind a 17 prímszám.
Nem tudni, a fáraókabócák miként szinkronizálják kibújásuk időpontját, de tény, hogy egyszerre jelennek meg hatalmas tömegben. A
becslések szerint a Magicicada septendecim utolsó, 2013-as rajzása során 30 milliárd példány lepte el az Egyesült Államok és Kanada keleti területeit. A hímek fülsiketítő éneke akár a 100 decibel hangerőt is megközelítheti. Az ember esetében a fájdalomküszöb 130 decibel körül mozog,
így talán el tudjuk képzelni a területen lakók gyötrelmeit. A hímek monoton énekére a nőstények éles „kattintásokkal” válaszolnak. A zaj csak
napnyugtával csillapodik.
A fáraókabócák nevüket is a hangjukról kapták, mert a nászének
hangzása hasonlít az angol pharaoh szó amerikai kiejtésére.

bőrük felhasadása után kifejlett rovarként fejezzék
be életüket. Ebben a halott szellemének fölemelkedését látták, aki egy transzcendens birodalomban
az öröklét felé vezető úton halad. A Han-dinasztia
idején a halottak szájába jádéból készült kabócát helyeztek, hogy az „útitárs” elkísérje őket a túlvilágra.
Mindebben a halhatatlanság és az öröklét utáni remény kifejezését érzékelhetjük.
A kabóca a nyár, a meleg évszak rovara. Az őszi
hidegek beköszöntével elpusztul, s kiszáradt alakban való ábrázolása a pátoszt jelképezi. A Kr. e. IV.
század végére datálható, Csuang Csounak tulajdonított, de valójában több szerzőtől származó
Csuang-ce [Zhuangzi] című mű egyik anekdotája
megkapó formában foglalja össze a természet örök
körforgását. Csuang Csou figyelme, miközben szajkóra vadászott egy gesztenyeligetben, az árnyékba
húzódó kabócára terelődött. Hirtelen egy imádko-

Vang Csen [Wang
Chen] (1867–1938)
alkotása: Kabóca
faágon.
Forrás: https://asia.
si.edu/cicadas/

A III–IV.
századból
származó,
aranyból és
bronzból készült,
kabócát ábrázoló
ruhatartozék.
Forrás: https://asia.
si.edu/cicadas/

A korai Handinasztia
idejéből való
kabócafaragás,
melyet egykor a
halottak nyelve
alá helyeztek.

zó sáska felfalta a kabócát, mielőtt azt a szajkó elkaphatta volna. Csuang Csout elgondolkodtatta a
természet rendje, amelyben egyik lény a másikra
vadászik, és végül meghagyta a szajkó életét. A történetet később a lét körforgásáról szóló mondássá
alakították: „Ahogy az imádkozó sáska elkapja a kabócát, a szajkó máris ott terem mögötte.”
A kabóca a távol-keleti népek hitvilágában a
halhatatlanság és a feltámadás szimbólumának
számított. Talán ezt a hitet vették át hun uraiktól a
Meroving-dinasztia előkelői, akik I. Childerich sírjába elhelyezték a több mint háromszáz aranycikádát. A történeti hagyomány szerint a frankok első
fejedelemsége a Hun Birodalom szétbomlása után,
457 körül alakult meg. A kutatók úgy vélik, hogy a
különleges aranydíszek a frank önállóságot jelképezték. Mivel a hun ötvösremekek más népek művészeinek is mintául szolgálhattak, nem meglepő,
hogy az V. századi nyugat-európai kis fejedelemségek előkelőségei hun elődeik divatját követték.

Forrás: https://www.
slam.org/collection/
objects/382/
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AZ ÉV HALA 2022-BEN

A

BODORKA

Immár 12. alkalommal, 2021 őszén is megrendezte
az „Év Hala” választást a Magyar Haltani Társaság.
A korábbi évekhez képest kevesebb, 4155 szavazat
érkezett be. A társaság elnöksége most is úgy
igyekezett kialakítani a jelöltek sorát, hogy legyen
köztük védett, valamint a horgászok által kedvelt
őshonos faj. Ilyesformán a bodorka (Rutilus
rutilus), a széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
és a bagolykeszeg (Ballerus sapa) versengett a
címért.

A

voksok több mint felét megszerezve (2289
szavazat) a bodorka lett 2022-ben az év hala.
A második helyen a széles durbincs végzett a
szavazatok közel 25 százalékával (1038 szavazat). Harmadik pedig a bagolykeszeg lett, a voksok
20 százalékát (833 szavazat) kapva.

„BÚZASZEMŰ KESZEG”
A bodorka halfaunánk egyik színesebb faja. Népi
neveiben nem véletlenül található meg több esetben a keszeg elnevezés: teste viszonylag magas, oldalról lapított, míg faroknyele aránylag alacsony és
rövid. Kis méretű szája csúcsba nyílik, a hasúszók
kezdete pedig egy vonalba esik a hátúszó kezdetével. E két bélyeg az, ami alapján egyértelműen el
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A bodorkára jellemző a narancsos
szemgyűrű, valamint az idősebb
példányok esetén
a narancsvörös
alsó úszók. Fontos
határozóbélyege
továbbá a csúcsba
nyíló száj, valamint az, hogy a
hát- és a hasúszók
kezdete egy vonalba esik.
Fotó: Sallai Zoltán

Kedvelt horgászzsákmány
A „keszegezés” egyik fő zsákmánya szinte az összes
vízterületen. Csaknem minden módszerrel jól fogható; ezek közül legnépszerűbb a finomszerelékes
fenekezés és az úszós horgászat. Továbbá számos fiatal horgásznak nyújt első élményt. A ragadozó halas
horgászok körében is közkedvelt: kisebb példányait
süllőzéshez, a nagyobbakat csukázáshoz használják
csaliként. A keszeghorgászok között nemcsak gyakorisága miatt kedvelt, hanem azért is, mert a jég veszte
után, már kora tavasszal jól fogható. Az első zsákmányok közt szokott előkerülni. Húsa viszonylag szálkás; ám sűrűn beirdalva, bő, forró olajban ízletes sült
keszeg készíthető a nagyobb példányokból. A keszegfajokhoz képest a húsa kissé édeskésebb. Emellett
halászlé alaplevébe is kiváló, külföldön pedig olajos
halként a konzerviparban jelentős.

lehet különíteni a vörösszárnyú keszegtől, hisz annak szája felső állású, míg a hasúszók a hátúszóhoz
képest előrébb erednek. Másik jellegzetes bélyeg,
hogy a hasúszók és a végbélnyílás között a pikkelyek nem alkotnak élt.
Hasonlít rá a védett leánykoncér is,
mellyel nemzetségbe tartozik. Ám fontos eltérés közöttük az, hogy a leánykoncér szája félig alsó állású, a szemgyűrűje
fehéres. A bodorka szemgyűrűje ugyanis a
halvány narancssárgától az élénk narancsvörösig változik, innen ered „búzaszemű keszeg” elnevezése is.
Európa-szerte széles körben elterjedt, mindössze
Norvégia északi részéről, Izlandról, a Pireneusi- és az
Appennini-félszigetről, valamint a Balkán délnyugati részéről hiányzik. Földrészünkön kívül megtalálható Szibériában is.

Jól látszik a térképen is, hogy
Magyarországon széles körben elterjedt, csupán a hegyvidéki, illetve
az időszakos, valamint a túlzottan
speciális vízterekből (pl. szikes tavak)
hiányzik.

CSAPATOKBA VERŐDVE

A bodorka hazai
elterjedése (a Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet, a
BioAqua Pro Kft.,
a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszéke, az
MTA Ökológiai
Kutatóközpont
Duna-kutató Intézete és Sallai Zoltán adatai alapján).
A térképen 10 x 10
km-es négyzetek
esetén sárga kör
jelzi, ha a fajnak
van recens előfordulási adata az
adott térségből.
Forrás: Magyar Haltani
Társaság

A vízi növényzettel gazdagon
benőtt nagyobb
vízfolyások gyakori lakója.

Népies nevek

A bodorka tudományos neve Rutilus rutilus. Népi
nevei között Pintér Károly említi a következőket:
bódorkeszeg, bodri, bőke, bürke, göndér, őnhal, pápakeszeg, pirosszárnyú koncér, tamáskeszeg, vereskeszeg, veresszárnyú koncér, vörösszárnyú koncér.
Harka Ákos a Tiszafüred környéki halnevek című
munkájában két szerfölött beszédes nevet említ. Az
egyik a fakókeszeg („mert az úszói nem olyan pirosak, mint a vörösszárnyúnak”), a másik a szaronhízott (sic!) keszeg („mert mindenféle büdös vízben is
megél”).

Az élőhelyi sajátosságokat tekintve kifejezetten
igénytelen faj. Mind vízfolyásokban, mind állóvizeink zömében előfordul, csak a gyorsan áramló,
hegyvidéki patakok nem nyújtanak számára megfelelő élőhelyet. Folyóink esetén főként a mélyebb
vizű, lassabban áramló, keményebb aljzatú, dúsabb
növényzetű szakaszokat részesíti előnyben. Az állóvizek közül kedveli a vízinövényekben viszonylag
gazdag tavakat és holtmedreket. Nagyobb tavakban
a parti régióhoz és az ott lévő vízi növényzethez kötődik.

Jellemző rá, hogy fiatalon nagyobb,
idősebb korában kisebb csapatokba verődik. Aránylag ragaszkodik
az élőhelyéhez, legfeljebb telelés és
szaporodás céljából vándorol nagyobb távolságokra.
A bodorka 3-4 évesen válik ivaréretté. Fitofil faj, így szaporodásához
elengedhetetlen a vízi növényzet.
Hazánkban április-május környékén
ívik, ilyenkor egy nőstény 20-200
ezer ikrát rak. Gyakran szaporodik
ugyanott és ugyanakkor, mint más
pontyféléink, tehát nem ritkák a bodorka különböző hibridjei sem. A növényzetre rakott ikraszemekből viszonylag gyorsan
kikelnek a lárvák, melyek növekedése még egyazon
élőhelyen is változékony lehet. A kikeléstől a második
évig kifejezetten planktonevőnek tekinthető. Előbb
főleg kerekesférgeket és apró rákokat fogyaszt, majd
folyamatosan megjelennek étlapján a makrogerinctelen szervezetek lárvái, közülük is számottevőek az
árvaszúnyogok, a kérészek és a tegzesek. Idősebb korában már nagymértékben zsákmányol puhatestűeket is, amelyek kemény vázát garatfoga segítségével
töri fel. Olykor fogyaszt növényi eredetű táplálékot,
illetve alkalmanként halivadékot is.
Növekedése aránylag lassú, idehaza már a kiló feletti példányok is ritkák. A hazai horgászrekord 1,9 kg,
melyet a Bodrog alsóberecki szakaszán fogtak 2000ben.
Mivel a lassú vízfolyásokban és legtöbb állóvizünkben nagy állományai élnek, jelentős szerepe van vizeink táplálékhálózatában. A ragadozó halak közül
elsősorban a hasonló környezeti feltételeket kedvelő csuka táplálékában
játszik fontos szerepet, de fogyasztja a
harcsa és a süllő is.
NYESTE KRISZTIÁN

Fotó: Somogyi Dóra
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égi szokás a ragadozók távol tartására más állatokat bevetni. A nagy testű őrkutyák a legelterjedtebbek, alkalmazásuk ma a reneszánszát éli.
A háziállatok őrzésére gyakori még az elektromos kerítés vagy a villanypásztor, ám ezek telepítése és fenntartása nem mindig lehetséges. Használhatóságuk függ a talaj- és a terepviszonyoktól,
valamint a nyáj nagyságától. A kutyák alkalmazása sem mindig problémamentes, főleg turisztikai
területeken, illetve a falvakhoz közel, ahol a kutya-ember interakciók konfliktusokhoz vezethet-

A házi szamár
már messziről
észleli a nyájat
fenyegető
veszélyt (pl.
ragadozó
jelenlétét) és
hangosan jelez a
gazdának.
Fotó: Angyalosi Beáta /
Shutterstock

nek. Továbbá az őrkutyák számottevő időt és anyagi
ráfordítást igényelnek, ezért alkalmazásuk a kisgazdáknak nem minden esetben éri meg. Van azonban
egy lényegesen egyszerűbb, noha kevésbé ismert
megoldás is: a világon már több más fajt bevetnek
haszonállat-védelmi célokra. Példának okáért szamarakat és lámákat.

SZAMÁRSÁG?
A házi szamarat nagyjából 5000 éve Núbiában (a
mai Egyiptom és Szudán területén) az afrikai vad-

SZAMARAK ÉS LÁMÁK
A JUHOK VÉDELMÉBEN

RÚGNAK és
HARAPNAK
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szamárból háziasították. Azóta szinte az egész világon elterjedt, Amerikába az európai telepesek vitték
magukkal. Itt aztán a szokásos munkák – teherhordás, kocsihúzás – mellett egy új, merőben más
feladatot is kapott: juhnyájaknál teljesít őrző-védő
szolgálatot.
A szamarak a kutyákkal (és lámákkal) ellentétben nem „járőröznek” a legelőkön, ám szemfülesek,
s védelmet nyújtanak a ragadozók ellen az egész
nyájnak. A lovakkal szemben, amelyek inkább ijedősek, és elmenekülnek a veszély elől, a szamarak
„állják a sarat”, s szembeszállnak a támadókkal. A
kutyafélék iránti veleszületett ellenszenvük érthető,
hisz afrikai őshazájukban számos ragadozó leselkedett rájuk. Rendszerint hangadással reagálnak a
betolakodókra, fogukat mutatva rohannak feléjük,
s igyekeznek megharapni, megrúgni őket. (Az öszvérek hasonló jellemvonásokkal rendelkeznek, sőt
néha még a szamaraknál is agresszívabbak.) Ezért a
juhok sok esetben a nyáj részének, sőt védelmezőjének tekintik őket; ha veszélyt éreznek, a közelükben
gyülekeznek.
Észak-amerikai tapasztalatok azt mutatják, hogy
a szamarak hatékonyak lehetnek a prérifarkasok, a

marasok” közepes vagy nagy méretű állat vásárlását ajánlják. Legalább 144 cm marmagassággal egy
kanca tartását javasolják (legelőnként). Ivartalanított egyedek is használhatók, de a heréltek gyakran
túl agresszívak, és kárt tehetnek a többi állatban.
A juhoknak általában egy-két hétre van szükségük ahhoz, hogy megszokják a szamár jelenlétét,
noha ajánlott legalább négy-hat hetet várni, hogy
A szamarak és
juhok könnyen
egymáshoz
szoknak, de
a szamarak
hatékonysága
erősen változó.
A kudarcként
megélt esetek
egy részét az
irreális elvárások,
valamint az
egyedek közti
különbségek
okozzák.
Fotó:
© WWF-Switzerland /
A. Weissen / WWF

kötelék alakulhasson ki köztük, s a jövevényt a nyáj
tagjának fogadják el. Más őrző-védő állatokhoz képest a szamarak önállóbbak, és a csikós kancák kivételével jobb védelmezőképességet mutatnak, ha
fajtársaiktól elkülönítve tartják őket. Több szamár
használata együtt vagy szomszédos legelőkön nem

A SZAMÁR A JUHOK MELLETT TELJESÍT
ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLATOT.
ajánlott. Ez esetben ugyanis hajlamosak saját csoportot kialakítani, s már nem igazán érdekli őket a
nyáj védelme. A közeli lovak hasonlóképp elterelhetik a csacsik figyelmét.

ELŐNY ÉS HÁTRÁNY
vörös rókák és a kóbor kutyák ellen. Más beszámolók szerint a macskaféléktől is megvédik a nyájat,
Afrikában az oroszlánok, leopárdok és gepárdok
elriasztására is javasolják őket. Svájcban a farkasok újbóli jelenléte miatt kezdtek a haszonállattartók szamarakat vásárolni. Persze az is igaz, hogy
egy magányos farkas ellen ugyan meg tudják óvni
a juhokat, de egy egész falkával vagy nagyobb ragadozóval szemben (amilyen például a medve) már
nincs sok esélyük. Sőt, maguk is prédává válhatnak!
Szakemberek szerint erősen változó lehet a szamarak sikeressége: a kudarcok jó részét a helytelen
tartás, az irreális elvárások, valamint az egyedek
közti különbségek idézik elő. A tapasztaltabb „sza-

Hazánkban a farkasok elsősorban
az Északi-középhegység területén
fordulnak elő.
Ezeken a helyszíneken lehet
fontos alternatív
kármegelőzési fortélyokat
alkalmazni, mint
amilyenek az
őrző-védő szamarak és lámák.
Fotó: © Ofelia DE
PABLO y Javier
ZURITA

A szamaraknak az őrkutyákkal szemben számos
előnyük van. Nem kell fiatal koruktól kezdve a juhokhoz szoktatni őket, és nincs szükségük speciális
táplálékra. Kevesebb nevelést igényelnek, tovább élnek, kevésbé hajlamosak a korai pusztulásra, mint a
nagy testű őrkutyák. Csekély a valószínűsége, hogy
konfliktusba kerülnek túrázókkal, biciklistákkal és
földhasználókkal, vagy hogy a nyájat elhagyva kárt
okoznak más jószágokban, illetve a vadállományban. Másrészt az is igaz, hogy a szamarak kisebb
védelmet jelenthetnek, mint a kutyák, különösen
a nagyragadozók és a falkában támadó predátorok
ellen. Továbbá nehezükre eshet a meredek hegyi
lejtőkön való közlekedés. ➤

A SZAMARAK, MINT ŐRZŐ-VÉDŐ ÁLLATOK HATÉKONYSÁGA KÜLÖNBÖZŐ RAGADOZÓKKAL SZEMBEN (FORRÁS: RIGG, 2022)
Hol?

Mi ellen?

Milyen hatékonysággal?

Texas

Vörös róka, prérifarkas,
kóbor kutya, vörös hiúz

• 17 megkérdezett juh- és kecsketartó 59%-a ítélte megfelelőnek a szamarakat.
• 60 megkérdezett juh- és kecsketartó 40%-a ítélte megfelelőnek a szamarakat.

Kanada

Nincs megnevezve

A szamarak 70%-át megfelelőnek tartották a haszonállat-védelmi feladatokra.

Dél-Afrika

Sakál, karakál

Háromból három farm esetén csökkent a ragadozók által okozott kár.
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KUTYÁVAL VÁLASSZUNK

A LÁMA IS JÓ NYÁJŐRZŐ
A lámákat az 1980-as években kezdték használni a
haszonállatok védelmére. Ma főként az Egyesült Államokban és Ausztráliában alkalmazzák őket, ahol
prérifarkasoktól, dingóktól és kóbor kutyáktól védik
a birkanyájakat. Hatékonyságuk abban rejlik, hogy
idegenkednek az ismeretlen behatolóktól, kivált a
kutyaféléktől. Szociális kötelékeket alakítanak ki
más fajokkal, s mivel a közelükben maradnak, képesek megvédeni őket rúgással, harapással, sikítással,
köpködéssel vagy az ellenség elkergetésével.
Egy jó láma nem menekül a ragadozó elől, hanem megáll, vagy elkezd közeledni felé, merő kíváncsiságból. Már ez a viselkedés, kombinálva az
említett teveféle szokatlan megjelenésével, sok
esetben megzavarja a támadót. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a lámák a kisebb predátorok, illetve a
nagyobb, de magányos ragadozók ellen hasznosak.

A lámák köpnek, rúgnak,
harapnak, sőt,
nyakukkal ostorszerű csapást
is mérhetnek a
támadókra. Egyéb
kármegelőzési
eszközök mellett
még hatékonyabbak.
Fotó:Bagosi Zoltán

A juhok nagyobb
biztonságban
vannak, ha
szamarak vagy
lámák vigyáznak
rájuk.
Fotó: © Ofelia DE
PABLO y Javier
ZURITA

A megfelelő lámák kiválasztása döntő
fontosságú. Ennek során kutyák lehetnek a segítségünkre. Néhány láma agresszívan reagál az ebek jelenlétére, sokan kíváncsian közelednek feléjük, míg
mások idegesek lesznek tőlük, és elfutnak. Az előbbiek választása a szerencsés, amennyiben a nyáj mellett nem
használunk kutyákat. Fontos azonban
figyelembe venni, hogy a lámák miként
viszonyulnak az emberekhez. A legtöbben barátságosak, de az is előfordulhat,
hogy a legapróbb mozdulat elijeszti
őket. Sok türelemmel megtaníthatók
arra, hogy elviseljék az ember közelségét, érintését. A kiválasztás másik fontos szempontja a dominancia. Egy domináns és egy alárendelt láma alkotja
a legjobb csapatot, ugyanis ebben az
esetben jól kiegészítik egymást. A dominánsabb állat köröz a nyáj körül, míg
az alárendelt inkább a csoporton belül
marad. A két láma különböző irányba
figyel, így könnyebben észrevehetik a
ragadozókat. Néhány országban, például Svájcban állatjóléti okokból tilos
egyedül tartani őket, ám kettőnél több
láma jelenléte esetén fennáll a veszélye
annak, hogy külön csoportot alakítanak
ki, éppúgy, mint a szamarak. Szintén
nem javasolt a fiatal állatokat az anyjukkal együtt legeltetni. A legjobb, ha két herélt lámát
alkalmazunk a nyáj mellett (a csődörök tudniillik
megpróbálhatnak párzani a jerkékkel, ami sérülésekhez vezethet). Miután összeszoktak a nyájjal, a
tartásuk nem túl költséges: ugyanazt fogyasztják,
mint a juhok, s akár húsz évig is elélnek. Nem hajlamosak betegségekre, a parazitákra azonban érzékenyek, ezért időnkénti féregtelenítésük elenged-

A LEGJOBB, HA KÉT LÁMA
ŐRZI A NYÁJAT.
hetetlen. Ha nincsenek rendszeresen fésülve, akkor
évente egyszer, tavasszal meg kell nyírni őket. A
szamarakkal ellentétben könnyen megbirkóznak a
meredekebb terepekkel is.
Ahhoz, hogy a lámák megvédjék a nyájat, kötődniük kell a haszonállatokhoz; a juhokkal körülbelül
2–4 hónapig tartó, közeli kapcsolatra van szükségük. Mielőtt a legelőre kísérnék a nyájat, célszerű
istállóban tartani őket. Mivel elsősorban a látásukra
hagyatkoznak, fontos, hogy a legelőkön jók legyenek a látási viszonyok. A lámák kisebb állományok
(10–100 anyajuh) védelmére a legideálisabbak.
DR. PATKÓ LÁSZLÓ – THALMAYER TÍMEA

Felhasznált irodalom:
Rigg, Robin (2022): Are Donkeys Good Livestock Guardians?
Carnivore Damage Prevention News (24): 11–16. o.
Derron-Hilfiker, Daniela – Mettler, Daniel (2022):
Llamas for Livestock Protection – Experience and
Recommendations. Carnivore Damage Prevention
News (24): 32–37. o.
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BÁLNATÖRTÉNELEM

Az óceán óriásai
Amikor Linné megírta korszakalkotó művét, az 1735-ben megjelent Systema Naturae-t, a ceteket még a halak közé sorolta.
Ám később rádöbbent, hogy mégsem halak, hiszen melegvérűek, és tejjel táplálják utódaikat: magyarán emlősök!
Így a Systema következő kiadásaiban a bálnák már az emlősök között szerepeltek.

A

ceteknek 93 ma élő faját ismerjük. Rendszertani helyük meglepő, mivel a párosujjú patásokat és a ceteket tömörítő Cetartiodactyla
rendben kaptak helyet, annak ellenére, hogy
nincsenek lábaik, s így természetesen páros
ujjaik sem. Mindazonáltal a besorolás nem pusztán
valamelyik taxonómus fantáziaszüleménye. A bálnák ősei ugyanis mintegy 50 millió éve még a szárazföldön éltek. Némileg a mai vízilóra emlékeztettek, de később teljesen a vízi életmódhoz idomultak.
Mellső lábaikból egy-egy uszony, míg a hátsókból
széles farokuszony alakult ki.

SZILÁSCETEK, FOGASCETEK
A barázdásbálna-félék jellemzői a szájpadlásuk széléről függönyszerűen lelógó szarulemezek, vagyis
a szilák. Az óceán parányi, lebegő állataiból, főként
apró rákokból összetevődő krill a táplálékuk, melyet
a szilák segítségével szűrnek ki a vízből. A tengerek nagyobb testű lakóira nézve nem jelentenek
veszélyt: torkuk olyan szűk, hogy azon méretesebb
zsákmány aligha férne át. Leghatalmasabb fajuk a
kék – újabb nevén óriás – bálna (Balaenoptera musculus), amelynek testhossza elérheti a 33 métert, és
súlya akár 190 tonna is lehet. Ennél gigászibb állat
nincs és soha nem is volt a Földön. Szilák segítségével táplálkoznak a simabálnafélék – közéjük tartozik
a már ritka grönlandi bálna (Balaena mysticetus) –
és a szürkebálna-félék is, mely utóbbi családba kizárólag egyetlen fajt sorolnak, a 12–14 méter hosszú
szürke bálnát (Eschrichtius robustus).

Bálnavadászat a
19. században. A
vadászok kisebb
csónakokkal
közelítették
meg a felszínen
úszó bálnát, és
kézzel hajított
szigonnyal
ejtették el. A
zsákmány –
főként a bálnazsír
– feldolgozására a
hajón került sor.
Illusztráció: Garnerey,
1835. Közkincs.

A századforduló idején már
szigonyágyút
használtak, s a
robbanóanyaggal
kilőtt szigony már
jóval sikeresebbnek bizonyult.
Sajnálatos módon
az új találmány
nagyban hozzájárult a bálnák
megfogyatkozásához.
Fotó: Ditte, Brehms
Tierleben 1915. Közkincs

Az ámbráscetfélék legméretesebb faja, a 11–18
méter hosszúra megnövő nagy ámbráscet (Physeter
macrocephalus) viszont igazi ragadozó. Hatalmas
fogai nem a rágást, hanem a préda megragadását
és annak marcangolását szolgálják. Feltételezhető,
hogy az ámbráscet rágás nélkül nyeli el zsákmányát. Fogsora tudniillik csak az állkapcsában van, s
amikor roppant száját bezárja, az említett alsó fogak
a szájpadláson lévő lyukakba süllyednek.

A BÁLNAÁMBRA ARANYAT ÉR
A XIX. század cethalászai a hajóikról leengedett
kisebb csónakokkal üldözték a bálnákat, és kézből
hajított szigonyokkal próbálták elejteni őket. Ez nem
mindig járt sikerrel, s a megsebzett állat – főleg ha
ámbráscet volt – felbőszülve támadott, és a csónakokat pozdorjává zúzta.
Vajon miért vadászták-vadásszák a bálnákat?
Nos, hajdan – sőt még a XX. század első felében is
– nagy keletje volt a bálnaolajnak, melyet a vadászhajón főztek ki az elejtett óriásokból. A hatalmas
mennyiségű hús azonban legtöbbször veszendőbe ment, mert feldolgozására a hajók túl kicsinek
bizonyultak; elegendő munkaerő és felszerelés híján az olajon kívül mást nemigen lehetett hasznosítani. Persze azért akadtak kivételek. Ilyen volt a
„halcsont”, vagyis a szila, melyet a hölgyek fűzőibe
varrtak, hogy azok jobban tartsák a kívánt formát.
Ám akadt még valami, ami a szó szoros értelmében
aranyat ért: az ámbráscet ámbrája. E gyakran több
kilogrammos, kemény, viaszszerű szürkés tömböket az ámbráscetek hozzávetőleg 1 százalékának
41

➤

beleiben lehet megtalálni. Keletkezésükről és rendeltetésükről máig vitatkoznak. A kisebb darabok a
bálna végbelén át ürülnek, míg a nagyok a belekben
maradnak. A kiürített ámbra a víz felszínén úszik, s
néha a tengerpart fövenyére mossa a hullámverés.
Óriási értéket képvisel egy-egy ilyen lelet! Egy szerencsés halász 2021-ben a jemeni partoknál talált
egy 140 kilogrammos tömböt, amely másfél millió
USA-dollárért cserélt gazdát.
Miért ilyen értékes az ámbra? Nos, mert a legdrágább parfümök előállításához használják. Bár a friss
ámbrának kimondottan rossz szaga van, teljes ki-

Esztelen vérengzés
A legvérengzőbb „vadászat” még ma is a Feröer-szigeteken zajlik. Az itteniek megszállottan mészárolják a delfinek (Delphinidae) néhány faját, mondván,
hogy ez több évszázados tradíciójuk! A leggyakoribb
áldozat (kb. ezer állat évente) a hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin (Globicephala melas), melynek csapatait motorcsónakokkal hajtják a part felé, majd a
sekély vízben megfeneklett állatokat brutális módon
legyilkolják. Hasonlóan bánnak el az atlanti fehérsávos delfinnel (Lagenorhynchus acutus) is. Az utolsó
ilyen vérengzésnek több mint 1400 állat esett áldozatául, ami világszerte megbotránkozást keltett. Ám
a feröeri embereket ez sem zavarja: tovább folytatják
rémes „vadászataikat”.

száradása után, parányi mennyiségben mégis csodás illatszer varázsolható belőle.

MOBY DICK ÉS TÁRSAI
Egy hatalmas ámbráscet különösen hírhedtté vált,
főleg Herman Melville-nek (1819–1891) köszönhetően, aki megírta egy bálnavadászhajó megszállott
kapitánya és a Moby Dick nevet viselő ámbráscet
végzetes harcának történetét. Valós alapja is lehetett
a komor mesének, mert a nagy, fehér (talán albínó?)
cetről több tengerészhistória keringett. Ráadásul
Melville maga is tengerjáró volt: egy bálnavadászhajón szigonyosként szolgált. Így a történetet nem
csupán fantáziája szárnyalásával vetette papírra,
hanem személyes tapasztalataival is megfűszerezte. A tengerészek számos, Moby Dickhez hasonló históriáról meséltek, de ezek jó része talán csak
mendemonda volt.
Akadt azonban a rémmesék között néhány pontosan és hihetően dokumentált eset is. Az első az
amerikai bálnavadászhajó, az Essex története lehetett. Az 1799-ben épített háromárbócos, 26,7 méter
hosszú hajót 1820-ban egy ámbráscet támadta meg.
A támadás következményeként a bálnavadászhajó

A bálnavadászat
legkegyetlenebb fajtája a
Feröer-szigeteki,
évente ismétlődő
vérfürdő. Alkalmanként ezernél
is több állatot
pusztítanak el.
Fotó: Himmelunad CC
BY.SA 40 Wikipedia

rövid időn belül elsüllyedt, s 21 tengerésze három
csónakban menekült a helyszínről. Lidércnyomásba illő a történet: a hajótöröttek java a nyitott csónakokban éhen vagy inkább szomjan halt, az életben
maradottak pedig sorshúzással döntötték el, hogy
melyiküket öljék – és egyék – meg! Mintegy három
hónapig hányódtak a tengeren… Valószínű, hogy ez
a szörnyű, de igaz történet ihlette meg Melville-t,
mikor a Moby Dicket írta.

Japán nagyüzemi, „tudományos
kutatás”. Itt éppen
egy anyaállatot
borjával együtt
vontatnak fel a
Nicshin Maru
fedélzetére.
Fotó: Au.Custom, Border Protection Svce.
CC BY 3.0 Wikipedia

1900-ban a norvég Christian már
nem kis csónakból, hanem a hajó
orrában felállított
szigonyágyúval.
Vadászott a bálnákra.
Illusztráció: Ismeretlen
művész. Közkincs

Ám nem az Essex volt az egyetlen hajó, amelyet
ilyen szerencsétlenség ért. Legkevesebb hét-nyolc
cetvadászhajó süllyedt el bálnatámadás következtében. A támadó példányok nem mind ámbráscetek
voltak, hanem egy szilás cet és egy csapat kardszárnyúdelfin (Orcinus orca) is akadt közöttük. Az esetek többségét hiteles bizonyítékok támasztják alá.
Az utolsót, a 111 éves, 20 méter hosszú vitorlást, a
Merlint 1999-ben süllyesztette el egy hosszúszárnyú bálna (Megaptera novaeangliae).
Kisebb óceánjáró vitorlásokat is ért már félelmetes meglepetés. Nemegyszer fordult elő, hogy hirtelen megjelent egy bálna, s teljes hosszúságában kiugrott a vízből, majd hatalmas csattanással zuhant
vissza közvetlenül a hajó mellett.

Hanggal kommunikál
A bálnák látása nem túl jó. Nincs is nagy szükségük rá, mert főleg az „énekükkel” tájékozódnak és lépnek kapcsolatba fajtársaikkal. E hang általában a 10–40 Hz-es skálán mozog,
s hellyel-közzel emlékeztet a tengeralattjárók jelzéseire. A bálnák éneke jobbára csak néhány hangból áll, bár ez fajonként változik. Mivel a víz alatt bocsátják ki őket, a bálnahangok az emberi fül számára alig vagy egyáltalán nem hallhatók.

A Fővárosi Állat- és
Növénykert folyóirata

TÁMAD VAGY JÁTSZIK
Mi okozza e természetellenesnek tűnő támadásokat? Feltételezhető, hogy bizonyos fajok
– elsősorban az ámbráscetek
–, melyek hímjei a párzási időszakban agresszíven viselkednek egymással, vetélytársnak
vélnek egy-egy hajót is. Vagy
pusztán játékos kedvüket élik
ki? Netán borjas nőstények az
ivadékaikat akarják így védeni? A régi időkben, amikor kézzel hajított szigonyokkal vadásztak ezekre a tengeri óriásokra, a támadások leggyakrabban nem
is támadások voltak; inkább önvédelemnek mondhatnánk őket. A szigonyágyú feltalálása változtatott a helyzeten – a bálnavadászok javára.
A nagy erejű szigony mindmáig a cethalászok legfontosabb fegyvere.
A bálnavadászat döntően hozzájárult a különböző cetfajok megritkulásához. A múlt század derekán megcsappant a kék bálnák és még
jó néhány más faj állománya. Olyannyira, hogy (csaknem) világszerte betiltották kereskedelmi célú vadászatukat. De az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy nem minden ország fogadta el a szabályozást.
Még manapság is vannak olyan nemzetek, amelyek hagyományaikra
hivatkozva vagy a rendeleteket kijátszva tovább folytatják véres mesterségüket.
Példaként említhetjük a japánokat, akik állítólag tudományos célból
vadásznak a bálnákra. Ez igencsak megkérdőjelezhető, hisz bőséges
vadászzsákmányuk messze túlhaladja a kutatáshoz szükséges bálnák
számát.
Mindettől függetlenül, amikor a kamcsatkai Petropavlovszkban jártam, csendes kárörömmel szemléltem a kikötőben rozsdásodó, szétesőfélben lévő bálnavadászhajókat. Már nem jelentettek veszélyt a cetek számára…
DR. HANGAY GYÖRGY
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Vagyont érő
ámbratömbök
az Atlantióceánból.
Eleinte
büdösek, de
kiszárítva
fontos
adalékai a
parfümöknek.
Fotó: Ecomare
CC BY SA 4.0
Wikipedia

Partra vetett
ámbráscet.
Félelmetes
alsó fogai
és a lyukak,
melybe
beillenek, jól
láthatóak ezen
a képen.
Fotó: D.Claesen
CC BY SA Wikipedia
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A HATODIK VOMBATKÖLYÖK | Az erszényesek közé tartozó vombatok az állatkertek igazi ritkaságai: őshazájukon, Ausztrálián kívül csak kevés
helyen foglalkoznak velük. Ráadásul Molly és Wally, a budapesti vombat
tenyészpár időről időre utódokkal is megörvendeztet bennünket. Legifjabb
vombatunk már a hatodik az itt született kölykök sorában. A pontos születési dátumát persze nem ismerjük, a megfigyelések alapján úgy számolunk,
hogy a kicsi 2021 április vége és május vége között, tehát legvalószínűbben
május derekán jöhetett a világra. Állatkertünkben az első vombat – akiről
ma már lehetetlen megállapítani, hogy a három faj közül melyikhez tartozhatott – még 1897-ben érkezett. Aztán 1911-ben egy csupaszorrú vombat
került hozzánk Tasmania szigetéről. 1956 és 1973 között egy déli szőrösorrú, illetve akkoriban használatos nevén „széleshomlokú” vombatot láthatott Állatkertünk közönsége. Majd közel negyvenévnyi szünet után 2011ben ismét a csupaszorrú vombatok tartásába fogtunk: ekkor érkezett a ma
is meglévő tenyészpár, akiktől 2012-ben, 2014-ben, 2015-ben, 2018-ban,
2020-ban és 2021-ben is született egy-egy utód. Ha belegondolunk abba,
hogy az első európai állatkerti vombatszületés (1911) óta 111 év telt el, és
ezalatt földrészünkön csak nyolc állatkertben sikerült a vombatok szaporítása, méghozzá mindösszesen két tucat alkalommal, akkor világos, hogy
az összes európai születésű vombat egynegyede Budapesten jött a világra,
ráadásul az elmúlt tíz esztendő során.
Fotó: László Melinda

TRÓPUSI LEPKEVARÁZS | A Lepkekertben, amely általában a nyár elejétől kora őszig látogatható Állatkertünkben, ebben az évben 610 trópusi lepkével indítottuk a szezont. Ennyi báb érkezett ugyanis Costa Ricából, arról a
lepkefarmról, ahonnan a bábokat beszerezzük. A lepkék 24 különböző trópusi,
Közép- és Dél-Amerikában őshonos fajhoz tartoznak, és – ahogy eddig – most
is úgy mutatjuk be őket, hogy a közönség a lepkék között, velük egy térben
sétálgathat. Az üvegfalú bábszekrénynél meg lehet figyelni, hogyan kelnek ki
a bábból az imágók, azaz a kifejlett lepkék, és persze látni lehet azt is, hogy
miként táplálkoznak ezek a látványos rovarok. A Lepkekert növényzetének egy
részét kifejezetten azzal a céllal telepítettük, hogy az esztétikai érték, illetve a
botanikai látnivaló mellett táplálékforrásként is szolgáljanak. Ilyenek például
a sétányrózsák, amelyek nektárját a lepkék nagy örömmel szívogatják, annál
is inkább, mivel ilyen növényekkel természetes élőhelyükön is találkozhatnak.
Emellett félbevágott banánnal és naranccsal is kínáljuk őket, és mesterséges
nektárt is kihelyezünk nekik apró fiolákban. Mivel a fiolák fala átlátszó, amikor
a lepkék ezekből táplálkoznak, különösen jól lehet látni, hogyan is használják
jellegzetes nyaló-szívó szájszervüket, az úgynevezett pödörnyelvet.
Fotó: Bagosi Zoltán

IDŐSEK ÉS IFJAK KÖSZÖNTÉSE | Állatkertünk emlősállatai közül Tücsök, a nílusi víziló a legidősebb. 1973-ban született nálunk,
Budapesten, a háború után Kenyából érkezett akkori vízilópár, Mombassa és Nairobi borjaként. A születési év ismeretében könynyen kiszámolható, hogy Tücsök immár 49 esztendős. A vadonban nagyjából ennyi a vízilovak maximális élettartama, amit persze
csak az állatok kis része ér meg. Állatkertekben ugyan tovább élnek, de azért a fél évszázadnál idősebb vízilovak itt sem gyakoriak.
Az abszolút rekordot egyébként egy Bertha nevű nőstény állította fel, akit 65 éves korában ért utol a halál a manilai állatkertben.
Az évek száma szempontjából Állatkertünk emlősei közül Tücsök után Liesel, a budapesti gorillacsapat legidősebb tagja következik.
Neki épp a közelmúltban, április 15-én volt a 45. születésnapja, ami ugyancsak figyelemre méltó életkor. Az 1977-ben a frankfurti
állatkertben született nőstény 12 esztendős korában, 1989-ben került hozzánk, abban az évben, amikor a budapesti gorillatartás elkezdődött. Azóta Liesel három utódot nevelt fel sikeresen, akik persze már más intézményekbe költöztek, és nekik is vannak utódaik,
úgyhogy Liesel nemcsak háromszoros anyának, hanem tízszeres nagymamának is számít. Nemcsak idős állataink születésnapját
ünnepeltük a közelmúltban, hanem egy igen fiatalét is, hiszen Samu, a népszerű kiselefánt április 24-én töltötte be első életévét. A kert
egyik legnépszerűbb lakójának számító ormányos természetesen már szilárd táplálékon él (bár szokott még tejet is inni időnként), és
már nem is lohol állandóan anyukája, Angele sarkában. Viszont sokat játszik Arunnal, a „nagytesóval”, és persze amikor csak lehet,
nagyokat pancsol a medencében.
Fotó: Bagosi Zoltán (gorilla és víziló), Hanga Leticia (elefánt)
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IRÁNY AFRIKA! | Az intézményünk által fenntartott Margitszigeti Kisállatkertben több mentett felnőtt fehér gólya is látható. Számukra olyan körülményeket
igyekszünk biztosítani, hogy a lehető legteljesebb életet élhessék. Ez annyira sikerült, hogy jó részük párba áll, fészket épít, majd tojásokat rak és fiókákat nevel. S
mivel a kikelő apróságok természetesen nem öröklik a törött szárnyat vagy a többi
traumás sérülést, ők felcseperedve visszatérhetnek a természetbe. Idén négy fészekaljra való fióka kelt ki. Ahogy a korábbi években, most is azt tervezzük, hogy
amint elérték a megfelelő kort és fejlettséget, a fiókákat átvisszük a Hortobágyi
Nemzeti Parkhoz tartozó Górés tanya madárrepatriáló állomására, ahol hozzászokhatnak az önálló élethez, és repülni is megtanulhatnak annyira, hogy ősszel
– a Hortobágy térségéből induló tapasztaltabb gólyákhoz csatlakozva – maguk is
szárnyra kelhetnek Afrika felé.
Fotó: Hanga Zoltán

KISFILM A TEHÉNFEJÉSRŐL | Április végén
Állatkertünk honlapján és közösségimédia-felületein
egy olyan kisfilmet tettünk közzé, amely a tehénfejés titkaival ismerteti meg a nézőket. A hatperces videóban egyik munkatársunk, Decsi-Velecz Veronika
állattenyésztő mérnök nemcsak elmondja, hanem
be is mutatja, hogyan folyik ez a művelet. Bár a régi
időkben az emberek többsége számára magától
értetődő volt, hogy hogyan is kell tehenet fejni, manapság, amikor az emberek zöme városlakó, ez már
egyáltalán nincs így, sőt, a gazdasági haszonállatok a
társadalom nagyobbik része számára valójában már
egzotikumot jelentenek. Ezért is fontos Állatkertünk
számára a háziállatok, gazdasági állatok bemutatása, illetve a hozzájuk kapcsolódó ismeretterjesztés,
amelyet ez a kisfilm is szolgál. A videót egyébként hat
hét leforgása alatt több mint 112 ezren nézték meg.
IDEI TARVARJÚ „TERMÉS” | Korábban többször
beszámoltunk arról, hogy a veszélyeztetett tarvarjak rendszeresen szaporodnak Állatkertünkben. Hírt
adtunk arról is, hogy a 2020-as és a 2021-es kelésű
fiatalok közül is néhányat – összesen tíz állatot – Spanyolországba szállítottunk, ahol egy 2003-ban indult
és nagyon sikeresnek bizonyult visszatelepítési program keretében engedték el őket. Méghozzá egy olyan
andalúziai élőhelyen, ahol a történelmi múltban is éltek
tarvarjak, de az emberi tevékenység miatt már régebben eltűntek. Most viszont, az állatkerti kelésű állatok
– köztük a budapestiek – visszatelepítése nyomán ez
az érdekes madárfaj újra birtokba vette a szóban forgó
területet. A sikertörténet az idei évben tovább folytatódik, ugyanis a budapesti kolónia madarai azóta további
utánpótlásról is gondoskodtak. Idén tavasszal, tehát a
mostani költési idényben hét tarvarjúfióka kelt ki a tojásokból, és e sorok írásakor méretük már nem is marad
el sokkal a felnőtt madarakétól.
Fotó: Bagosi Zoltán

Egy jó csapat vár Rád!
A Fővárosi Állat- és Növénykertben alapelvünknek tekintjük, hogy munkatársainknak
érdekes, és minden tekintetben biztonságos munkahelyet teremtsünk és tartsunk fenn.
A munka és a magánélet egyensúlyának tiszteletben tartása révén olyan élhető munkahelyet
biztosítsunk, ahol évszázados hagyományunk értékeinek mentén tudunk megfelelni
a ma és a holnap kihívásainak.
Keresd aktuális állásajánlatainkat a következő oldalakon!
www.zoobudapest.com
www.kozigallas.gov.hu
www.budapest.hu
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Rovatvezető: Fehér Tamás

Az állatkertek paludáriumaiban és akváriumaiban
gyakorta találkozhatunk spanyol bordás gőtével. Ez
a 25-30 cm nagyságúra növő gőtefaj azon bordáiról

A SPANYOL BORDÁS GŐTE

kapta a nevét, melyek nem hajlanak a has irányába,
hanem veszély esetén képesek az állat bőrét
átszúrva, annak méreganyagával együtt a támadót
megsebezni. A bordás gőte mindkét oldalán 8–10
kidudorodás látható, amelyek mögött lapulnak a
bordacsúcsok. Bőre dudoros, méregmirigyekben
gazdag. Nem véletlen, hogy bármely ragadozó a
szájába került gőtét azonnal kiköpi.

A

spanyol bordás gőte (Pleurodeles waltl) elterjedési területe Portugália, Közép- és Dél-Spanyolország, valamint Marokkó. Alapszíne sötétebb foltokkal tarkított szürkésbarna, noha
egyes populációi olajzöldek. Hasa világosabb, mint
a háta. Szeme kissé felfelé álló, ami alkalmassá teszi
a vízre hulló rovarok azonnali érzékelésére.

2-4 centisek, a talajban rejtőzködő csővájó férgekből (Tubifex) és a szúnyoglárvákból is bőven zsákmányolnak. Már 16 hónapos korukra ivarérettek
lehetnek. Magas hőmérsékleten hím példányok fejlődnek.
A bordás gőte kannibál, kisebb fajtársait is megeszi. Fő zsákmányát azonban az apróbb rákok, vízre
hulló rovarok, sérült halak, gyűrűsférgek jelentik.
A száraz időszakban a korhadó növényi részekben
tenyésző ászkákat is szívesen fogyasztja.
Spanyolországban a 3181/1980-as rendelet szerint
védett. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)
2006-ban a mérsékelten veszélyeztetett fajok közé
sorolta. A zsugorodó élettér, a környezetszennye-

NÉHA BIZONY KANNIBÁL
A spanyol bordásgőte a száraz nyári meleget kövek, kidőlt fák, rőzsekupacok, nedves avar alatt tölti. Egész évben aktív. Szaporodási ciklusa a tavaszi,
vizekben bővelkedő időszakhoz kötődik. Párzáskor
a hím sűrű növényekre rakja spermáját, melyet a
nőstény rövid keresgélés után kloákájával felszippant. A másik „módszer”, mikor a hím a nőstény hátára kapaszkodik, s akár két napig együtt úszik vele,
amíg sor kerül a megtermékenyítésre. Az anyaállatok a felvett spermát öt hónapig is képesek a testükben raktározni. A nőstény 100-500 petét rakhat: a
petéket kisebb csoportokban növények leveleihez
ragasztja. A lárvák két hét után kelnek ki, ekkor 1012 mm nagyságúak. A vízben oldott oxigént külső
kopoltyúikkal veszik fel. Az ágascsápúakban gazdag vizekben gyorsan nőnek. Amikor a lárvák már
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A gőtéknél a
legtöbb esetben
a nyálkás bőr
tartalmaz
méreganyagot.
Ám a bordás gőtét
enyhén kifelé
álló bordái is
segítik. A bordák,
átszúrva a bőrt
meg is sértik a
ragadozót, és
ezáltal toxint
juttatnak annak
szervezetébe.
Fotó: D. Kucharski
K. Kucharska /
Shutterstock

zés, a klímaváltozás miatt évről évre csökkennek a
gőtepopulációk. Nemritkán egész területek válnak
víztelen, száraz környezetté, s így alkalmatlanná a
gőték számára.

NEM SZAPORÍTHATÓ, DE…
A 199/2017. sz. magyar kormányrendelet szabályozza
a farkos kétéltűek kereskedelmét, tartását és tenyésztését, azaz a bordás gőte – több más fajjal együtt

A spanyol bordás gőte a Pireneusi-félsziget és Észak-Afrika
lakója. Szaporodása vízhez kötött. A klímaváltozás és a környezetszennyezés
következtében
élettere egyre szűkül. Évről évre
nagyobb területek válnak a bordásgőték számára élhetetlenné.
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– nem kerülhet kereskedelmi forgalomba. Ám
ugyanezen rendelet szerint a már fogságban nevelt
példányok a továbbiakban is tarthatók, noha tilos a
szaporításuk. Annak tükrében, hogy a faj akár 15-20
évig elélhet, ma is szép számmal lehetnek magyarországi tulajdonosoknál e dekoratív kétéltűek.
A bordás gőte – méretéből adódóan – tágas férőhelyet igényel. Egy pár számára minimum 100
literes, gazdagon növényesített akvárium szükséges. Fontos, hogy a medencét le kell fedni, mert a
ragasztások mentén, a sarkoknál könnyen kimászhatnak az állatok. Mivel a spanyol bordás gőte főleg az állóvizek, mocsarak és vizes rétek lakója, célszerű olyan, nagy teljesítményű szűrőt alkalmazni,
amely túlságosan nem keveri, áramoltatja a vizet.
(Kétéltűnk ritkán ugyan a lassú folyású patakokat
is felkeresi, de mégsem ez a kedvenc élőhelye.) Az
akvárium aljára terítsünk mosott folyami sódert.
Szerencsére a bordás gőte a vízkémiára nem érzékeny, így a klórmentes csapvíz tökéletesen megfelel
neki. Az akvárium vizének felét hetente egyszer ki
kell cserélni. Külön fűtést ne alkalmazzunk. Világí-

A bordás gőte jól
mutat egy szépen
berendezett
akváriumban,
ám hazánkban
már csak a 2017
előtt érkezett
példányok
tarthatók.
Fotó: Bagosi Zoltán

A lárvák a vízben
oldott oxigént
kopoltyúikkal
veszik fel.
Ha elegendő
táplálékot
találnak, gyorsan
nőnek.
Fotó: Milan Zygmunt /
Shutterstock

tásra elsősorban a növények optimális növekedése
érdekében van szükség.

HETENTE KÉTSZER ETESSÜNK
A kifejlett bordás gőtéket elegendő heti két alkalommal etetni. Tubifex, földigiliszta, fagyasztott tüskés
bolharák (Gammarus), szintén fagyasztott nagy
vízibolha, kishal, ritkán apróra vágott nyers csirkehús, lisztkukac, selyemhernyólárva és legfeljebb 1
centiméteres tücsök szerepeljen az étlapon. Rövid
idő alatt megszokják, hogy a csipeszről felkínált
takarmányt azonnal elvegyék. A paludáriumban
nevelt egyedek alkalmanként szívesen kimásznak a száraz részekre. Ez a tartástechnológia lehetőséget nyújt a férőhely szárazföldi növényekkel
való beültetésére is. Néhány cserép szobanövény,
például a Scindapsus, a vízi pálma, az apró levelű
Monstera – vízbe nyúló gyökereinek köszönhetően – igazán szép látványt nyújt. A szökésre ebben
a formában is gondolnunk kell. A vízből kimászó gőte bizonyosan elpusztul valahol a lakásban!

A gőtegyilkos gomba
A farkos kétéltűek fogságban tartásának szigorítására (vagy egyes fajok
esetében teljes tiltására) az Európába is bekerült, néhány éve leírt Batrachochytrium salamandrivorans miatt került sor. E rajzóspórás gomba
rokonfaja a B. dendrobatidis, amely főként a békákat pusztítja. A gomba
könnyen megtelepszik a kültakarón, súlyosan károsítva a bőrlégzést, a
tüdő funkcióját, valamint érrendszeri károsodást is okoz. Ez a betegség
már több élőhelyen teljesen kipusztította az ottani gőte- és békapopulációt. Terjedéséhez a hobbisták is nagymértékben hozzájárulnak. Elég
csak a szükséges vízcserére gondolni, mikor a lefolyórendszerbe kerülő
gomba bejuthat az élővizekbe; más esetben a megunt állatokat a természetes vizekbe telepítik, gondolván, hogy kedvencüknek ott jobb sora
lesz. Az ilyen felelőtlen tettek egy egész életközösséget veszélyeztetnek!
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A MAGYAROK ELSŐ VADÁSZKUTYÁI
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A mai napig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni,
milyen vadászebei lehettek az ősmagyaroknak. Ám
az valószínűsíthető, hogy a népvándorlás során és
közvetlenül utána e fajták száma kiegészült, mások
eltűntek, esetleg kereszteződtek.

F

eltehető, hogy kezdetben csak szánhúzó és vadászkutyák lehettek, hisz ekkor még őseink
gyűjtögető, halász és gyalogvadász életmódot
folytattak. Standeisky Andor szerint a szóban
forgó állatok alighanem a mai lajkák elődei, az úgynevezett őslajkák voltak. Mihelyt azonban eleink
áttértek a lovas, állattenyésztő életmódra, már más
típusú vadászkutyák is szükségessé váltak. Méghozzá olyan, hosszabb lábú ebek, amelyek a lovak
mellett futva követték a vadászokat. Szintén Standeisky feltételezi, hogy a „kutya” szó (igaz, más vélemények szerint ez csak XVIII. századi lelemény,
addig az „eb” volt használatos) a gyalogvadász kutyákra alakult ki, míg az eb a lovas vadászokat követte, s vélhetőleg egy ősi kopófajta lehetett.

LAJKASZERŰ KUTYÁK
A későbbi kutatások is bizonyították, hogy az ősmagyaroknak eleinte lajkaszerű ebei lehettek. A vaskorban (Kelet-Európában ez nagyjából a Kr. e. IX–VIII.
században kezdődött, s a Kr. u. III–IV. században, a
kora népvándorlás idején ért véget) már tartottak
őrző- és vadászkutyákat. Mindazonáltal megfelelő
számú csontlelet hiányában nem tudjuk őket elkülöníteni, így nem ismeretes, hogy milyen fajtához
vagy fajtacsoporthoz tartoztak. Bartosiewicz László
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A ma ismert lajka
már csak emlékeztet az úgynevezett őslajkára,
amely talán
ázsiai őseink első
vadászkutyája
lehetett. Ez persze
csak feltevés,
mert szinte
semmilyen adat
nem áll rendelkezésésünre arról,
milyen kutyáik
voltak eleinknek.
Fotó: Vladimir
Pisarenko /
Shutterstock

Régészeti állattan című könyvében egyebek mellett
ez olvasható: „Nehéz megítélnünk, miféle vadásztársak lehettek a legelső kutyák. Nyilván nem szabad a mai értelemben vett, számos feladatra szakosodott vadászebekkel (kajtató-, kotorék-, jelző- és
egyéb kutyák) összetévesztenünk ezeket a kezdetleges kutyákat. Talán a vadászok körül lábatlankodva
volt némi kereső- és hajtószerepük. […] Kétségtelen
viszont, hogy tanulékonyságuknak és jó szelektálhatóságuknak köszönhetően előbb-utóbb kialakulhattak a vadászatban jól használható kutyák.”
Bökönyi Sándor szerint például a Káma bal oldali mellékfolyója, a Tulva mentén fekvő Gremjacsan
ásatásán 23 eb maradványait lelték meg, ami a háziállatok 4 százalékát tette ki. Itt a kutyatartás alkalmasint összefüggött a vadászattal: a feltárt összes,
1001 állategyed 41,8 százaléka préda lehetett. Sajnos az nem tudható, hogy milyen típusú kutyákkal
vadásztak a vaskorban. Annyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy az egyes népek ebei különböztek
egymástól testméretük és koponyaalkatuk szerint.
A már említett Káma-vidék kutyáinak többsége kis
testű lehetett, ám akadtak nagy termetű példányok
is.
Az is bizonyos, hogy Árpád népe vadászott, s a
vadászathoz kutyát is használt! De vajon milyet, illetve milyeneket? S vajon hová tűntek honfoglalás
kori kutyáink? Fennmaradtak, kereszteződtek, átalakultak?

„RENESZÁNSZ KALANDOZÁS”
Hankó Béla Hogy vadásztak őseink? című tanulmányában a reneszánsz kori vadászatokról a következőképpen ír:
„A kutyával való vadászatnak is több módja volt,
és eleink igen sokra tartották a jó vadászebeket. Már
a solymászatnál is nagy szerepük volt az ebeknek,

Pecérek
A kutyapecérek feladatairól így ír Újfalvi Sándor 1854-ben megjelent, Az erdélyi régibb
és közelebbi vadászatok és vadak című könyvében: „Erdélyben vadászpecérek cigányok
közül alkalmaztattak. Jelenleg nagyon leapadtak, alig egy-kettő létezik még. A régebbi
pecérek kötelessége volt a vadászaton a hajtást vezényleni s tartósan kürtölni. A kopókat
az elveszett vadnyomról visszahíva útbaigazítani. [Esténként] a kopókat egybekürtölni
s megvendégelni. Agarászaton egypár agárral lest állani, és a vadra alkalom szerint, de
eszélyesen bocsátani. Azután meg lélekszakadtában mindaddig nyargalni, míg a bármely távolságról elütött vadat az agaraktól elvehette. Mindezt gyalog és hátán többnapi
betarisznyálással kellett tennie, lóháton sohasem. Otthon pedig a szünidőben a vadászebek felügyeletén kívül a konyhára fát vágni, azt behordani, pecsenyét sütni, ebéden s
vacsorán tányért mosogatni, sertést hizlalni és gyümölcsöt aszalni segíteni. Tehát jól
kijutott a része. Állása az udvarban a legalárendeltebb; ő senkinek, de neki mindenki, az
utolsó konyhaszolgáló is imponált. Ám mindamellett is oly csáberővel bírt előtte pecéri
terhesecske állomása, hogy annak elhagyására vagy megváltoztatására csakis elerőtlenedés vagy sérülés, de semmi más eset rá nem bírta. Ami főleg onnan magyarázható,
hogy a cigány pecér a nevetségig arisztokratikus ambíciót szokott kifejteni, amelyet nagyon egyenes állás, a fő magosra hordása, handabandázás, feszes taglejtés s még a hang
csínján kiejtésiben is félreismerhetetlenül föl lehet rajta s modorán találni.”

hiszen ezek hajszolták fel és ugratták ki a vadat rejtekéről. Ezért vizslát, kopót vagy agarat mindig vittek magukkal, s kinek nem volt, szomszédjától kért
kölcsön. Póky Menyhért azt írja például a nádornak:
»Hogyha feküvizslánk volna, foglyot bőven foghatna
a madarász. Tudakoztam egy feküvizsláról.« Klucsay
Albert 1590-ben kutyákat küld Zay Péternek, és megírja, hogy a küldött fürjésző vizsla még gyermek, s
csak mostan lesz jó, nyulászni való vizslákkal kell a
mezőre bocsátani. Eleink az ősi magyar vizslától [ha
ugyan az volt – K. Zs.] mindig megkülönböztetik a
francia vizslát, melyet sinkurának (chien courant)
hívtak. Magyar vizsla hajdan minden úri háznál volt.
Bebeknéről írták például, hogy mikor várából kiindult, húsznál több nyulászó vizslát vitt magával. Az
agár a XVI. században jóval ritkább volt, és igen sok
pénzbe került. Éppen ezért külön agárviselőkre vagy
agárhoz látókra volt gondozásuk bízva. Ez az afrikai
eredetű [? – K. Zs.] kutya, úgy látszik, a törökökkel
együtt terjedt el hazánkban. Különösen nagyra becsülték a »strázsát álló« meg a »széltől fajzott« gyors
lábú török agarat. A legjobb agarakat főagárnak hívták. Debreczeny Menyhért 1591-ben egy török főagárért 125 forintot fizetett, és azt írja, hogy ennek
a Kormos nevű főagárnak a földön nincsen mása.
Bethlen Gábornak is kitűnő főagarai voltak, melyek
között a szelektől fajzott Dervis és Bestia volt a legkiválóbb. Az erdélyi fejedelmek a kopókat is jobbára
Törökországból szerezték be, innen pedig szelinde-

A lovas
vadászatok, és
ezen belül a
solymászatok
segítője a
kopó lehetett.
Érdekes, hogy
napjainkra nem
maradtak fenn
az illusztráción
látható egyszínű
fehér kopók.

Az elnagyolt középkori ábrázolások nem nyújtanak elegendő
információt. A
képen csak az
látszik, hogy
2-3 kutyatípust
(fajtát?) használtak a szarvasvadászashoz; az
egyik felálló fülű,
foltos kutya, a
többi pedig talán
kopó lehet, két
méretben.

keket küldözgettek cserébe. Számos török levél maradt ránk, melyben szelindekeket kérnek.
Nagyuraink udvartartásában mindenütt találkozunk a XVI., de különösen a XVII. században a pecérek nevével, kik a kutyákat gondozták és tanították.
Ezeket agárhordozóknak, pecéreknek vagy vizslamestereknek nevezték, és a madarászokkal együtt
tagjai voltak az udvari népnek.
Érdekes, hogy a különféle vadászkutyákat nem a
nagyvad felhajtására és üldözésére használták, hanem a madarászat szolgálatába állították őket.”
Tehát, amint haladunk előre a történelemben,
mind többet tudunk meg arról, hogy őseink milyen
ebet milyen vadászati célra használtak. Ám immár
az is bizonyos, hogy napjaink vadászkutyafajtái még
nem voltak jelen a középkorban és a reneszánsz idején. További évszázadoknak kellett eltelniük ahhoz,
hogy a XIX–XX. század „meghozza” ma ismert vadászkutyáinkat.
KOVÁCS ZSOLT
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Bökönyi Sándor: Állattartás őseink korában, Bp., Gondolat, 1982
Hankó Béla: Hogy vadásztak őseink?, különlenyomat, Debreceni Szemle, 1934/
febr., 7. o.
Standeisky Andor: Hogyan vadásztak ugor kori eleink?, Élet és Tudomány,
1976/23., 733–736. o.
Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak, Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1982
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A JAPÁNI SIRÁLYKAPINTY

KEZDŐK
KEDVENCE
LEHET
A japáni sirálykapinty talán a legideálisabb szobamadár. Szerény, de nemes eleganciája, végtelenül
nyugodt természete, lágy, halk éneke, könnyű
tenyészthetősége mind-mind ezt igazolják.

A

kezdő madártartóknak éppúgy tökéletes hobbimadár, mint a már gyakorlottabb tenyésztőknek. Utóbbiaknak a számos mutáció, illetve
a standard kiállítási forma tenyésztése jelenthet kihívást.

A sirálykapintynek számos
színváltozata
ismert. Egy
fekete-barna
mutáció (jobbra)
mellett egy
közeli rokon faj,
az ezüstcsőrű
pinty albínó
színváltozata
látható.
Fotók: Varga Sándor

KÍNÁBAN HÁZIASÍTOTTÁK
A japáni sirálykapinty már teljes mértékben domesztikálódott díszmadár, a Dél-, Délkelet-Ázsiában honos hegyesfarkú bronzpinty (Lonchura striata) háziasított változata. A természetben sohasem
fordult elő.
Domesztikációja Kínában kezdődött, ahol e
kedves madarat már négyszáz éve tartották és tenyésztették. Az első példányok Japánba 1700 körül
érkezhettek. A japán tenyésztők tovább alakították,
formálták; mutációi is megjelentek ebben az évszázadban. Irodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy a
XIX. század közepén kerültek az első sirálykapintyek
Európába. Míg a japánok főként a fehér és a tarka
színváltozatot részesítették előnyben, addig Európában az egyszínű sirálykák tenyésztését szorgalmazták a madarászok. E cél érdekében különböző
Lonchura-fajokat használtak fel a színváltozatok
stabilizálásához.

A NEMEK EGYFORMÁK
A japáni sirálykapinty esetében egyformák a nemek. Az ivarok elkülönítése a hím éneke alapján
történik. Amennyiben egy idegen példányt teszünk
egy másik mellé, a hím szinte azonnal udvarolni,
énekelni kezd. Ha a madarak nem énekelnek, valószínűsíthetjük, hogy tojók, ám újabb egyeddel vagy
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A sirálykapintyek
nagyon gondos
szülők, a fiókák
begye reggeltől
estig tömve
van magvakkal.
Fejlődésük emiatt
hihetetlenül
gyors.
Fotók: Varga Sándor

az elválasztott madarakkal más időpontban megismételhetjük a kísérletet. A tenyésztők körében bevett módszer még a nyaki részen két ujj között finoman lógatott madár farktollazatának vizsgálata.
(Ha a hát vonalával egyenesen tartja a madár: hím;
ha megtörik, és szöget zár be a hátvonallal: tojó.) E
módszer azonban nem tekinthető tökéletesnek.
A sirálykapinty tartásához egy 60 x 40 x 40 cm-es
kalitka már megfelelő. Célszerű párosával tartani. A
tenyésztők a tenyészidőszak végével csoportosan
helyezik el őket egy tágasabb röpdében, ahol minimális a civakodás. Más, békés madarakkal is tarthatók, de figyelnünk kell a lakótársakat, hogy nem
zaklatják-e a sirálykákat.
Táplálásukhoz ideális egy jobb minőségű egzótakeverék. E keverékek fehér-, sárga-, vöröskölesből,
moharból, fénymagból, fűmagvakból, négermagból és egyéb, kisebb szemű kölesfélékből állnak.
Mint a legtöbb díszmadárfaj, a sirálykapintyek is
élnek-halnak a fürtös kölesért. Ennek vörös és sárga változatát akár mi magunk is megtermelhetjük,
ha rendelkezünk néhány négyzetméternyi földterülettel. A vetés ideje a májusi hónap, a sortávolság

25 cm körüli legyen. Ha lemorzsolunk pár marokkal
a kereskedésekben is kapható bugákból, s elszórjuk
a magokat, kiváló csemegét termeszthetünk madarainknak.
Zöldeleségként tyúkhúrt, pásztortáskát, pongyolapitypangot, valamint bármely aktuálisan
szedhető, magzó gyomnövényt adhatunk a sirálykáknak. A lágyeledel, amelyet tenyészidőszakban,
illetve vedléskor kínálunk, lehet főtt tojás reszelve,
vagy bármilyen, készen kapható száraz lágyeleség.
Ennek receptje tenyésztőnként változik. Magam főtt
tojást és sárgarépát reszelek le, amelyhez a Raggio
di Sole cég Fly nevű szárazeleségét keverem. Ez
hazánkban is beszerezhető, viszonylag elfogadható áron, s minden egzóta és papagáj szívesen
fogyasztja. Fiókanevelés idején csíráztatott magvakkal is kedveskedhetünk számukra, amely tápot
bármely kölesféléből vagy keverékből elkészíthetjük, ha 12 órára vízbe áztatjuk a magokat, majd a
vizet leöntjük róluk, s naponta többször is átmossuk
őket.

A kiállítási,
standard
forma nagyobb
méretével,
egyöntetű
színezetével,
szabályos
rajzolatával
azonnal felkelti
a szemlélő
figyelmét.
Lent: kontyos
sirálykafiókák.
Fotók: Varga Sándor

KÖNNYŰ TENYÉSZTENI
A japáni sirálykapinty a zebrapinty és a hullámos
papagáj mellett talán a legkönnyebben tenyészthető
díszmadár a világon. Tíz hónapos koruktól már tenyésztésbe állíthatók a párok. Fészeknek leginkább
a félig nyitott odúk alkalmasak. Ezek az odúk elég

Kedvelt dajkamadár
A japáni sirálykapintyeket gyakran használják más díszpintyfajok fiókáinak fölneveléséhez. Sokan elutasítják ezt a tenyésztési módot, mondván, hogy a dajkaságba adott faj felnőve nehezebben szocializálódik
saját fajtársaival. Erre valóban léteznek példák, mint ahogy az ellenkezőjére is. Visszaszorulóban van például a Gould-amandinák dajkásítása,
hisz kiválóan nevelő törzsek is elérhetők, s az áruk sem olyan borsos,
hogy okvetlenül e módszerhez kelljen folyamodniuk a tenyésztőknek.
Ugyanakkor a ritka apácapintyek, bronzpintyek tenyésztésénél még
mindig szükség lehet a sirálykák szolgálatára (a különösen értékes példányok esetében). Annál is inkább, mert ezek a fajok a japáni sirálykapinty legközelebbi rokonai.

védettek, de annyira nyitottak is, hogy a madarak
ne idegenkedjenek tőlük, s költés közben a szülők
nyugodtak maradjanak. Fészekanyagnak száraz
füvet, kókuszrostot, kereskedésekben kapható fészekanyagot is kínálhatunk a párnak. A hím ütemes
násztánca és halk, szinte nyikorgó éneke megkapó.
A tojások száma 4–7 között alakul. A sirályka általában nem kotlik le az első tojásrakás után, így a fiókák aránylag egyszerre kelnek, ám ha a fészekalj sok
tojásból áll, az utolsó kicsik növésben lemaradnak
az elsőktől. A szülők odaadó gondoskodása miatt
azonban e méretkülönbség eltűnik, mire az utódok
kirepülnek a fészekből. A kotlási idő 16 nap.
VARGA SÁNDOR
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PROGRAMS

KÖZÖNSÉGPROGRAMOK
Piros útvonal
10:00
10:30
11:00
12:30
13:00

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

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

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

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

Giant anteater feeding 10:00 a.m.
The special world of Australia 10:30 a.m.
Kea feeding 11:00 a.m.
Bonsai exhibition 12:30 p.m.
Realm of giant otters 1:00 p.m.

Blue access routes

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

Red access routes

Penguins breakfast 10:00 a.m.
Seal training 11:00 a.m.
Gardening show 11:30 a.m.
Carnivores feeding 12:30 p.m.
Gorilla family lunch 1:00 p.m.
Reptile feeding 2:00 p.m.

Yellow access routes
World of sharks 12:00 p.m.
Wildlife rescuers 12:30 p.m.
Friends from the farm
1:00 p.m.
Tropical plants exhibition
1:30 p.m.
World of giraﬀes 2:00 p.m.
Elephant training 3:00 p.m.
Penguins dinner 4:00 p.m.
Seal training 4:30 p.m.

Great rock

Denevér látványetetés
Bat feeding
A Nagyszikla titka
Secrets of the Great rock
Állatbemutató
Animal show
Rejtőzködő állatok
Hiding animals
A kígyók szuperérzékei The super senses of snakes
Patkány a labirintusban
Rat in the labyrinth

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

Csak hétvégén és ünnepnapokon. Only on weekends and holidays.

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

The locations of the programs are on the map.

A

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

programok állatjóléti okokból vagy
szélsőséges időjárás miatt elmaradhatnak.

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

