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M
a már közel harminc kisebb-nagyobb állatkert várja 
látogatóit Magyarországon, melyekre évről évre  há-
rom és fél millióan kíváncsiak, ám igazán a pesti az, 

amely nemzedékek óta úgy él a köztudatban, mint „Az Állat-
kert”. A budapesti az ország legrégebbi állatkertje, állatgyűj-
teménye is a leggazdagabb, szolgáltatásai a legváltozatosab-
bak, itt jött és jön világra a legtöbb ritka állat kicsinye, 
ennek a legkomolyabb a természetvédelmi, tudo-
mányos és oktatási tevékenysége, kulturális és 
művészi értéke pedig a legkiemelkedőbbek 
közé sorolja az egész világon. Megnyitásá-
nak évfordulója egyben a Magyar Állatker-
tek Napja.
Az Állatkert a magyar polgárság egyik leg-
régebbi intézménye, időben alig néhány 
– például a Nemzeti Múzeum vagy a Fü-
vészkert – előzi meg. Külön kis világ, amely 
mindig más volt, mint az ország maga, és 
mindig is különbözni fog a kerítésen kívüli, őt 
körülölelő várostól. Területen kívüli, mint egy 
nagykövetség, mert valójában az is: a Természet 
nagykövetsége – Aszfaltországban.

PILLANTÁS A MÚLTBA
1866 nyarán a Habsburg Birodalom tartományainak egyike 
a Magyar Királyság, koronás fője nincsen, hiszen még hóna-
pokkal vagyunk a kiegyezés előtt, melynek az előszele azért 
már itt van. Elért Pestre a porosz-osztrák-olasz háborúnak és 
a július 4-i königgrätzi vereségnek a híre. Az osztrákok elvesz-

tették a német hegemóniát, Velencét és a többi olasz 
birtokot, de még nem kötötték meg a prágai békét 

Bismarckkal. Az 1849-ben levert magyarokkal 
sem lehetett tovább a régi módon bánni. 

A birodalom viharainak perifériáján, Pes-
ten az Állatkerti Részvénytársaság legfőbb 
fejfájását az örökre Hamburgban rekedt 
nagy amerikai állatszállítmány okozta, no 
meg az, hogy megszabaduljanak Leopold 
Fitzingertől, aki ugyan nyugdíjas zooló-
gusként jól értett az állatokhoz, és rövid 

ideig a régi, azóta már megszűnt münche-
ni állatkertet (tehát nem a jelenleg is műkö-

dő München-Hellabrunnit) is igazgatta. Első 
igazgatóként irányította a Pesti Állatkert építését, 

beszerezte az állatokat, kiképezte a személyzetet. 

Vajon a Pesti Állatkert ünnepélyes megnyitása, 1866. augusztus 9. óta ugyanazt jelentette-e 

déd- és ükapáinknak, amit ma jelent nekünk és gyermekeinknek? Igen is, meg nem is. Hiszen 

az állatkert hagyományos feladatai – szórakoztatás, ismeretterjesztés – mellé újabbak is 

felsorakoztak. Ilyen a cselekvő természetvédelem, a fajmentés vagy éppen az a tény, hogy az 

állatkert a természet nagykövetsége lett. 

A TÖRTÉNELEM TÜKRÉBEN
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A címoldalon ázsiai elefánt (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat augusztus 25-től keresse az újságárusoknál!

A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

HÉT ÚJ PÁVAPÓK
Az Ausztráliában honos, az ugrópókok 
családjába tartozó pávapókok (Maratus 
sp.) apró termetűek, de elképesztően szí-
nes, csillogó, összetett mintázatú fajok is 
akadnak köztük. Nevük igen találó, 
ugyanis a hímek udvarláskor összetett 
táncot mutatnak be, aminek fontos ré-
sze a pazar rajzolatú tor pávafarokszerű 
illegetése. A nemzetség eddig 41 fajt 
számlált. Jürgen Otto és David Hill – az 
ugrópókok megszállott kutatói – azon-
ban hét új faj felfedezéséről publikáltak a 
Peckhamia nevű szaklapban. Az új fajok 
között vannak szerfölött látványos meg-
jelenésű, illetve meghökkentő koreo-
gráfi ával hódító példák is.
(Forrás: origo; www://peckhamia.com)

TÚZOKÜNNEP BÖSZTÖRPUSZTÁN
Immár hatodik alkalommal rendezték meg ez év április 16-án a túzokfesz-
tivált a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Lassan hagyománnyá válik a rendez-
vény a kiemelten fontos, fokozottan védett madárfaj népszerűsítése, védel-
mének mind eredményesebbé tétele érdekében. E helyi rendezvény 
különösen fontos a túzoklakta térségekben élő és ott gazdálkodó lakosság 
körében.
A túzok óvatos madár, nemigen engedi az embert közel magához. A puszta 
mindentől távol eső részén szeret tartózkodni, ahonnan magasra emelt fej-
jel rálát a vidékre, messziről észrevéve a közeledőt. A veszedelem legkisebb 
jelére felfi gyel, s annak fokozódásakor lassan lépegetve gyalogolni kezd, 
hogy messzebb kerüljön a gyanús veszélyforrástól, mely sokszor csak egy 
szemhatáron feltűnő ember. Óvatos, kimért léptekkel távolodik hát, de ha 

túl közel férkőzik hozzá a veszély, nem rest pár lépés nekifutás után szárnyra kapni. Ilyenkor lomha csapásokkal igyekszik biztos 
távolságra kerülni a betolakodótól.
Mert a túzok röpképes! Ma is gyakran teszik fel a naiv kérdést, olykor nem csupán laikus körökben: vajon a túzok tud-e repülni?
Igen, természetesen tud. A túzok az egyetlen madár a ma élő fajok között, amely ilyen testsúly mellett röpképes. Övé tehát a 
legsúlyosabb madártest, melyet szárnyai még a magasba emelnek. (A nála súlyosabbak, mint a nandu, a strucc vagy a kazuár, 
nem képesek repülni.)
Bösztörpuszta térsége a Duna menti síkon – Kunszentmiklós határán – hazánkban az egyik legfontosabb túzoklakta terület. 
A fesztivál fő szervezője a nemzeti park részéről Gilly Zsolt, valamint Erdős Sarolta, a természetvédelmi őrkerület vezetője volt. 
A Kiskunsági Nemzeti Park e területén kettőjük közvetlen feladata értékes madarunk populációjának felvigyázása, s a megfele-
lő kezelés biztosítása az állománygyarapodás érdekében. Ezt a célt szolgálja a sikeres túzokfesztivál is. A rendezvényen idén 
áprilisban több mint kétszázan vettek részt, főleg a környékbeli iskolákból és óvodákból, s a gyerekek rajzpályázat és fogalmazá-
si verseny keretében mutatták be, mit tudnak a túzok megjelenéséről és életmódjáról.

DR. BANKOVICS ATTILA
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SOKATMONDÓ TÉNYEK

Az Állatkert alapításakor Pesten mintegy 200 ezren laktak, 
Budának 50, Óbudának 20 ezer lakosa volt (Budapest csak 
később, 1873-ban jött létre). Az 1850-es években készült 
összeírás 56% németajkú, 36% magyar, a maradék 8%-ban 
pedig más országokból való lakost talált. A város robba-
násszerű növekedése már elkezdődött, özönlöttek a be-

költözők. Közel 80 ezer ember olyan túlzsúfolt lakásokban 
élt 1870-ben, ahol egy szobára több mint öt személy jutott. 
Pest pincéinek a felében éppúgy laktak, mint ahogy sokan 
hajókon is.
Az utcákat vastag porréteg borította. Éjszakai közvilágítás 
is csak az előkelő utcákban volt: az 1850-es évek vége felé 
jelentek meg az első gázlámpák. Az emberek többnyire 

gyalogoltak, vagy a 400 bérkocsi valamelyikén meg az om-
nibuszokon utaztak. A legtöbb omnibusz a Városliget felé 
járt, és bár Pest első lóvasútját 1866-ban a Széna tértől (ma 
Kálvin tér) Újpestig indították el, egy évvel később egy mel-
lékvonal a Ligetbe is elért.
Az emberek a Duna meg az udvari kutak vizét itták, még 
nem volt vízvezeték. Csak 1868-ban épül fel a mai Országház 

helyén, a Hajóhivatal téren az első vízmű. 
A város csővezetékeinek hossza 1870-ben 
már 90 kilométeres, Pest 5400 háza közül 
734-hez ért el ekkor a vízvezeték – hét-
ből hathoz nem. A szennyvizek nagyrészt 
az utcák felszínén folytak el, egyesültek a 
talajvízzel, s bár már 1840-ben elkezdtek 
csatornázni, a tempó eleinte lassú volt: 
1861-ben 58, 1869-ben 63 km a csatorna-
hálózat (ma 5600 km). 
Így aztán a főváros közegészségügye sem 
volt jó. A magas csecsemőhalandóság és a 
korai halálozás nem csak a gyógyítás ko-
rabeli módszereivel, a kórházak higiéniai 

Omnibusz 1896-ban

Állatkerti  látkép 1866-ban, a tó és környéke. 
Háttérben a budai hegyek, a bagolyvár és a fácánház. 

Ligeti Antal: Buda és Pest látképe a Ferencváros felől, 1866
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Talán nem az volt a fő baj vele, hogy magyarul nem tudott – a 
tevének is mindegy, meg ekkor a pestiek többsége amúgy is 
németül beszélt –, de Leopold lehetett bármily kitűnő zoo-
lógus, nem volt helybéli, Bécsben látta meg a napvilágot, és 
mifelénk egy magyar mégis más... Így végül a nemzeti he-
vület elsodorta, és a legendás szabadságharcos, emigráns 
felfedező-levelező  Xántus János –  akiről May Károly Old 
Shatterhand alakját mintázta – maga ugrott be az igazgatói 
szerepbe, hogy aztán másfél év múlva egy új kalandért ki is 
ugorjon belőle.

VÁLTOZÁS ÉS ÁLLANDÓSÁG
Vajon mennyire jelentett mást felmenőinknek az állatkert, 
mint nekünk? Annyit változott a világ! Jómagam az utolsó 
nagy, a 100 éves jubileum időszakából – gimnazistaként és 
lelkes állatkert-barátként, vágyaimban majdani állatkertész-
ként szinte minden lehetséges időmet itt töltve – másmilyen 
állatkertre emlékszem, mint amilyen a mai. Szűk ketrecek és 
nagyragadozók tömege, rengeteg nagy patás, kicsi kifutók, 
zománctáblák (mindet elolvastam). Barlangmozi (minden 
fi lmet láttam, minden TIT-előadást hallottam). Földalat-
ti-megálló a Főbejárat előtt. Más világ volt ötven éve – hát 
még háromszor olyan régen mennyire más lehetett!  

viszonyaival függött össze, hanem a lakáshelyzet nyo-
morúságával és a köztisztaság alacsony színvonalával. Az 
utolsó nagy kolerajárvány éppen 1866–1867-ben szedte 
áldozatait, a fővárosban 1866 őszén 2564 embert vitt el a 
kolera.
Mégis olyan időszak volt ez, amikor a modern ipari nagy-
város kezdett kibontakozni. Szép terveket álmodtak, me-
lyek közül nem egy valóra is vált. 

Ma Budapesten 1 757 618 ember él (2014) – minden haj-
danira (1866) több mint hat mai budapesti jut. Ráadásul 
minden városlakóra majdnem két külföldi turista minden 
évben. Talán kényelmesebb a világunk, de hogy jobb-e? 
A lakások száma 910 ezer, és a szobák száma több az em-
berekénél. A helyi tömegközlekedés hálózathossza 1405 
km, a járművek férőhelyszáma 298 ezer fő – ez több, mint 
1866-ban a három városrész lakossága együttesen. Min-
den három emberre jut egy-egy személy- vagy tehergép-
kocsi. Repülőjárat 43 ezer, 4 és fél millió utassal.  650 ezer 
internet-előfi zetés. A képernyőkön állatok rögzített kép-
másainak milliói… És Pest közelében 4 állatkert.

Amikor a pesti megnyílt, a világon 30 állatkert volt. Az első 
kerek jubileumon, az 50. születésnapon már száznál is több, 
1966-ban úgy ötszáz körül, most pedig tízezer állatkert fogad 
évente 750 millió látogatót. Ez is azt példázza, hogy nagyon 
megváltozott a világ, megváltozott az emberek és a természet 
viszonya.
Valószínűtlen, hogy ilyen változások lehetősége valaha is 
megfordult volna az Állatkert alapítóinak fejében, és az a cso-
da, hogy ennyi változás közepette akadnak állandó dolgok is. 

A múlt század hetvenes éveiben állatkertekben még 
szenzáció volt egy törpevíziló-borjú születése.

Alkér Ede: Regatta a Dunán, 1865. június 6. 
(BTM Kiscelli Múzeum)

A Magyar Tudományos Akadémia épülete 1872-ben. 
(Klösz György felvétele)

5



Ilyen maga az Állatkert, melynek megnyitása óta töretlen a 
népszerűsége. Olyannyira, hogy ez a legkedveltebb magyar 
kulturális és turisztikai attrakció, évente egymillióan keresik 
fel. Több mint százmillió látogató járt benne másfél évszázad 
alatt – ebből 5 168 865 fő az utóbbi 5 évben.
Állatkertbe elsősorban állatokat látni mennek az emberek, 
de a miénk alapítása óta komplex közösségi tér is. Úgy kell 
felfognunk és működtetnünk a jövőben is, hogy élményt 
nyújtó és magas színvonalú szolgáltatásokkal várja az egyre 
növekvő számú látogatót. 

Asha 2013-ban jött világra.

SZÉP, ÚJ VILÁG?
Egyre többen vagyunk a Földön. 1866-ban 1,4 milliárd körüli volt az emberek száma, 1916-ban 1,8 milliárd, 1966-ban 2,7 
milliárd. Most 7,4 milliárd, ami a 200. születésnapra 10 milliárd fölé növekszik. Hétszer több emberi lény, mint az Állatkert 
megnyitásakor. Többségük városlakó. De vajon hogyan változott ez idő alatt az állatok száma? Vajon minél több ember 
van, annyival kevesebb az állat? Az ökológia törvényei szerint egy adott élő rendszerben a biomassza, vagyis az élőlények 
össztömege viszonylag állandó, amennyiben az anyag vagy az energia mennyisége meg nem változik. Tény, hogy az 
emberiség az utóbbi 300 évben a fosszilis energiakészletek elégetésével és más ásványi anyagok felszínre hozatalával és 
anyagforgalomba állításával a százmillió évek alatt kialakult élő rendszerekre rengeteg, geológiai időkben megkötött ener-
giát és anyagot szabadított. Ez a globális többletenergia és többletanyag képes az olyan nagy anyagforgalmi rendszereket, 
mint például a szén, a nitrogén, a foszfor, a kalcium körforgását megbontani, és akár a Föld klímáját is befolyásolni. Emel-
lett az állatoktól elvett élőhelyek már százmillió hektárokban mérhetők.
Ennyi ember miatt bizony akkor is fogynak az állatok, ha nem esszük őket. A vegetarianizmus ugyan reális lehetőség 
az emberiség előtt – sokkal kevesebb erőforrás eltékozlásával járna –, de önmagában nem állítaná meg a vadvilág pusz-
títását. 2015-ben a Természetvédelmi Világunió a Vörös Könyv adataival arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a világ állat- és 
növényfajai közül 22 784 fajt fenyeget a kipusztulás. Vegyük például az emlősöket: az örökre eltűnés kockázata fenyegeti 
minden negyediket, úgy 1200-at. Az is tény, hogy legalább 76 emlősfaj pusztult ki 1500 óta. 

Persze, a mind szélesebb körű szolgáltatások között egy állat-
kertben a kulcskérdés akárcsak régen, úgy ma is az állatgyűj-
temény. Az első útmutató szerint – amelyet szárhegyi gróf 
Lázár Kálmán anonim jegyzett igen szerényen („egy szakér-
tőtől”) – az állatgyűjtemény 113-féle állatból állt, 30 emlős- és 
83 madárfajt, -fajtát látott a megnyitó idején a közönség, kö-
zöttük 17-féle háziállat volt. Mai szemmel is különleges, ritka 
egzotikus állat kevés akadt, tán némelyik főemlősfaj, mint 
a „sárgamellű kucsföd”, amelyről ma azt sem tudjuk meg-
mondani, vajon melyik csuklyásmajom lehetett. Vélhetően 
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a „sárgamellű kucsföd”, amelyről ma azt sem tudjuk meg-
mondani, vajon melyik csuklyásmajom lehetett. Vélhetően 

sikerült Fitzingernek egy állatkereskedő szállítmányát Pestre 
irányítani, így aztán a sok Kárpát-medencei vad- és háziállat 
mellé került 17-féle „kajdács” (papagájféle), 8-féle majom, két-
púpú teve, japáni disznó, sőt még emu is.
Ma állatkertünket a vezető európai állatkertek között tartják 
számon. Tekintélyét szakmai programjai, tenyésztési ered-
ményei, gyűjteményének minőségi fejlesztése tovább gya-
rapították. 2015 végén az állatállomány 862 fajt és 8423 ál-

lategyedet számlált. A faj- és egyedszám tekintetében ez az 
egyik legnagyobb európai kollekció. Jelenleg a legnagyobb 
rendszertani csoport – miként a természetben is – a gerinc-
teleneké. Összesen 243 fajról és 140 tenyészetről van szó. 
A következő  csoport a halaké (218 faj, 4269 egyed). Nagyon 
hasonló a madár- (138 faj), a hüllő- és kétéltű- (131 faj), vala-
mint az emlősfajok (126 faj) aránya. Példányszámuk is közel 
áll egymáshoz: 1326 példány madár, 1031 emlősállat, 999 hül-
lő és kétéltű. 
A szakmai hozzáértést jelzik a komoly szaporítási eredmé-
nyek. Hetven állatfaj megőrzését célzó nemzetközi program-
ban veszünk részt, és számos – európai vagy akár világvi-
szonylatban is fi gyelemre méltó – ritkasággal rendelkezünk. 
Mostanában, ha valaki tesz egy nagyobb sétát, szinte min-
denütt láthat kisállatokat, kölyköket, fi ókákat, cseperedő nö-
vendékeket. 

 (Folytatjuk)

PROF. DR. PERSÁNYI MIKLÓS

Soha annyi zsiráfborjú nem született 
az Állatkertben, mint az elmúlt öt évben.

Az aranyhasú mangabék legnagyobb állatkerti 
állománya Budapesten él.

2015-ben jött világra vombatpárunk har-
madik kölyke. Európában másutt 1993 óta 
nem szaporodott ez az erszényes.

PESTEN SZÜLETTEK

Nehéz válogatni az elmúlt években született több száz 
állatkölyök közül, ezért az alábbi felsorolás talán egy ki-
csit szubjektívnek tűnhet:
Gorillagyerek, elefántborjú, orangutánkölykök, zsiráf-
borjak, süldő Amúr-tigrisek, dhole-kutyusok, mhorr 
gazella-, nyala- vagy a vörös vadbivalyborjak, Böhm-
zebracsikó, vagy éppen vombatok, ecsetfarkú patkány-
kenguruk zsebibabái. A főemlősök közül a gyűrűsfar-
kú makiknál, az éji majmoknál, a mókusmajmoknál és 
a jávai languroknál született kölyök, de szaporulat volt 
az ormányosmedvéknél, a szurikátáknál, a gundiknál, 
a muntyákszarvasoknál és az indiai antilopoknál, sőt 
még az újdonságnak számító cebui disznóknál is. Tar-
varjú-, koronás daru- és galamb-, ka� er szarvasvarjú-, 
jácint- és vörösfülű arafi ókák, de a nanduknál, a söré-
nyes galamboknál, a pápaszemes pingvineknél, a rózsás 
és a borzas gödényeknél és a sárga fütyülőludaknál 
is kelt ki fi óka. Schlegel-lándzsakígyóból 15, sövény-
leguánból pedig 29 jött a világra egyetlen évben, tavaly. 
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A 
Földön az egyetlen, önálló erőből is repülni képes em-
lőscsoport a denevéreké. Mintegy 1300 fajuk él világ-
szerte, ezzel a második legnépesebb emlőscsoport a 

rágcsálók mellett. Tagjait az Antarktisz kivételével minden 
kontinensen megtaláljuk, mégis – ahogy sok más állatcso-
portnál is – a trópusok denevérfaunája igazán gazdag. Eu-
rópában 45, míg hazánkban 28 faj képviselteti magát, mely 
viszonylag magas szám, ennél csak a Mediterráneumban 
lévő országokban fordul elő több faj. Az ökoszisztémákban 
betöltött fontos szerepük és állományaik kedvezőtlen irányú 
változásai miatt az összes hazai faj védett (20) vagy fokozot-
tan védett (8).

A z idén nem egy faj lett kijelölve az év 

emlősének, hanem mindjárt az összes hazai 

denevért refl ektorfénybe helyezték.

NESZTELEN SZÁRNYAKON
AZ ÉV EMLŐSEI, A DENEVÉREK

CSAK NÉPIES NEVÉN EGÉR
Bár bőregereknek is nevezik őket, az egerek mégsem kö-
zeli rokonaik. Nem is olyan szaporák, mint a rágcsáló név-
rokonok, évente csak 1-2 kölyköt hoznak világra. Életkoruk 
viszont sokkal magasabb lehet, a rekordot egy 41,5 éves 
Brandt-denevér tartja, mely azonban élete felét átalussza 
élőhelyén, Szibériában. A mérsékelt égövön élő denevérek 
tudniillik a téli rovarszegény időszakot úgy vészelik át, hogy 
ősszel tartalékokat halmoznak fel barna zsírszövet formájá-
ban, s a hideg idő beálltával védett helyekre, például barlan-
gokba, bányákba húzódnak. A légzésük és pulzusuk lelassul, 
így kevesebb energiát fogyasztanak a tavaszi ébredésig.

Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) szárnyra kap.
Fotó: Forrásy Csaba
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kontinensen megtaláljuk, mégis – ahogy sok más állatcso-
portnál is – a trópusok denevérfaunája igazán gazdag. Eu-
rópában 45, míg hazánkban 28 faj képviselteti magát, mely 
viszonylag magas szám, ennél csak a Mediterráneumban 
lévő országokban fordul elő több faj. Az ökoszisztémákban 
betöltött fontos szerepük és állományaik kedvezőtlen irányú 
változásai miatt az összes hazai faj védett (20) vagy fokozot-
tan védett (8).

A z idén nem egy faj lett kijelölve az év 

emlősének, hanem mindjárt az összes hazai 

denevért refl ektorfénybe helyezték.

NESZTELEN SZÁRNYAKON
AZ ÉV EMLŐSEI, A DENEVÉREK

CSAK NÉPIES NEVÉN EGÉR
Bár bőregereknek is nevezik őket, az egerek mégsem kö-
zeli rokonaik. Nem is olyan szaporák, mint a rágcsáló név-
rokonok, évente csak 1-2 kölyköt hoznak világra. Életkoruk 
viszont sokkal magasabb lehet, a rekordot egy 41,5 éves 
Brandt-denevér tartja, mely azonban élete felét átalussza 
élőhelyén, Szibériában. A mérsékelt égövön élő denevérek 
tudniillik a téli rovarszegény időszakot úgy vészelik át, hogy 
ősszel tartalékokat halmoznak fel barna zsírszövet formájá-
ban, s a hideg idő beálltával védett helyekre, például barlan-
gokba, bányákba húzódnak. A légzésük és pulzusuk lelassul, 
így kevesebb energiát fogyasztanak a tavaszi ébredésig.

Rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) szárnyra kap.
Fotó: Forrásy Csaba

Mivel rejtett éjszakai életmódot élnek, és sötét helyeken búj-
nak meg, a denevérekhez nagyon sok babona, hiedelem kö-
tődik. Mindenki ismeri Drakula gróf történetét, és sokan úgy 
gondolják, hogy Magyarországon is élnek vérszívó denevé-
rek. E fajok azonban csak Közép- és Dél-Amerikában fordul-
nak elő, s ott sem a fi lmekben bemutatott módon viselked-
nek. Valójában a jószágok mellé szállva, majd rájuk mászva 
apró sebet ejtenek, majd a kiszivárgó vért nyalogatják. Hosz-
szú hajú lányokat szoktak azzal ijesztgetni, hogy a denevér a 
hajukba repül, s belegabalyodik, de persze ez sem igaz. A de-
nevérek ultrahanggal tájékozódnak, röptük hihetetlenül for-
dulékony, így könnyen kikerülik az embert. Az európai fajok 
többsége rovarevő, következésképp eszükbe sem jut például  
a szalonnát megdézsmálni, noha sok helyütt még ma is él e 
hiedelem.
A denevérek guanója foszforban gazdag: régen, amikor még 
léteztek nagy kolóniák, trágyázásra is felhasználták az alat-
tuk összegyűlő halmokat. Manapság is hasznosak az ember 
számára, mivel nagy mennyiségben fogyasztanak mező-
gazdasági kártevőket. A trópusokon jelentős a növénybepor-
zó és magterjesztő tevékenységük is.

BARLANGBAN, ERDŐBEN, VÁROSBAN
A denevérek hazánkban három fő szálláshelytípussal rendel-
keznek, s mivel kolóniában élnek, szálláshelyeiken a legsé-
rülékenyebbek. Az egyik legfontosabb ezek közül a föld alat-
ti élőhely: a barlangok vagy elhagyott bányák. A denevérek 
ultrahangos tájékozódásuknak köszönhetően nincsenek a 
látásukra utalva, ezért teljesen sötét helyeken is meg tudnak 
telepedni. A föld alatti szálláshelyek ideális otthont jelent-
hetnének számukra, ám az utóbbi évtizedekben a barlangok 
zavarása (illegális barlanglátogatás, nem megfelelő időben 
végzett barlangászati tevékenység, barlangok kiépítése, tu-
rizmusra való használata stb.) miatt a legtöbb nyári kolónia 
eltűnt és épületekbe költözött át, a telelő állomány pedig 
megcsappant. Ez számos, korábban tipikus barlanglakó fajt 

A denevérek segítségére lehetünk mesterséges odvak 
kihelyezésével. Denevérodút gyárthatunk házilag is, el-
készítése nem igényel különösebb felkészültséget, csak 
néhány, a háztartásokban többnyire előforduló barkács-
eszközt és deszkákat.
Az odvakat érdemes olyan természetes helyekre kitenni, 
ahol nem érheti el őket semmilyen ragadozó: fára, falra, 
de akár használaton kívüli villanyoszlopra is. Az odvak 
legalább 3-4 méter magasan legyenek, s biztosítanunk 
kell, hogy a denevérek könnyen ki tudjanak repülni. 
Egyes keskeny szárnyú fajoknak – példának okáért a 
mesterséges odvakban is gyakran megtelepedő rőt ko-
raidenevéreknek – nagyobb térre van szükségük ahhoz, 
hogy szárnyra kapjanak. Evégett a belógó ágakat, az alul 

növő bokrokat meg kell ritkítani. Az odú tájolása optimális 
esetben nyugati, hogy a délutáni ébredési időben legyen 
a legmelegebb. A minél jobb hőtárolás érdekében barná-
ra, feketére vagy más sötét színre fessük. Az odúnál fon-
tos, hogy hézagmentessé tegyük, ne legyen benne huzat 
és a csapadék se tudjon befolyni. Az eső- és állagvéde-
lem céljából akár kátránypapírt is rögzíthetünk a tetejére, 
mely lepergeti a vizet. A könnyebb kapaszkodás érdeké-
ben az odú belsejét rovátkoljuk be valamilyen alkalmas 
eszközzel, például fűrésszel vagy egy nagyobb szöggel. 
De rögzíthetünk bele valamilyen (drót)hálót is, vigyázva 
arra, hogy a denevérek ne akadhassanak bele. Különböző 
odútípusokat tehetünk ki más-más helyre. A lapos, csak 
néhány centis belső terű „postaláda-odvak” főleg falra 
helyezhetők, a többit fára, oszlopra lehet kirakni. A rögzí-
tés módja lehet a hátoldalra függőlegesen felcsavarozott 
léc, illetve az odú oldalába helyezett csavarokhoz vagy 
nagy méretű U-szeghez rögzített drót, mellyel körbefon-
juk a fát. Sajnos a denevérodvak foglalási aránya elmarad 
a madárodvakétól, hisz a kolóniák nagyon igényesek a 
szálláshelyükkel szemben, illetve nem csak két egyedből 
állnak. Így ugyanannyi denevérnek kevesebb szálláshely 
szükségeltetik, mint madárnak. A denevérek a tavaszi 
időszaktól kezdve használhatják az odvakat. Először át-
meneti szállásként, mikor a telelőterületekről vonulnak a 
szülőkolóniáknak otthont adó nyári szállások felé, majd 
ha megfelelő az odú és a környező élőhely, akkor helyben 
maradhatnak, hosszabb időre megtelepedhetnek. Ősz-
szel szintén használhatják őket átmeneti szállásként, de 
télre csak kivételes esetekben maradnak bennük, mivel 
túlságosan hideg lenne a klíma a hibernációs időszak 
túléléséhez. Az odvakat az év bármely szakában célszerű 
kihelyeznünk, mert egy ősszel kirakott odúban is lehet 
már denevér.

Kihelyezett mesterséges odú egy faház falán 
Fotó: Boldogh Sándor

Szürke hosszúfülű-denevér 
(Plecotus austriacus) 
Fotó: Görföl Tamás



érintett, mint amilyen a közönséges és a hegyesorrú denevér 
(Myotis myotis és M. blythii), a patkósdenevérek (Rhinolophus 
spp.) és a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii). 
Utóbbi nem is igazán tud alkalmazkodni az épületek kínálta 
szálláshelyekhez, így napjainkra már csak néhány kolóniáját 
ismerjük hazánkban.
A másik fő szálláshelytípus az erdők kínálta szállások, melyek 
lehetnek harkály vájta vagy korhadás miatt kialakult odvak, 
hasadékok vagy elváló kéreg mögötti rések. Az erdőlakó fajok 
egy része telente barlangokat, bányákat keres fel a téli álom 
céljából, melyek kiegyenlítettebb mikroklímájúak az erdei 
szálláshelyekhez képest. Az egérfülű-denevérek (Myotis spp.) 
között több tipikus erdőlakó fajt találunk, melyek elsősorban 
a középhegységeinkben megmaradt idős erdőket kedve-
lik. A törpedenevérek (Pipistrellus spp.) közül a közönséges 

(Pipistrellus pipistrellus), a szoprán (Pipistrellus pygmaeus) és 
a durvavitorlájú törpedenevér (Pipistrellus nathusii) is elősze-
retettel ver tanyát fák odvaiban vagy hasadékaiban. Mind a 
három koraidenevér-faj (Nyctalus spp.) erdőlakó, de a rőt ko-
raidenevérekkel (Nyctalus noctula) épületekben, kivált panel-
házakban is gyakran találkozhatunk. Az óriás koraidenevér 
(Nyctalus lasiopterus) hazánk egyik legritkább „bőregere”, ál-
lománya alig néhány száz példányra tehető, s a legtermésze-
tesebb erdőrészletekben laknak, amilyen például a Kékes Er-
dőrezervátum. A nyugati piszedenevér (Barbastella barbas-
tellus) olyannyira specializálódott az erdei körülményekhez, 
hogy egyedei szinte csak elváló fa kéreg mögött bújnak meg. 
Az erdei szállásokat elsősorban az intenzív erdőgazdálkodás 
veszélyezteti, hiszen a gazdasági célú erdőgazdálkodás nem 
kíméli az idős, odvas fákat, melyekben a denevéreknek al-
kalmas szálláshelyek kialakulhatnak. Az ilyeneket kiválogató 
gyérítések és a fák természetes életkorát megrövidítő, túl ko-
rai kivágások mellett a harmadik fő veszélyeztető tényező az 

Telelő patkósdenevérek (Rhinolophus sp.)
Fotó: Forrásy Csaba

A nimfadenevér (Myotis alcathoe) az egyik 
legkisebb denevérfajunk.

A telelő hegyesorrú denevéren (Myotis blythii) látható gomba 
(Pseudogymnoascus destructans) denevérek millióinak pusztulásáért 
felelős Amerikában, nálunk nem okoz problémát.
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Fotó: Forrásy Csaba

A nimfadenevér (Myotis alcathoe) az egyik 
legkisebb denevérfajunk.

A telelő hegyesorrú denevéren (Myotis blythii) látható gomba 
(Pseudogymnoascus destructans) denevérek millióinak pusztulásáért 
felelős Amerikában, nálunk nem okoz problémát.

Az erdőlakó denevérek tanulmányozása nehéz feladat, hisz a 
kolóniáknak otthont adó szálláshelyeket csak ritkán lehet fel-
fedezni. Nagyobb kolóniáknál előfordulhat, hogy a melegebb 
délutáni órákban a földről is meghalljuk a denevérek csivite-
lését. Ekkor egy távcsővel megpillanthatjuk a szálláshely be-
járatát, és az alkonyati órákban akár még a kirepülő állatokat 
is megfi gyelhetjük. Világítással azonban megzavarjuk a de-
nevérek röptét, így ez kerülendő.
A másik, viszonylag hatékony módja a fában lévő búvóhelyek 
keresésének a denevérek rádiós nyomkövetővel való jelölése 
és a nappali órákban a jelek követése. Hazánkban már több 
fajnál alkalmazták e módszert, mely valós idejű követést tesz 
lehetővé. Ennélfogva nemcsak a szálláshelyek felfedezésére, 
hanem például a táplálkozóterületek vizsgálatára is használ-
ható. A parányi – egyforintosnál is kisebb – adókat bőrbarát 
ragasztóval rögzítik a denevérek hátán, s ott mintegy két hé-
tig folyamatosan rádiójeleket bocsátanak ki, melyeket speci-
ális vevőkészülékkel lehet fogni. Az adókat hamar megszok-
ják az egyedek, s azok nagyjából a működési idő lejárta után 
válnak le a hátukról.
Egy, a fokozottan védett nyugati piszedenevért célzó nyom-
követéses vizsgálat Gemenc ártéri erdejében zajlott, ahol 13 
példányt jelöltek meg rádióadóval a kutatók. A követést ne-
hezítették a mindenütt megtalálható holtágak, az adó által 
kibocsátott jeleket leárnyékoló sűrű növényzet és persze a 
milliónyi szúnyog. Az erdei denevérek gyakran naponta vál-
tanak szálláshelyet; nem volt ez másként a nyugati piszede-

nevéreknél sem. Összesen 67 szálláshelyet fedeztek föl a jelölt 
állatokat követve, melyek közül 65-öt fában és kettőt ugyan-
azon vadászház spalettái mögött találtak. A fában lelt szállás-
helyek kivétel nélkül mind elváló fakéreg mögött voltak, az 
esetek kétharmadában kocsányos tölgyön.
A kutatás eredményei felhívják a fi gyelmet az őshonos fafajú, 
öreg erdők fontosságára is.

idegenhonos fafajok telepítése. Utóbbiakra általában jellem-
ző, hogy kevésbé odvasodnak, és nem tartanak el olyan gaz-
dag rovarfaunát, mint őshonos fafajaink. A folyamatos erdő-
borítást biztosító szálalásos erdőgazdálkodás, a természet-
védelmi szempontból fontos erdőterületeken a gazdálkodási 
tevékenység felhagyása jelenthetne megoldást a denevérek 
és sok más erdei állat számára.
A harmadik szálláshelytípus talán a legismertebb, hisz sokan 
találkoztak már szobába véletlenül berepült denevérrel, vagy 
alkonyatkor a házak közelében repkedő árnyakkal. A viszony-

lag zavartalan és nagy padlású templomok és kastélyok mellett 
családi házak padlását és redőnytokjait, faborításait is kedvelik 
a denevérek. Aránylag új keletű jelenség a panelházak blokkjai 
között található rések denevérek általi benépesítése, egy-egy 
ilyen kolónia több száz példányt is számlálhat. Természetesen 
a szóban forgó szálláshelyeknél az emberek közvetlen zavará-
sa a legfontosabb veszélyeztető tényező. Tudatlanságuk miatt 
sokan nem denevérbarát módon próbálják elüldözni, kizárni 
ezeket az állatokat, akár sok száz egyed pusztulását okozva.
Mivel a denevérek nem szapora állatok – csupán évi 1-2 köly-
köt ellenek –, a nyári szálláson lévő szülőkolóniák zavarása, 
elpusztítása rendkívül nagy károkat okozhat egy-egy állo-
mánynak, azok csak több év vagy évtized alatt képesek rege-
nerálódni. 2016-ban tehát kiváltképp fi gyeljünk oda a dene-
vérekre és védelmükre!

GÖRFÖL TAMÁS

A telelő hegyesorrú denevéren (Myotis blythii) látható gomba 
(Pseudogymnoascus destructans) denevérek millióinak pusztulásáért 
felelős Amerikában, nálunk nem okoz problémát.

A nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) 
igazi erdőlakó faj.

Barlangból kirepülő 
hosszúszárnyú denevér 

(Miniopterus schreibersii)
Fotó: Forrásy Csaba 
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S
zámos kutatás foglalkozik azzal, milyen hatása van az 
urbanizációnak a fajgazdagságra (biodiverzitásra). Nem 
mondhatjuk, hogy egyértelműen negatív, az azonban 

bizonyos, hogy a városiasodás mértékétől függően bizonyos 
fajok eltűnnek, míg mások megfelelő élőhelyeket találhatnak 
a településeken. Kialakulhatnak olyan természetes vagy rész-
ben természetes élőhelyek, amelyek sehol másutt nincsenek. 
Az sem mindegy, milyen ökológiai „előtörténetű” régiókban 
zajlik az urbanizáció: a korábban változatos élőhelyeknek 
otthont adó tájakon csökken leginkább a biodiverzitás.
Egyes vizsgálatok szerint minél kevesebb állat- és növény-
fajjal találkozik a városi ember, annál inkább elidegenedik a 
természettől, így annál kevésbé támogatja a természetmeg-
őrzési kezdeményezéseket. A biodiverzitás csökkenése a vá-
rosi lakókörnyezetben tehát a természetvédelem széles társa-
dalmi támogatottságának hiányát is magyarázza.

A képen látható műalkotást Wolf Vostell német képzőművész készítette. 

A szovjet MiG–21-esből, két személyautóból, zongorákból és monitorokból álló, 

a modern világot szimbolizáló kompozíció a gólyapároknak sajátos értelmezést adott. 

Francisco Mingorance természetfotós hosszú záridővel örökítette meg, ahogy a csillagos ég 

alatt épp békésen pihenő gólyapárok biztonságos fészkelőhelyet találnak a városi, 

modern környezetben, legyen az szimbolikus vagy nagyon is valós.

A TELEPÜLÉSEK TOLLAS 
LAKÓI

Az énekesmadarak télen-nyáron hasznát veszik 
a madáritatónak. (Vörösbegy)
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bizonyos, hogy a városiasodás mértékétől függően bizonyos 
fajok eltűnnek, míg mások megfelelő élőhelyeket találhatnak 
a településeken. Kialakulhatnak olyan természetes vagy rész-
ben természetes élőhelyek, amelyek sehol másutt nincsenek. 
Az sem mindegy, milyen ökológiai „előtörténetű” régiókban 
zajlik az urbanizáció: a korábban változatos élőhelyeknek 
otthont adó tájakon csökken leginkább a biodiverzitás.
Egyes vizsgálatok szerint minél kevesebb állat- és növény-
fajjal találkozik a városi ember, annál inkább elidegenedik a 
természettől, így annál kevésbé támogatja a természetmeg-
őrzési kezdeményezéseket. A biodiverzitás csökkenése a vá-
rosi lakókörnyezetben tehát a természetvédelem széles társa-
dalmi támogatottságának hiányát is magyarázza.

A képen látható műalkotást Wolf Vostell német képzőművész készítette. 

A szovjet MiG–21-esből, két személyautóból, zongorákból és monitorokból álló, 

a modern világot szimbolizáló kompozíció a gólyapároknak sajátos értelmezést adott. 

Francisco Mingorance természetfotós hosszú záridővel örökítette meg, ahogy a csillagos ég 

alatt épp békésen pihenő gólyapárok biztonságos fészkelőhelyet találnak a városi, 

modern környezetben, legyen az szimbolikus vagy nagyon is valós.

A TELEPÜLÉSEK TOLLAS 
LAKÓI

Az énekesmadarak télen-nyáron hasznát veszik 
a madáritatónak. (Vörösbegy)
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A kertek madárlakói közül a fakopán-
csok és a szén-, valamint kék cinegék, 
őszapók áttelelnek, ezért már a tél 
végén, kora tavasszal odúik csi-
nosításához fognak. A kertek 
sűrű bokrai alatt, a farakáso-
kon az ökörszemek is egész 
télen kutatnak rovarok után. 
Február végétől hajnalon-
ként a vörösbegyek, éne-
kes- és fekete rigók, szén- és 
kékcinegék már buzgón éne-
kelnek. 
A hajnali madárkórus a legin-
tenzívebb, mert egyrészt még 
nincs elég világos élelmet gyűjteni 
(de már érdemes territóriumot kijelöl-
ni), másrészt napkelte előtt nyugodtabb 
légköri feltételek uralkodnak, így jobban ter-
jed az ének.

A legkésőbb a legmesszebbre 
vonuló madárfajok képviselői 
térnek vissza. Ők Afrikában, 
a Szaharától délre elterülő vi-
dékeken telelnek át. E fajok 
úgy időzítik visszatérésüket, 
hogy a tavasz közepén, vé-
gén már gazdag rovarkínálat 

várja őket.  
A magyar népnek oly kedves 

gólyák egyes fi atal példányai 
nem elég erősek ahhoz, hogy csat-

lakozzanak Afrikába vonuló fajtársa-
ikhoz. A mostanában egyre gyakoribb 

enyhe teleken a szóban forgó példányok sike-
resen áttelelhetnek, ha a hótakaró nem gátolja meg, 

hogy kisemlősökre vadásszanak. A jóakaratú emberek által 
kihelyezett halak, elpusztult napos csibék is sokat lendíthet-
nek egy-egy madár túlélési esélyein.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
kutatásai szerint mind nagyobb számban telel át a korábban 
költöző fajok közül a kerti rozsdafarkú és a barátposzáta. E 
madarak is gyakorta megfordulnak a kertekben, parkokban, 
rendszeresen költenek a településeken vagy azok határában. 
A témában gyönyörű természetfotókat láthatnak a Magyar 
Természettudományi Múzeum időszaki kiállítása, a Wildlife 
Photographer of The Year keretében augusztus 4-ig.

JÓKUTHY EMESE–FUISZ TIBOR ISTVÁN

Az áttelelő barátposzátának  nagy segítség, 
ha almával kínáljuk

Az aprócska ökörszem nem vonuló madár, télen 
is gyakran találkozhatunk vele.
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A 
szóban forgó korból sok fosszili zálódott dinoszau-
rusz-ürülék (koprolit) maradt fenn, s bennük nem rit-
kák a különböző méretű és formájú, bogár vájta jára-

tok, melyek a legutóbbi kutatások alapján arra vallanak, hogy 
már 115–130 millió éve nagy és változatos ganéjtúró-fauna 
létezett. Ez ugyancsak meglepő volt a nemzetközi termé-
szettudományos társadalom számára. A korábban elfogadott 
vélemény szerint tudniillik a ganéjtúrók zömének megjele-
nése a dinoszauruszok kihalása után dominánssá váló em-
lősökhöz kötődött, s nagyarányú diverzifi kálódásuk is csak 
később kezdődött.
Az Ausztrál Nemzeti Rovargyűjtemény canberrai laboratóri-
umában nemrég elvégzett DNS-vizsgálatok további bizonyí-
tékokkal szolgáltak arra, hogy a nagy testű szárazföldi emlő-

A kréta időszak (kb. 146–65 millió évvel ezelőtt) nagy változásokat hozott a Föld élővilágában: 

bizonyos csoportok kihaltak, míg mások, például a lemezescsápú bogarak (Scarabaeoidea), s 

közöttük a ganéjtúrók (Scarabaeidae), egyre nagyobb számban jelentek meg. 

DINOSZAURUSZOK ÉS GANÉJTÚRÓK

EGYÜTT ÉLTEK AZ ŐSHÜLLŐKKEL
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Az afrikai ganéjtúró Pachylomerus femoralis 
néha több száz egyedből álló tömegben lepi el 

az elefánttrágyát.
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Az afrikai ganéjtúró Pachylomerus femoralis 
néha több száz egyedből álló tömegben lepi el 

az elefánttrágyát.

1 https://entomologytoday.org/2016/05/09/dung-beetles-evolved-
in-association-with-dinosaurs-new-research-suggests/

sök kora előtt, tehát a dinoszauruszok idején már kiterjedt és 
változatos ganéjtúró-fauna létezett. A kutatók szerint a dino-
szauruszok fajgazdagsága szoros kapcsolatban állt a ganéjtú-
rók fejlődésével1.
A kb. 65,5 millió éve bekövetkezett nagy kipusztulás (kré-
ta-tercier kihalási esemény), melynek során a dinoszau-
ruszok szinte maradéktalanul eltűntek, nyilván a hozzájuk 
kapcsolódó bogarakat is befolyásolta. Ám a feltevések szerint 
mégsem sínylették meg e válságos időszakot olyannyira, 
mint „kenyéradóik”. A nagy kihalást túlélők az elkövetkező 
évmilliók során adaptálódtak a körülményekhez, s az újabb 
diverzifi káció révén ismét kialakult egy gazdag ganéjtúró-
fauna, mely szorosan kapcsolódott a kor szintén gazdag em-
lősfaunájához.
A leletek nemcsak egy korból, hanem egy több millió évet 
átfogó időszakból származnak, más szóval használható ösz-
szehasonlító anyagot jelentenek a kutatóknak. Ugyanakkor 
arról is tanúságot tesznek, hogy az élővilágot megtizedelő, 
kréta végi nagyarányú kihalás a bogárfaunát is érintette (bár 
inkább átalakította, semmint végérvényes pusztulásba taszí-
totta). A dinoszauruszok eltűnése és az emlősök növekvő faj-
gazdagsága, számbeli gyarapodása magával hozta a ganéj-
túró-fauna további bővülését. 

DR. HANGAY GYÖRGY

Ahol ma Európa van, ott 160-170 millió éve az Europasa-
urusok (középen), az Iguanodonok (a kisebb, csíkos hül-
lők) és a jóval apróbb Compsognathusok (előtérben, alul) 
barangoltak. A kép jobb oldalán lévő korhadt fatörzsön 
egy Archaeopteryx, az eddig ismert legprimitívebb ma-
dár látható. A jura legjellegzetesebb állatai a dinoszauru-
szok voltak. De a kor a bogaraknak is éppúgy kedvezett, 
mint a nagy hüllőknek; ráadásul előbbiek túl is élték az 
elkövetkező sok millió esztendőt, melyek során a dino-
szauruszok kihaltak.
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Az Eucranium arachnoides 
Argentina lakója, ahol a száraz 
emlőstrágyára specializálódott.

HIÚZOK
Az Állatkerti Kötetek a Termé-
szetért könyvsorozat legújabb 
kötete hazánk és egyben Európa 
legnagyobb macskaféléjét, a hi-
úzt mutatja be. A hiúz több mint 

száz évvel ezelőtt egyszer már kipusztult Magyaror-
szág jelenlegi területéről, a múlt század nyolcvanas 
éveitől azonban visszatért. Abban, hogy újra hiúzok 
élnek erdeinkben, jelentős szerepe van a Kárpátok 
hegyláncain, a védelem nyomán ismét megerősödő 
felvidéki és erdélyi állományoknak, ezért alakulhattak 
ki hazánkban is úgynevezett perempopulációk. 
A Hiúzokban szó esik az eurázsiai hiúz védelméről, 
viselkedéséről, ökológiai szerepéről, s emellett felso-
rakozik az oldalakon a közelebbi és távolabbi hiúzro-
konság, különös tekintettel a vadonból már csaknem 
kipusztult ibériai hiúzra. Természetesen nem marad-
hatnak ki a visszatelepítési programok eredményei és 
a múlt felidézése sem. A könyv a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával jelent meg. 
(Veress Tamás – Kovács Zsolt: Hiúzok. Fővárosi Állat- és 
Növénykert, 2016. A kötet hamarosan megrendelhető: 
www.allatkertialapitvany.hu; www.bukikonyv.hu)

MAGYARORSZÁGI 
TOJÁSGYŰJTEMÉNYEK 
KATALÓGUSAI
A Haraszthy László szerkesz-
tésében megjelent könyv nem 
könnyű olvasmány, mégis min-
denkinek ajánlható, akit érde-
kelnek a madarak és a magyar 
madártan története. A könyv 

címe talán azt is sugallja, hogy a vaskos kötet „csupán” 
hosszú fajlistákból, gyűjtési helyekből és számsorok-
ból áll, ám ez nem teljesen fedi a valóságot. A táblá-
zatokat – melyek felettébb hasznosak azok számára 
is, akik a madarak költésbiológiájával foglalkoznak – 
ugyanis igen érdekes életrajzok, korrajzok egészítik ki, 
amelyek számos, gyakran már sajnos elfeledett orni-
tológus munkájáról, gyűjtéséről számolnak be. Emiatt 
a könyv egyúttal időutazás is a hazai madártan törté-
netében. Köszönet a szerkesztőnek, a szerzőknek és a 
kiadónak, hogy ilyen hasznos kötettel járultak hozzá a 
magyar madártani szakirodalomhoz!
(Haraszthy László szerk.: Magyarországi tojásgyűjte-
mények katalógusai. Pro Vértes Nonprofi t Zrt., Csák-
vár, 2015. A kötet megrendelhető: www.provertes.hu; 
www.bukikonyv.hu)



K
orábban már jártam a szubkontinensen, de akkor csak 
Delhi néhány száz kilométeres körzetében jöttem rá, 
mit is jelent a tömeg (vagy az élőhelyek elvesztése). Ez 

egy olyan intenzív, kultúrsokknak nevezhető élmény volt, 
hogy egy darabig inkább más földrészekre vágytam. Azután 
2015 egyik párás őszi délelőttjén egy indiai házaspár jelent 
meg a budapesti állatkert főkapujánál. Prágából, az ottani ál-
latkertből jöttek. Csak néhány órájuk volt, de ennyi is elegen-
dőnek bizonyult ahhoz, hogy egy későbbi együttműködés 
alapjairól kezdjünk álmodozni. Goutam Narayan és Nandita 
Hazarika professzionális természetvédők Asszámban. Gou-
tam többek közt a különleges, már kihaltnak hitt, majd újra 
felfedezett törpedisznó (Porcula salvania) tenyészprogramjá-
nak irányítója, Nandita pedig egy elefánt-ember konfl iktus-
sal foglalkozó projekt ötletgazdája és megvalósítója.

DURRELL HADSEREGE
Goutam és Nandita előtt Asszámról először Edward Whitley 
könyvében olvastam, aki Durrell hadseregéről írt. Azokról 

a természetvédőkről (legyenek akár állatkerti ápolók, bioló-
gusok, állatorvosok vagy bármilyen más, polgári szakmával 
rendelkező bolondok), akik Jersey szigetén, az ITC-ben (In-
ternational Training Center) kapták meg képzésüket, hogy 
aztán a saját hazájukban ügyködjenek az élővilág megmen-
tésén. E „hadsereg” a legtöbbször nem fegyverekkel küzd, 
hanem olyan programokat működtet, melyek a helyi embe-
rek számára is értékké, megőrzendő kinccsé teszik a termé-
szetet. Lehet ez ökoturizmusból befolyó jövedelem, egy élhe-
tőbb környezet, vagy csak egy megállapodás: ha nem bántod 
az élővilágot, mi segítünk neked, vagy az nem bánt majd 
téged (ahogy ez az elefántos programnál is kulcskérdés). De 
még térjünk vissza Whitley-re. Ő és az általa működtetett ter-
mészetvédelmi alapítvány végiglátogatta a világ különböző 
pontjait és az egyes kiemelt Durrell Wildlife Conservation 
Trust programokat, hogy első kézből szerezzen információt. 
Így írt Asszám államról is, a Himalája termékeny hegylába-
iról és az idillinek tűnő helyi élővilágról, amiről magam is 
meggyőződhettem. 

Mikor elkezdtem azon gondolkodni, hogyan is lehetne minél érdekesebben leírni azt az 

állatkavalkádot, amivel ez év februári, indiai utam alkalmával találkoztam, rájöttem, hogy nem 

érdemes erőlködnöm. Ezt ugyanis Rudyard Kipling már jó 120 évvel előttem megtette, amikor 

papírra vetette a mindenki által közkedvelt A dzsungel könyve című regényét, akaratlanul is ikonikus 

állatfajokat teremtve. Innentől fogva nem volt semmilyen kényszer, mikor a szigorú szerkesztő által 

megszabott leadási határidő közeledett. Kipling sztorija úgyis sokkal erősebb, a benne szereplő 

állatokat még az óvodások is felismerik, így talán arra érdemes koncentrálni, hogy mit tapasztalhat 

az utazó, aki India északkeleti csücskébe vetődik. 

A DZSUNGEL NYITOTT 
KÖNYVE

Arany langúr fi gyel a lombok közül 
Bongaigaon közelében.
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az utazó, aki India északkeleti csücskébe vetődik. 

A DZSUNGEL NYITOTT 
KÖNYVE

Arany langúr fi gyel a lombok közül 
Bongaigaon közelében.
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tabb volt, a térség híre nem számított „különösen jónak” a 
szinte folyamatos, törzsi alapú szeparatista törekvések miatt. 
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gyobb afrikai szavannai élőhelyeken lehet látni. Ázsiában, 
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2400 INDIAI ORRSZARVÚ
Februárban Asszámban nincs túl meleg. Igazából a hideg-
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vét, hogy akár a felnőtt elefántnál is magasabbra nő) eltakar-
ja őket. Vagy valóban elefánthátra kell ülni, hogy a közelük-
be férkőzzünk! Azért a KRESZ szabályai némi módosítással 
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VESZÉLYES ÉS VESZÉLYEZTETETT ORMÁNYOSOK
Persze ha Asszám, akkor az ázsiai elefánt (Elephas maximus) 
említése kötelező programpont. Az itt élő kb. 5000 vad elefánt 
komoly természetvédelmi kihívás. Az ormányosok minden-
napi életben való tradicionális részvétele ma már kevésbé el-
sődleges: az erdészetek, útépítések nagyobb teljesítményű és 
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Indiai orrszarvú a borjával 
a Kaziranga Nemzeti Parkban
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által nem ritka látvány, hogy a zsúfolt országúton egy-egy 
elefánt baktat, hatalmas fatörzset vagy más nehéz tárgyat 
szállítva. Az sem ritka, hogy a természetvédők a domesztikált 
példányokat használják egy-egy cél elérésére. A törpedisz-
nó például elefántfüves területeken él, ami éppúgy otthona 
a vad elefántoknak, vad vízi bivalyoknak vagy tigriseknek 
is. No mármost, ha a természetvédő csakugyan hosszú távú 
programban gondolkodik, s nem tervezi, hogy táplálékállat-
ként végezze, vagy hirtelen felindulásból átszaladjanak rajta 
és/vagy felökleljék, jobban teszi, ha tudományos vizsgálatait 
elefánthátról végzi. Mindenesetre az általam ismert, évek óta 
sikeres programokat működtető kollégák e munkamódszert 
követik…
Mellesleg a vad elefántoknak tényleg van tekintélyük, amit 
a saját bőrömön is megtapasztalhattam. A Manas Nemzeti 

Parkban bebizonyosodott, hogy nem csupán a szürke sza-
marat lehet nehezen meglátni a ködben, hanem a szürke ele-
fántot is. Egy nagyjából tíz év körüli bika alig 25-30 méterre 
lehetett, mikor egyszer csak kibontakozott előttünk az erdő 
szélén. Ezt leginkább arról vehettük észre, hogy a nemzeti 
park védelmünkre kirendelt fegyveres őre a közeli magas-
lesről, félig elbújva integetett, hogy mi is azonnal kövessük 
a példáját. Persze az eseten könnyű mosolyogni, de valami 
alapja lehet a dolognak. Bizonyíték rá az Assam Haathi pro-
jekt, melynek célja, hogy az elefánt-ember konfl iktuszónák-
ban megoldja vagy mérsékelje a feszültséget. Az elefántok 
ugyanis nemcsak az erdőben vagy a réten szeretnek békésen 
legelészni, hanem a szántó- és a rizsföldeken is. S ha vala-
ki elébük toppan vagy hergeli őket, akkor végzetes tragédia 
is bekövetkezhet. A projekt ma már több mint 400 faluval 
dolgozik, ahol villanypásztorokat vagy chilis kerítéseket ál-
lítanak fel, az elefántok számára szúrós vagy nem kedvelt 
növényeket ültetnek, hogy ne az óriási szegénységben élő 
emberek terményeiből lakmározzanak. A részt vevő falvak 
megtudják, milyen módszerekkel védekezhetnek, ehhez 
technikai segítséget és folyamatos felügyeletet kapnak, de 

Vonuló elefántcsorda Kazirangában

Asszámi makákók a Tukreswari 
templom környékén

Törpedisznó a Gauhátiban 
található tenyésztelepen
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a rendszerek karbantartását saját maguknak kell elvégezniük, s 
nem bánthatják az állatokat. A 2004-es projektindítás óta be-
vont településeken nem történt halálos baleset, míg az ál-
talam meglátogatott területen 2016 első hat hetében már 
négy embert ölt meg elefánt. Az ormányosok éjjel 
jönnek a termőföldekre, s a hatalmas károk 
mellett akár házakat is lerombolnak, ha 
kiszagolják, hogy ott terményt tárolnak. 
Ezért is volt számomra mintaértékű, 
hogy a helyi közösségek érdekeinek fi gyelem-
bevételével milyen hathatós gyakorlati természetvéde-
lem működhet.

MEGMENTIK A TÖRPEDISZNÓT
A már említett törpedisznóprogram egy klasszikus „dur-
relli” projekt, melyet az indiai szakemberek mintaszerűen 
hajtanak végre. Az 1847-ben leírt, mára kevesebb mint 150 
egyedet számláló, kritikusan veszélyeztetett állatfajt kihalt-
nak hitték, mikor 1971-ben újra felfedezték a Manas Nem-
zeti Parkban. Később Gauhátiban (Guwahati) létrehozták a 
tenyésztelepet, illetve a Nameri Nemzeti Parkban egy úgyneve-
zett „pre-release” területet, ahol a megszületett, állategészségügyi 
és élettani szempontból már stabilizálódott példányok elvadítása 
és teljesen természetes táplálékra szoktatása történik. A fogság-
ban való szaporítás mára olyannyira sikeres lett, hogy minden 
évben 8-12 egyed kibocsátása és nyomon követése történhet meg 
(akár több helyszínen).
Fontos szempont, hogy India kapcsán a talán nem ennyire kö-
zéppontban lévő állatokra is érdemes fi gyelni. A főemlősök általá-
nos megítélése igencsak vegyes, a rhesusmajmokat (Macaca mu-
latta) például sokszor a károkozással hozzák összefüggésbe. Más 
fajok is dolgoztak már a „jó hírükön”. A hindu Tukreswari temp-
lomban és környékén élő asszámi makákók (Macaca assamensis) 
távol tartására azonnal mellénk szegődött egy bottal és kavicsok-
kal felszerelkezett helyi erő, s a majmok viselkedésén úgy látszott, 
hogy az elővigyázatosság nem teljesen alaptalan. Egészen más 
az ember-majom viszony a veszélyeztetett, csak 1953-ban leírt 
arany langurok (Trachypithecus geei) esetében, melyeket szent 

 A mi szalakótánkkal rokon bengál 
szalakóta (Coracias benghalensis)  

gyakran ül ki utak menti faágakra.
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állatként tisztelnek. Gauháti egyik szigetén egy betelepített, 
beltenyésztett állomány él az ottani hindu szentélyben, de 
volt alkalmam megfi gyelni egy természetes élőhelyen honos 
csapatot Bhután közelében is. Az állatok habituáltak, ami azt 
jelenti, hogy viszonylag jól elviselik az őket megfi gyelő és az 
életük minden titkát lejegyző primatológusok közelségét.
Végezetül talán érdemes megemlíteni, hogy Asszám madár-
világa is szerepelhetne A dzsungel könyvében, ha Kipling 
akart volna írni róla. A vizek és erdők olyan változatos élőhe-
lyeket alkotnak, ahol nemcsak az állandó madarak, hanem a 
téli hónapokra a Himalájából lehúzódó, továbbá az északról, 

például Szibériából érkező vendégek is megfi gyelhetők. A ha-
talmas madárbőség, a Manasban úton-útfélen hangoskodó 
kék pávák (Pavo cristatus) vagy a Nameriben gyümölcsöket 
habzsoló szarvcsőrűek mellett más érdekességek is előfor-
dulnak. Gauhátiban a szeméttelepen és környékén él a sárga-
fejű marabu (Leptoptilos dubius) világállományának jelentős 
része. A máshol extrém ritkának számító fajból sokszor száz 
feletti egyed is látható, ahogy az emberek szomszédságában 
a szeméttelep alapos átfésülését végzik. 
India asszámi arca annyira más volt, mint amit eddig bármi-
kor láttam Ázsiában, hogy reményt adhat: talán van még mit 
és hogyan megoltalmazniuk a természetvédőknek.

DR. SÓS ENDRE

A Microcarbo niger nevű kormoránfaj meglehetősen 
hasonlít a mi kis kormoránunkra.

N
yikolaj Nyikolajevics Mikluho-Makláj Oroszország-
ban, a Novgorodhoz közeli Rozsgyesztvenszkoje falu-
ban 1846-ban született, és 1888-ban Szentpétervárott 

halt meg. Rövid élete rendkívül mozgalmas volt, kétszer any-
nyit tett különböző tudományágakban, mint sok más kuta-
tó. Felsőfokú tanulmányait a Szentpétervári Állami Egyetem 
fi zika és matematika szakán kezdte, majd fi lozófi át tanult a 
németországi Heidelbergi Egyetemen. Két év után orvos-
tanhallgatóként folytatta Lipcsében, s ekkoriban érdeklődése 
már egyre inkább az antropológia és a biológia felé fordult. 
1868-ban részt vett nagy tekintélyű tanára, Ernst Haeckel[1] 

expedíciójában, melynek során a Kanári-szigetek körüli ten-
ger élővilágát tanulmányozhatta. Ezután a Vörös-tengeren 
folytatták  kutatásaikat, ahol Haeckel professzor vezetésével 
tanulmányozták az akkoriban még ugyancsak ismeretlen víz 
alatti fl órát és faunát.

NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS 
MIKLUHO-MAKLÁJ

Gy ermekkorom egyik maradandó emléke egy 

szovjet fi lm. Mégpedig egy olyan, melyet 1948-

ban „hőn szeretett Sztálin apánk” parancsára 

készítettek. Nem kisebb személyiségről, 

mint Mikluho-Maklájról, a lánglelkű ukrán-

kozák és német-lengyel származású orosz 

antropológusról, Új-Guinea-kutatóról és nem 

utolsósorban biológusról szólt a meglehetősen 

gyenge minőségű, bolsevik maszlaggal jól 

megtűzdelt, fekete-fehér alkotás. Mégis 

nagyszerűnek találtam, többször megnéztem, 

mert elrepített egy messzi tájra, s ha kissé 

torzítva is, de megismertetett egy különös 

ember különös életével.

Aracana aurita. A halak illusztrációi Ernst Haeckel: 
Kunstformen der Natur című 
munkájából.
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gyenge minőségű, bolsevik maszlaggal jól 

megtűzdelt, fekete-fehér alkotás. Mégis 

nagyszerűnek találtam, többször megnéztem, 

mert elrepített egy messzi tájra, s ha kissé 

torzítva is, de megismertetett egy különös 

ember különös életével.

Aracana aurita. A halak illusztrációi Ernst Haeckel: 
Kunstformen der Natur című 
munkájából.

A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM
Habár Mikluho-Makláj a zoológiában is kiváló 
eredményeket ért el, egyre inkább az antro-
pológia felé fordult. Darwin tanaira építve 
meg volt győződve róla, hogy valahol lé-
tezik egy úgynevezett missing link, vagyis 
hiányzó láncszem, mely összeköti a ma-
jomszerű őst a modern Homo sapiensszel. 
Otto Finsch[2]  Új-Guineáról szóló könyvét 
olvasva úgy vélte, hogy ott talán megta-
lálhatja ezt az átmeneti formát. Visszatér-
ve Oroszországba, hamarosan megnyerte 
Konsztantyin Nyikolajevics nagyherceg b i-
zalmát, majd III. Sándor cárét is, aki támogatta 
igyekezetét. 1870 októberében útnak indulhatott 
az egyszemélyes expedíció, az Orosz Haditengeré-
szet Vityaz nevű korve ttjén. 1871 szeptemberében érkeztek 
Északkelet-Új-Guinea partjaihoz, ott, ahol ma Madang váro-
sa van. A cár kívánsága szerint Mikluho-Makláj feladata az 
volt, hogy igyekezzen jó viszonyt teremteni az őslakó pápu-
ákkal, s találjon egy megfelelő kikötőt a jövőben odalátogató 
orosz hajóknak. Új-Guinea akkortájt ugyanis „gazdátlan” volt 
a gyarmatosító államok felfogása szerint, s a cárnak úgy tűnt, 
célszerű lenne bekebelezni ezt a távoli szigetet. Tehát Mik-
luho-Makláj elsődleges szerepe egyfajta felderítés lett volna, 
ami mellett kedvére végezhette antropológiai, zoológiai és 

főként antropológus volt (még mindig a „hiányzó 
láncszemet” kutatta), értékes zoológiai munkát 

is végzett. Ő volt az első fehér ember, aki hu-
zamosabb ideig, egymagában élt a pápuák 
között.
1873-ban visszatért Oroszországba, de 
előbb a Fülöp-szigeteken végzett kuta-
tásokat, s gyűjtött zoológiai példányokat 
is. Szentpétervárott tudományos cikkei 
jelentek meg, és számos előadást tartott. 

Ámde nem sok időt töltött otthon: hama-
rosan ismét útra kelt, hogy kutatómunkáját 

Mikronéziában, Melanéziában, majd megint 
Új-Guineában folytathassa. Ezúttal Új-Guinea 

veszélyesebbnek bizonyult, régi tanyáját romok-
ban találta, s az őslakosok ellenségesen fogadták. 

Mikluho-Makláj azonban minden nehézséget legyőzve 
másodszor is megnyerte a pápuák bizalmát, és munkához 
látott. Ládaszámra gyűltek az állat- és növénypéldányok, so-
kasodtak a feljegyzések. Ám a sors közbeszólt: hősünk szer-
vezete nem bírta a megpróbáltatásokat, így kénytelen volt 
hátat fordítani Új-Guineának.

AUSZTRÁLIA, OROSZORSZÁG
Ausztráliába utazott, ahol felvette a kapcsolatot az akkor már 
széles körben ismert földbirtokos, politikus, de mindenek-
fölött nagyra becsült biológus William J. Macleayjal[3]. Sir 
Macleay rokonként fogadta az anyagi gondokkal küszködő 
vándort, sydneyi rezidenciát bocsátott rendelkezésére, s hu-
zamos támogatásban részesítette, melynek köszönhetően 
Mikluho-Makláj létrehozta Ausztrália első zoológiai kuta-
tóállomását Watsons Bayben (ma Sydney egyik tengerparti 
kerülete). A Sydneyi Egyetem múzeumát – mely ma Macleay 
Múzeumként ismert – hatásosan fejlesztette, preparált pél-
dányai, írásos emlékei mindmáig láthat ók ott. Nyikolaj Nyi-
kolajevics, aki mindeddig csak a Mikluho családnevet viselte, 
Macleay iránti tiszteletből felvette a Makláj (Maclay) nevet: 
ettől fogva Mikluho-Maklájnak nevezte magát.
1884-ben megnősült; egy özvegyasszonyt vett feleségül, 
Margaret Emma Clarkot, kivel boldog házasságban élt, s két 
fi uk is született. A sok trópusi betegséget elszenvedett utazó 
családjával és mintegy 20 láda zoológiai anyaggal 1886-ban 
hazatért Oroszországba. Meggyengült szervezete azonban 
nem sokáig bírta már: 1888-ban elhunyt, alig 42 esztendősen.
Mikluho-Makláj neve jól ismert világszerte: ő volt az első eu-
rópai, aki évekig élt a pápuák között. Ma úgy emlékeznek rá, 
mint a korai humanista antropológusok és a fáradhatatlan 
zoológus terepmunkások egyikére. Munkássága tudomány-
történeti szempontból nekünk, magyaroknak is fontos: töb-
bé-kevésbé ott – Északkelet-Új-Guineában, a mai Madang 
környékén – kutatott két honfi társunk is, előbb Fenichel Sá-
muel, majd Bíró Lajos.

DR. HANGAY GYÖRGY

[1] Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834–1919) német természet-
tudós polihisztor, író és illusztrátor, korának egyik legnagyobb biológusa
[2] Friedrich Hermann Otto Finsch (1839–1917) német etnográfus és fel-
fedező-utazó
[3] Sir William John Macleay (1820–1891) skót származású ausztrál zooló-
gus, múzeumalapító

botanikai kutatásait is. Az orosz gyarmatosítási álmok azon-
ban hamarost szertefoszlottak, mert a cárnak épp elég gond-
ja-baja akadt a hazai politikával és a németekkel való súrló-
dásokkal. Kelet-Új-Guinea utóbb brit és német kézre került, 
míg a nyugati rész, a mai indonéziai Papua provincia holland 
gyarmat lett. Az események iróniája, hogy Otto Finsch azzal 
nyerte el a bennszülöttek bizalmát, hogy Nyikolaj Nyikolaje-
vics testvérének adta ki magát. Az orosz kutatót tudniillik a 
kezdetben bizalmatlan őslakosok megszerették, tisztelték és 
mindenben segítették. Mikluho-Makláj így hát kitartott ere-
deti célja mellett, s folytatta munkáját Új-Guineában. Habár 

Új-Guinea jellegzetes madara 
a nagy paradicsommadár (Paradisaea apoda)

Lactoria cornuta 
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A 
vadon élő populációkat sajnos egy kézen meg lehet 
számolni, gyakorlatilag csak a Marokkóban találha-
tó állomány stabil (az intenzív védelmi intézkedések 

hatására kissé emelkedő) az utóbbi években. A Souss-Massa 
Nemzeti Parkban és Tamriban 2014-ben 524 madarat szám-
láltak (ez az utolsó elérhető hivatalos adat). Közülük 115 pár 
költött, amelyek 192 fi ókát repítettek. A marokkói állomány 
„szerencséje”, hogy állandó, így a vonulás során főként a 
fi ata lokra leselkedő veszélyeknek kevésbé vannak kitéve. 
Persze az otthon maradók sem „dőlhetnek hátra”, mert töb-
bek közt az élőhelyvesztés, a növényvédő szerek (pesztici-
dek) fokozott használata vagy az orvvadászat is szerepel azon 
tényezők között, melyek a kritikusan veszélyeztetett kategó-
riába sodorták a tarvarjút. 

VONULNI VESZÉLYES
Épp a költözés káros hatásait próbálják kivédeni a törökor-
szági Birecikben: az itteni egyedeket a vonulási időszakban 
röpdékbe zárják és etetik, hogy ne hulljanak el a vándorút 
alatt. Sajnos nagy eséllyel ilyen sorsra jutottak a szíriai Pal-

müra környékén újra felfedezett tarvarjak is. Ott 2002-ben 
hét madár, egy apró költő kolónia került elő, de 2013-ban és 
2014-ben csak egyetlen példány tért vissza, 2015-ben pedig 
már nem is észlelték a fajt az országban. A szíriai egyedekről 
kiderült, hogy a telet Etiópia középső részén töltötték, sőt az 
is valószínű, hogy a török állomány is e vonulási útvonalat 
járná be. A polgárháború és terrorizmus sújtotta országban a 
fajjal kapcsolatos kutatások egyelőre lehetetlenek, de feltéte-
lezik, hogy 20-30 éve még jelentős állományok élhettek a te-
rületén. A harcok kitörése előtti időszakban végzett kutatások 
viszont nem vezettek újabb telepek fölfedezésére. 
A tarvarjú speciális helyzete, miszerint a természetben eléggé 
siralmas a kép, ám fogságban jók a szaporítási eredmények, 
több országban is felvetették a gondolatot: lehetne-e a visz-
szatelepítéssel kacérkodni? Ráadásul a faj a XVII. századig Eu-
rópában, az Alpokban is költött (innen elsősorban a vadászat 
miatt pusztult ki), de nem kizárt, hogy Magyarországon is elő-
fordult. Ausztriában meg is kezdtek egy programot, melynek 
során az állatokat nagy nehézségek árán kisrepülőgéppel ta-
nítják a vonulásra, hogy a telet Dél-Toszkánában töltsék. 

A kritikusan veszélyeztetett tarvarjú (Geronticus eremita) a „klasszikus” példa, amikor 

a látogatóknak megpróbáljuk elmagyarázni, hogy íme, itt egy állat, amelyből több van fogságban, 

mint a szabad természetben. Jelenleg ugyanis 1507 tarvarjú él elsősorban Európa, illetve kisebb 

számban Észak-Amerika, Ázsia és Afrika állatkertjeiben.

AZ ÁLLATKERTEK MEGMENTIK A TARVARJÚT

ISMÉT SZABADON SZÁRNYALNAK
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ISMÉT SZABADON SZÁRNYALNAK

BUDAPESTEN KELTEK
A kezdeményezések és tervek közül a spanyol Proyecto 
Eremita az – bármennyire is furcsa –, aminek magyar vo-
natkozása van. Spanyolország tudniillik bizonyos szempont-
ból szerencsésebb helyzetben volt a tarvarjú kapcsán. Először 
is a természetvédelem biztos lábakon áll, másodszor a közeli 
marokkói populáció nem vonuló, így feltételezték, hogy az itt 
kiengedett madarak talán egész évben maradnak. És hogy 
mik a magyar vonatkozások? Az állatkertek tarvarjúmegőrző 
programja és azok együttműködése. A jerezi állatkert (Zoo-
botánico de Jerez) vezető szerepet tölt be a jelenleg is folyó, 
rendkívül sikeres programban, melybe négy, Budapesten kelt 
és felnevelt fi ókát a Fővárosi Állat- és Növénykert is küldött. 
2016 májusában megható volt dr. Miguel Quevedóval, a spa-
nyol intézmény vezető állatorvosával és a projekt egyik aty-
jával egy sziklafal előtt állni La Barca de Vejerben, s fi gyelni a 
költéssel foglalatoskodó közel 15 kifejlett madarat, azok még 

cseppnyi fi ókáit, illetve a ki-be szálló felnőtt egyedeket! Ez 
volt az a pillanat, mikor kézzelfoghatóvá vált, hogy mi lehet 
egy tenyészprogram végső célja, s mennyire fontos e fajo-
kat megőrizni, amíg olyan kedvező alkalom nyílik, hogy újra 
szabadon élhessenek.
A Proyecto Eremita azért is sikeres, mert a hatalmas lelke-
sedés mellett mindent úgy csináltak, ahogy a nagykönyv-
ben meg van írva. Először felmérték a lehetséges területeket 
és veszélyeztető tényezőket, majd hozzávetőleg 30 madarat 
engedtek el Cádiz közelében egy katonai területen. Minden 
példányt meggyűrűznek, egyeseket telemetriával követnek 
nyomon. Az első költési siker 2008-ra tehető, amikor egy pár 
két tojást tojt. A spanyol szakmai körök erről úgy emlékez-

nek meg, hogy 500 éve ez az első valószínűsíthető költés az 
országban – az előzőről egy XV. századi solymászati könyv 
számolt be! Azóta már több kolónia is található, s a madarak 
száma folyamatosan nő. 2011-ben kilenc pár, 2012-ben tíz 
pár, 2013-ban tizenöt pár, míg 2014-ben huszonhárom pár 
volt megfi gyelhető. (Ez utóbbi évben 25 fi óka repült ki.) Rá-
adásul a tarvarjak még a marketingszempontokra is fi gyel-
tek: a La Barca de Vejerben 2012-ben megtelepedett madarak 
az autóút mentén, egy fi nom ibériai sonkát felszolgáló étte-
rem mellett hirdetik a program sikerét és a védelem fontos-
ságát. Az emberek megállnak, fotóznak, esetleg a türkizkék 
égbolton fi gyelik, ahogy a ritka faj egyedei jönnek-mennek 
a költőszikla és a közeli táplálkozóterületek közt (az idillt a 
be-beköröző fakó keselyűk egyáltalán nem zavarják).

SÓS ENDRE–KOROKNAI VIKI

Fiókáját etető szülőmadár

A költőtelep La Barca de Vejer-ben

 E groteszk megjelenésű madár minden 
példányát egyedi jelöléssel látják el.
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL
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AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA
Hogyan nyerheti el egy sürgősségi osztályon dol-
gozó orvos és egy norvégiai vakáción az éjféli 
napsütésbe sátrából kiszökő kisfi ú képe a legjobb 
természetfotósnak járó díjat? Miként világít rá egy 
pillanatkép a Föld ökológiai problémáira? 
A Wildlife Photographer of the Year / Az Év Termé-
szetfotósa pályázat a világ legrangosabb természet-
fotós megmérettetése: már ötven éve mutatja be 
az érdeklődőknek a természet legbámulatosabb és 
legmegindítóbb arcát. Idén két magyar díjazottja 
van a versenynek, Kudich Zsolt és Novák László. Az 
ő képeiket is megtekinthetik az érdeklődők a kiállí-
táson, mely Közép-Európában kizárólag Budapes-
ten, a Természettudományi Múzeumban látható 
május 4-től augusztus 4-ig.
A tárlat a múzeum kiállítási csarnokában kedd ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között várja a látoga-
tókat. A kiállítás honlapja: http://www.mttm.hu/hu/
wpy_2015/kiallitas
Kudich Zsolt és Zsirmon Réka  fotós házaspár a 
„Duna: végveszélyben a természet menedékei” című, Európa egyik veszélyeztetett folyóját bemutató nemzetközi hírű fotó-
kiállítása június 1-től július 17-ig látható a múzeum Kupolacsarnokában.

DÍJAZOTT ZOOLÓGUSOK
Dr. Korsós Zoltánnak, a Magyar Természettudományi Múze-
um főigazgatójának a Magyar Biológiai Társaság a biológia 
területén végzett kiemelkedően eredményes, aktív és sok-
rétű kutatási, muzeológiai, oktatási és tudományszervezői 
tevékenységéért, közel 4 évtizedes jelentős társasági szer-
vezőmunkájáért, illetve az Állattani Szakosztályban végzett 
kiemelkedő munkásságáért Herman Ottó-díjat adományo-
zott.

Dr. Csorba Gábornak, a Magyar Természettudományi Múze-
um főigazgató-helyettesének az emlőskutatásban elért ered-
ményeiért, a védett emlősfajok megőrzési terveinek kidolgo-
zásáért, illegális kereskedelmük visszaszorítása érdekében 
végzett munkájáért, valamint a Magyar Denevérgyűrűző 
Központ vezetőjeként végzett munkája elismeréseként dr. 
Fazekas Sándor földművelési miniszter a Föld Napja alkalmá-
ból Pro Natura díjat adományozott.

Komodói dzsúdó

Június 6-án dr. Korsós Zoltán (jobbra) Herman Ottó-díjat, míg 
dr. Pócs Tamás ökológus (középen) Jávorka Sándor-díjat és 
dr. Vida Gábor genetikus Huzella Tivadar-díjat vehetett át.

Dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter, dr. Csorba Gábor és 
dr. Rácz András helyettes államtitkár
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AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA
Hogyan nyerheti el egy sürgősségi osztályon dol-
gozó orvos és egy norvégiai vakáción az éjféli 
napsütésbe sátrából kiszökő kisfi ú képe a legjobb 
természetfotósnak járó díjat? Miként világít rá egy 
pillanatkép a Föld ökológiai problémáira? 
A Wildlife Photographer of the Year / Az Év Termé-
szetfotósa pályázat a világ legrangosabb természet-
fotós megmérettetése: már ötven éve mutatja be 
az érdeklődőknek a természet legbámulatosabb és 
legmegindítóbb arcát. Idén két magyar díjazottja 
van a versenynek, Kudich Zsolt és Novák László. Az 
ő képeiket is megtekinthetik az érdeklődők a kiállí-
táson, mely Közép-Európában kizárólag Budapes-
ten, a Természettudományi Múzeumban látható 
május 4-től augusztus 4-ig.
A tárlat a múzeum kiállítási csarnokában kedd ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között várja a látoga-
tókat. A kiállítás honlapja: http://www.mttm.hu/hu/
wpy_2015/kiallitas
Kudich Zsolt és Zsirmon Réka  fotós házaspár a 
„Duna: végveszélyben a természet menedékei” című, Európa egyik veszélyeztetett folyóját bemutató nemzetközi hírű fotó-
kiállítása június 1-től július 17-ig látható a múzeum Kupolacsarnokában.

DÍJAZOTT ZOOLÓGUSOK
Dr. Korsós Zoltánnak, a Magyar Természettudományi Múze-
um főigazgatójának a Magyar Biológiai Társaság a biológia 
területén végzett kiemelkedően eredményes, aktív és sok-
rétű kutatási, muzeológiai, oktatási és tudományszervezői 
tevékenységéért, közel 4 évtizedes jelentős társasági szer-
vezőmunkájáért, illetve az Állattani Szakosztályban végzett 
kiemelkedő munkásságáért Herman Ottó-díjat adományo-
zott.

Dr. Csorba Gábornak, a Magyar Természettudományi Múze-
um főigazgató-helyettesének az emlőskutatásban elért ered-
ményeiért, a védett emlősfajok megőrzési terveinek kidolgo-
zásáért, illegális kereskedelmük visszaszorítása érdekében 
végzett munkájáért, valamint a Magyar Denevérgyűrűző 
Központ vezetőjeként végzett munkája elismeréseként dr. 
Fazekas Sándor földművelési miniszter a Föld Napja alkalmá-
ból Pro Natura díjat adományozott.

Komodói dzsúdó

Június 6-án dr. Korsós Zoltán (jobbra) Herman Ottó-díjat, míg 
dr. Pócs Tamás ökológus (középen) Jávorka Sándor-díjat és 
dr. Vida Gábor genetikus Huzella Tivadar-díjat vehetett át.

Dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter, dr. Csorba Gábor és 
dr. Rácz András helyettes államtitkár

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE

(Budapest, Újlaki téglagyár; alsó oligocén; Magyar Természet-
tudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

A tengeri ősmaradványok között általában a gerinctelen fosszíli-
ák uralkodnak. A gerincesek között a teljes vagy közel teljes csont-
vázak (például krokodilok, cetek, delfi nek) amilyen látványosak, 
olyan ritkák is. A halaknál a teljes csontvázak szintén csak kivé-
teles körülmények közt őrződnek meg, sokkal jellemzőbb, hogy 
egyes részeik (fogak, hallókövek, csonttöredékek) kerülnek elő. 
Ám ezek nagyrészt kis méretűek, többnyire csupán mikroszkóp-
pal lehet őket érdemben tanulmányozni. A halfogak között főleg 
a cápafogak sorolhatók a látványos és időnként jelentős méretű 
maradványok közé. A cápák a porcos halak közé tartoznak, így a 
fogakon kívül rendszerint nem fosszilizálódik egyéb testrészük. 

Noha a cápák már a földtörténeti ókorban megjelentek és gyakorivá váltak, Magyarországon – néhány ritka mezo-
zoikumi lelet mellett – főleg a földtörténeti újkorból származó eocén, oligocén és miocén korú kőzetekben lehetnek 
gyakoriak maradványaik. A középső miocén lajtamészkőből hatalmas Carcharocles-fogakat ismerünk, míg a világ-
hírű alsó miocén ipolytarnóci lelőhelyen, a lábnyomok és növénymaradványok mellett, 19 cápanemzetség jelenlétét 
is kimutatták a közelmúltban. Az alsó oligocén időszaki, viszonylag mélyebb tengerben lerakódott „Kiscelli Agyag” 
is gazdag cápafogakban. A Magyar Természettudományi Múzeumban található jelentős kiscelli cápafoggyűjtemény 
feldolgozása jelenleg is zajlik Szabó Márton jóvoltából. A képen a tehéncápafélékhez tartozó Notorynchus symphysis 
foga látható.                                  DULAI ALFRÉD

Notorynchus primigenius (Agassiz, 1843)
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MAGYARORSZÁG ŐSMARADVÁNYAI 11.

CSODABOGÁR TOLNA MEGYÉBŐL
Az atracélcincér (Pilemia tigrina) az egyik legritkább cincérfaj Magyarországon: biztos előfordulása csak a Dél-Tiszántúl lösz-
gyepmaradványairól, illetve a Mecsek egyetlen pontjáról ismert. Fokozottan védett (pénzben kifejezett természetvédelmi 
értéke 100 ezer forint), és Natura 2000-es jelölőfaj is. Míg a legtöbb cincér lárvái fában élnek, e faj egyedfejlődése egy lágy 
szárú növényhez kötött: tápnövénye a kék atracél (Anchusa barrelieri), mely szintén eléggé ritka nálunk.
Tóth István Zsolt botanikus, a Duna–Dráva Nemzeti Park munkatársa 
már tavaly jelezte, hogy a Tolnai-dombságban megtalálta a növényt. 
Nagy örömére felfedezte a bogarat is; invitált, hogy én is nézzem meg. 
(A mecseki előfordulási adat szintén neki köszönhető.)
Mivel magam még se a növénnyel, se az atracélcincérrel nem találkoz-
tam, úgy éreztem, nem szalaszthatom el az alkalmat. Felkerekedtünk 
hát három gyűjteményi kollégámmal. István a település szélén várt 
ránk, és sokat próbált Ladájával elfuvarozott a helyszín közelébe. Szőlők, 
akácosok, bálványfások között bújik meg a kis gyepfolt, melyen 1000–
1500 kék atracél virít. (A pontos lelőhelyet érthető okból nem árulhatjuk 
el.) Grabant Aranka preparátor pillantotta meg az első cincért, s miután 
láttuk, mit kell keresnünk, valamennyien rábukkantunk a napozó vagy 
párosodó bogarakra.
Holott ez nem egyszerű. A cincér hiába tarka színű, ha mozdulatlanul 
ül a virágzaton, teljesen beleolvad a környezetébe. Meleg időben mesz-
sziről észreveszi az embert, és azonnal ledobja magát a fű közé. Hűvö-
sebb időben már könnyebb megkeresni, ám akkor is ügyelni kell arra, 
hogy árnyékunk ne vetüljön rá.
Az atracélcincér élőhelyét a cserjésedés és a terjeszkedő inváziós fák ve-
szélyeztetik, de a tisztázatlan tulajdonviszonyok sem kedveznek neki. 
Csak reménykedhetünk, hogy e ritka bogár élőhelye a harmadik ma-
gyarországi tájegységben továbbra is fennmarad.                  MERKL OTTÓ
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A KETRECTŐL A BIODÓMIG
AZ ÁLLATKERTI ÉPÍTÉSZET SAJÁTOS EVOLÚCIÓJA

Az állatkertek világszerte rendkívül népszerű intézmények. Sikerük nem új keletű, hiszen 

a legrégibb állatkertekről (kínai, asszír uralkodók kertjei) fennmaradt leírások több ezer évvel 

ezelőtti gyűjteményekről számolnak be. Vajon mi e siker titka? Vélhetőleg az élő állatok 

testközeli látványa az, amit semmilyen más módon nem tudtak azóta sem ennél hatásosabban 

„megjeleníteni”, illetve pótolni.
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a legrégibb állatkertekről (kínai, asszír uralkodók kertjei) fennmaradt leírások több ezer évvel 

ezelőtti gyűjteményekről számolnak be. Vajon mi e siker titka? Vélhetőleg az élő állatok 

testközeli látványa az, amit semmilyen más módon nem tudtak azóta sem ennél hatásosabban 

„megjeleníteni”, illetve pótolni.

A
z állatkertek jól megtervezett élő bemutatói tulaj-
donképp történetek, melyek az adott faj vagy fajok 
életmódjáról, különböző különleges képességeiről, 

élőhelyeiről és (egyre inkább) az emberhez való viszonyáról 
szólnak. Minden állatkert igyekszik a maga sajátos adottsága-
inak megfelelően kialakítani élő gyűjteményét, s a bemutatott 
fajokat, tematikákat sorba rendezve élményt, ismeretanyagot 
adni az érdeklődő látogatóknak. A tárlatrendezés külön szak-
ma, ami hatványozottan igaz az állatkerti kiállításokra, hisz 
ez esetben élőlényekkel foglalkozunk, melyek sorsáért teljes 
felelősséggel tartozunk. A kiállítás rendezésének fő szabálya, 
hogy a látvány már az első pillanatban ragadja magával az 
érdeklődőket, nyújtson olyat, amit sehol másutt nem lehet 
megkapni. Nos, az állatkertekben ez korántsem egyszerű. Itt 
a bemutatott látvány főszereplői az állatok, akik nem tudnak 
minden pillanatban valami egyszeri és megismételhetetlen 
attrakcióval szolgálni. Legtöbbször az igazi látvány maga az 
egészséges, szép egyed, mely a kiállítási környezettel harmó-
niában van. Vagy azért, mert szinte a legapróbb részletekig 

sokszor legalább akkora, ha nem nagyobb, mint amilyen a 
bemutatótér mérete. Ma az állatkerti bemutatástechnika már 
rég meghaladta a bélyeggyűjtemény-szerű elhelyezést, ahol 
a különböző fajokat egymás mellett, hasonló „egyenférőhe-
lyeken” mutatták be. Immár egyre gyakrabban épülnek ko-
moly állatházak, férőhelyek kifejezetten egy-egy faj speciális 
igényeinek megfelelően. Lássunk néhány példát napjaink 
állatkerti gyakorlatából.

RÁCSOK NÉLKÜL – MŰSZIKLÁK
A legrégibb és mindmáig legegyszerűbb, ugyanakkor kellően 
biztonságos eszköz az állatkerti kiállítástechnikában a rács. 
Bár a technológiai fejlesztések jóvoltából ma már számta-
lan (osztását, anyagát, színét, teherbíró képességét tekintve) 
új alakban képes megjelenni, alkalmazását minden intéz-
mény igyekszik a legszükségesebb mértékűre csökkenteni. 
A modern állatkerti építészet egyik legnagyobb kérdése, hogy 
miként lehet megoldani a látogatók, illetve az állatok bizton-
ságának garantálását jól látható, de valljuk be őszintén, illú-

megegyező a háttér az eredeti élőhelyével, vagy pedig azért, 
mert egy jól érzékelhető párhuzam, egyensúlyi hangulat 
van az egyed és környezete között. Utóbbi esetben nem fel-
tétlenül az a cél, hogy például egy néhány ezer négyzetmé-
teres zsiráfkifutóban az afrikai szavanna élményét kínáljuk, 
hanem az, hogy az állatok különleges megjelenése kellően 
érvényesüljön a jól megkomponált háttér segítségével. Rá-
adásul akadnak egészen bonyolult helyzetek, mikor maga a 
háttér „előállítása” is különleges szaktudást, folyamatos be-
avatkozást igényel. Gondoljunk csak egy manapság divatos 
trópusi csarnokra, ahol már az alapvető környezeti elemek 
(hőmérséklet, páratartalom, légmozgás vagy a napi hőinga-
dozás) biztosítása is komoly technikai, gépészeti hátteret 
igényel. E bemutatótereket alaposan meg kell tervezni, meg-
építésük rengeteg pénzbe kerül, folyamatos üzemeltetésük 
szakértelmet és megfelelő kiegészítő berendezések sokasá-
gát igényli. A berendezések elhelyezéséhez pedig hely kell, 

zióromboló rácsok nélkül. A különböző alternatívák közül a 
legrégebben használtak a megfelelően méretezett száraz és 
vizes árkok. Gondoljunk csak a középkori várak medveárok 
nevű „bemutatóira”. A módszert viszonylag hamar felfedezte 
az állatkerti szakma is, és az alapötletet felhasználva készült 
el 1907-ben Carl Hagenbeck híres Afrika-panorámája Ham-
burgban, mely azóta is alapmű. A Hagenbeck-stílus a maga 
korában forradalminak számított, sok állatkert igyekezett 
utánozni, hiszen páratlanul népszerű volt. A műszikla egyik 
legjobban sikerült darabja épp Budapesten készült el alig né-
hány évvel a hamburgi után. A legnagyobb ilyen létesítmény 
a párizsi állatkertben (Parc Zoologique de Vincennes) találha-
tó, itt szinte minden állatházat mesterséges sziklába rejtettek. 
Sajnos a műszikla előnyeiből (természetes hatás) származnak 
tagadhatatlan hátrányai is, mivel a szabálytalan forma és fel-
színképzés miatt rendkívül nehéz megoldani a szigetelését. 
Márpedig ahová a víz be tud szivárogni, ott ki is fejti romboló 
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hatását, esetünkben áztatja, illetve fagyveszélyes időszakok-
ban fi zikailag aprózza el az építmény anyagát. A csepp pedig, 
mint tudjuk, a követ is kivájja (Gutta cavat lapidem – Ovidius), 
így a műsziklák sorsa, a természetesekéhez hasonlóan, a lassú 
pusztulás. A párizsi kert szóban forgó kulisszáit sem kerülték 
el az említett problémák, olyannyira, hogy 2008–14 között a 
rossz műszaki állapotuk miatt teljes átépítésükre, bontásukra 
került sor. A megújult kert azonban a mai napig is őrzi a stí-
lust: a legszebb darabok, köztük a szimbolikus „Nagy szikla” a 
maga 65 méteres magasságával, meghatározó tájképi elemek.

A CSEMPE-ÜVEG KORSZAK
Az 50-es, 60-as évek fordulóján épültek meg az első (Ant-
werpen, München, Berlin), jellemzően emberszabásúak tar-
tására szolgáló épületek, ahol a rácsok helyett a páncélüveg 
játssza a főszerepet. Az üveggel határolt belső tereket, első-
sorban a jó higiénés viszonyok akkortájt felismert főszerepe 
miatt, csempével burkolták le. Mivel a tartási eredmények 
lényegesen javultak, a módszer viharos gyorsasággal ter-
jedt, s a legtöbb mai kertben is láthatók még a nyomai. Bár 
kétségtelenül jól áttekinthetőek, könnyen tisztán tarthatóak, 
de ugyanakkor meglehetősen „sterilek” is e bemutatók, ami a 
bennük élő állatok számára rendkívül ingerszegény környe-
zetet jelent. Hamar kiderült, hogy ezeknek az intelligens, érző 
lényeknek nemcsak megfelelően tiszta, hanem elsősorban a 
természetes társas viselkedésüknek megfelelő csoportos, in-
gergazdag elhelyezést kell biztosítani. Az állatok tartásában 
szerzett ismeretek gyarapodásával párhuzamosan az előző 
hiányosságot viszonylag egyszerűen lehet pótolni, például 
ha a krómacél hajlítottcső-mászókák helyett természetes fa-
törzseket használnak a belső tér berendezéséhez.

A MŰANYAGOK
A legújabb forradalmi áttörést természetesen a műanyagok 
megjelenése hozta, amelyek számtalan új lehetőséget nyitot-
tak meg az állatkerti építészek előtt. A rendkívüli teherbírással 
párosuló hajlíthatóság főként a vizes bemutatók építésénél 
nyitott új dimenziókat. Az immár széles körben alkalmazott 
akrilfalak, alagutak nélkülözhetetlenek a nagy akváriumok 
építésénél. Ezzel párhuzamosan a műsziklaiparban is előre-
törtek a műanyagok: ma az állatkertekben megépülő mester-
séges sziklák döntő részben már műanyagból készülnek.

A „WALKING-THROUGH” LÉTESÍTMÉNYEK
Az 1970-es években készültek el az első olyan bemutatók, 
ahol a látogatók az állatokkal közös térbe léphettek be, így 
konkrétan testközelbe kerülhettek velük, akár meg is érint-
hették őket. A kezdeti félelmeket (emberre, állatra veszélyesek 
lehetnek e találkozások) hamar eloszlatta az említett állattartó 
terek óriási népszerűsége, s bár hellyel-közzel mindig előfor-
dulnak kisebb incidensek (jellemzően a fegyelmezetlen láto-
gatók miatt), minden kert igyekszik legalább egy ilyen létesít-
ményt üzemeltetni.

A BIODÓMOK
A nagy területű (5-6 ezer m²) tematikus állatházak építése az 
1960-as években már szokványosnak volt mondható. Eleinte 
főleg a legtermetesebb állatoknak (elsősorban vastagbőrűek-
nek) épülő házak voltak ezek, hagyományosan elválasztott 
látogatói, illetve kiállítóterekkel. Később új gondolatok men-
tén készültek a „nagy házak” tervei. Egyre inkább az átfogó, 
egy-egy témakört (pl. egy meghatározott földrajzi terület 
élővilágát) jobban kiteljesítő tematikák kaptak helyet bennük. 
Talán a berlini Tierpark Alfred Brehm Háza tekinthető a mai 
modern biodómok előfutárának, ahol a korábban tárgyalt ki-
állítástechnikai elemek mindegyike komplexen, egy térben 
jelent meg. Az 5300 m² alapterületű, 16 m gerincmagasságú 
épületet 1963-ban építették meg, s a maga idejében a világ 
legnagyobbjának számított.
Az első igazi, akár egyhektáros, vagy annál is nagyobb bio-
dómokat az ezredforduló táján építették. (E témáról bővebben 
március-áprilisi lapszámunkban olvashattak.)

SÁNDOR ISTVÁN

A felfedezés élménye élő növények 
és állatok között

Sarkvidéki séta királypingvinekkel
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A CSEMPE-ÜVEG KORSZAK
Az 50-es, 60-as évek fordulóján épültek meg az első (Ant-
werpen, München, Berlin), jellemzően emberszabásúak tar-
tására szolgáló épületek, ahol a rácsok helyett a páncélüveg 
játssza a főszerepet. Az üveggel határolt belső tereket, első-
sorban a jó higiénés viszonyok akkortájt felismert főszerepe 
miatt, csempével burkolták le. Mivel a tartási eredmények 
lényegesen javultak, a módszer viharos gyorsasággal ter-
jedt, s a legtöbb mai kertben is láthatók még a nyomai. Bár 
kétségtelenül jól áttekinthetőek, könnyen tisztán tarthatóak, 
de ugyanakkor meglehetősen „sterilek” is e bemutatók, ami a 
bennük élő állatok számára rendkívül ingerszegény környe-
zetet jelent. Hamar kiderült, hogy ezeknek az intelligens, érző 
lényeknek nemcsak megfelelően tiszta, hanem elsősorban a 
természetes társas viselkedésüknek megfelelő csoportos, in-
gergazdag elhelyezést kell biztosítani. Az állatok tartásában 
szerzett ismeretek gyarapodásával párhuzamosan az előző 
hiányosságot viszonylag egyszerűen lehet pótolni, például 
ha a krómacél hajlítottcső-mászókák helyett természetes fa-
törzseket használnak a belső tér berendezéséhez.

A MŰANYAGOK
A legújabb forradalmi áttörést természetesen a műanyagok 
megjelenése hozta, amelyek számtalan új lehetőséget nyitot-
tak meg az állatkerti építészek előtt. A rendkívüli teherbírással 
párosuló hajlíthatóság főként a vizes bemutatók építésénél 
nyitott új dimenziókat. Az immár széles körben alkalmazott 
akrilfalak, alagutak nélkülözhetetlenek a nagy akváriumok 
építésénél. Ezzel párhuzamosan a műsziklaiparban is előre-
törtek a műanyagok: ma az állatkertekben megépülő mester-
séges sziklák döntő részben már műanyagból készülnek.

A „WALKING-THROUGH” LÉTESÍTMÉNYEK
Az 1970-es években készültek el az első olyan bemutatók, 
ahol a látogatók az állatokkal közös térbe léphettek be, így 
konkrétan testközelbe kerülhettek velük, akár meg is érint-
hették őket. A kezdeti félelmeket (emberre, állatra veszélyesek 
lehetnek e találkozások) hamar eloszlatta az említett állattartó 
terek óriási népszerűsége, s bár hellyel-közzel mindig előfor-
dulnak kisebb incidensek (jellemzően a fegyelmezetlen láto-
gatók miatt), minden kert igyekszik legalább egy ilyen létesít-
ményt üzemeltetni.

A BIODÓMOK
A nagy területű (5-6 ezer m²) tematikus állatházak építése az 
1960-as években már szokványosnak volt mondható. Eleinte 
főleg a legtermetesebb állatoknak (elsősorban vastagbőrűek-
nek) épülő házak voltak ezek, hagyományosan elválasztott 
látogatói, illetve kiállítóterekkel. Később új gondolatok men-
tén készültek a „nagy házak” tervei. Egyre inkább az átfogó, 
egy-egy témakört (pl. egy meghatározott földrajzi terület 
élővilágát) jobban kiteljesítő tematikák kaptak helyet bennük. 
Talán a berlini Tierpark Alfred Brehm Háza tekinthető a mai 
modern biodómok előfutárának, ahol a korábban tárgyalt ki-
állítástechnikai elemek mindegyike komplexen, egy térben 
jelent meg. Az 5300 m² alapterületű, 16 m gerincmagasságú 
épületet 1963-ban építették meg, s a maga idejében a világ 
legnagyobbjának számított.
Az első igazi, akár egyhektáros, vagy annál is nagyobb bio-
dómokat az ezredforduló táján építették. (E témáról bővebben 
március-áprilisi lapszámunkban olvashattak.)

SÁNDOR ISTVÁN

A felfedezés élménye élő növények 
és állatok között

Sarkvidéki séta királypingvinekkel

A
ránylag nagy termetű főemlősöknek tűnnek a hegyi 
páviánok (hívják még őket dzseládának, illetve bar-
na páviánnak is), elsősorban a kifejlett hímek hosz-

szú szőre megtévesztő, de jobbára nem nagyobbak a töb-
bi páviánfajnál. A hímek átlagos testtömege 18,5 kg, míg a 
nőstényeké alig 11 kg – vagyis ugyanaz a nagymérvű nemi 
kétalakúság (dimorfi zmus) jellemzi, mint a közeli területeken 
élő galléros páviánokat. Az ivarérett hímek hosszú szőrzete 
tetszetős, színe melírozott barnának tűnik. Mindkét nemre 
jellemző a mellkason lévő csupasz terület, mely a hímek-
nél folyamatosan piros, míg a nőstényeknek ivarzás idején 
válik élénk színűvé, sőt, úgy tűnik, mintha fehér gyöngyök 
húzódnának a szélén – ami nem más, mint az ekkor megje-

lenő duzzanatok sora. Tehát az állatkertek látogatói körében 
oly sokszor hallható „piros fenekű pávián” kifejezés náluk 
nem érvényes: a nőstény dzseládák a mellkasuk színe és e 
„nyaklánc” alapján mutatják fogékonyságukat a párzásra. 
A hüvelykujj és a többi ujj sokkal inkább szembefordítható, 
mint rokonaiké; emellett kezük felépítése, ujjaik rövidsége le-
hetővé teszi, hogy ássanak a gumók, rizómák után. Nemcsak 
a fűszálakat ragadják meg ügyesen, hanem az eszközként 
használható tárgyakat, kődarabokat is, sőt, kifejezetten ked-
velik ezt a foglalatosságot. Magam fi gyeltem meg egy dzselá-
dát, aki a hegyoldalon egy kisebb bottal járkált, melyet itt-ott 
gondosan a kövek közé illesztve, ülőfaként használt a nagy 
szorgalommal űzött kőfejtéshez. 

A hegyi páviánok (Theropithecus gelada) igazi különlegességek a majmok furcsaságokban amúgy is bővelkedő 
táborában. Nemcsak küllemük kelt feltűnést, hanem táplálkozásuktól a szociális viselkedésükig számos tulajdonságuk 

számít egyedinek, főleg, ha legközelebbi rokonaikkal, a Papio nemzetségbe tartozó páviánokkal hasonlítjuk össze 
őket. Nem csoda, hogy a természetfi lmesek is „felfedezték” őket, minek következtében kedvelt és gyakori szereplői a 

dokumentumfi lmeknek. Akinek nincs szerencséje őket vadon megpillantani, annak sem kell lemondania róla, hogy élőben 
találkozhasson velük, hisz Magyarországon két állatkertben is látható egy-egy dzseládacsapat.

AHOL A NŐSTÉNY A FŐNÖK
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A dzseladák arckifejezése sok mindent elárul. 
Mimikájuk szinte egyedülálló a majmok között.



MÁR CSAK EGYETLEN FAJ
A Theropithecus nemnek hajdan több faja is élt, a jelenlegi-
nél jóval nagyobb területen. A nemzetség egyetlen ma élő 
képviselője, a dzseládapávián azonban csak az Etióp-fennsík 
egyes térségein honos, két alfaja közül a T. g. obscurus délen, 
a T. g. gelada északabbra. Napközben a fennsíkok nyílt, füves 
területein mozognak 2000 és 5000 méter közötti magassá-
gon, ám az estét többnyire a kiemelkedő sziklák védelmében 
töltik. A talajon való mozgáshoz az egyik legjobban alkal-
mazkodott főemlős, ami azonban nem jelenti, hogy ne mo-
zognának ügyesen a meredek sziklákon vagy akár a fákon 
is. Nemcsak másznak, hanem időnként nagyokat ugranak, 
a földre éppúgy, mint két magaslati pont közt. Mindazonáltal 
a legjellemzőbb testtartás, amiben láthatjuk őket, az, ahogy a 
fűben ülve legelnek.
Legelő majmok? Bizony, a dzseládák ebben is eltérnek roko-
naiktól, mivel elsősorban füvet esznek. A nedves évszakban, 
vagyis júliustól augusztusig, táplálékának 93%-át a fűfélék le-
veles szárai teszik ki, novemberben pedig főleg azok magjait 
fogyasztják. A száraz évszakban, januárban és februárban, a 
növények rizómáit ássák ki a föld alól. Kisebb mennyiségben 
egész évben esznek gumókat, gyümölcsöket, virágokat és 
hajtásokat. Olyannyira alkalmazkodtak a fűfélék fogyasztá-
sához, hogy állati eredetű táplálékot egyáltalán nem esznek, 
még gerincteleneket vagy tojásokat sem. 

TÖBBSZINTŰ CSOPORTOK
A legérdekesebb azonban a dzseládapáviánok szociális visel-
kedése. Abban emlékeztetnek a némileg hasonló környezet-
ben élő galléros páviánokra, hogy többszintű csoportokban 
élnek, melynek alapegysége az ivarérett hímből és nősténye-
iből, illetve az utódokból felépülő hárem. A háremek lazáb-
ban szerveződő bandákba állnak össze. A háremmel (még 
vagy már) nem rendelkező hímek is egy nemű csoportokban 
élnek. A különböző csoportok a még lazább, de akár a 400-as 
egyedszámot is elérő hordákba verődnek össze. 
Ennyi az egyezés, most jönnek a meglepő különbségek! A 
dzseládapáviánoknál nem a hímek, hanem a nőstények a tu-
lajdonképpeni vezetők. Sőt, az ő döntésük az is, melyik hímet 
fogadják be a csoportjukba. A hím testi ereje és harciassága 
nem elég a sikerhez: rokonszenv híján a nőstények akkor is 
elkergetik a csapatból, ha már legyőzte vetélytársát. Ennek 
következtében a hímek mindent megtesznek, hogy a nősté-
nyek kegyeibe férkőzzenek, amelyet leginkább kurkászással 
tudnak elérni. A kurkászás sokszor némi derültséget okoz 
az emberben, s többnyire puszta bolhászásnak tekinti, mely 
legfeljebb annyiban érdekes, hogy egymásról esznek a maj-
mok. Ám a főemlősök világában e viselkedés sokkal többet 
jelent. Egymás testszőrzetének ápolása tudniillik nem pusz-
tán higiéniai kérdés, hanem – tekintve a kellemes érzetet, 
amivel jár – fontos szerepe van a pozitív szociális kapcsola-
tok kialakításában és ápolásában is. Megfi gyelték, hogy azok 

A kölykök játszva tanulják meg, hogy a hordán belül 
mit szabad és mit nem.

A hímek hosszú vállsörényükről könnyen felismerhetők.
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naiktól, mivel elsősorban füvet esznek. A nedves évszakban, 
vagyis júliustól augusztusig, táplálékának 93%-át a fűfélék le-
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ben élő galléros páviánokra, hogy többszintű csoportokban 
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iből, illetve az utódokból felépülő hárem. A háremek lazáb-
ban szerveződő bandákba állnak össze. A háremmel (még 
vagy már) nem rendelkező hímek is egy nemű csoportokban 
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Ennyi az egyezés, most jönnek a meglepő különbségek! A 
dzseládapáviánoknál nem a hímek, hanem a nőstények a tu-
lajdonképpeni vezetők. Sőt, az ő döntésük az is, melyik hímet 
fogadják be a csoportjukba. A hím testi ereje és harciassága 
nem elég a sikerhez: rokonszenv híján a nőstények akkor is 
elkergetik a csapatból, ha már legyőzte vetélytársát. Ennek 
következtében a hímek mindent megtesznek, hogy a nősté-
nyek kegyeibe férkőzzenek, amelyet leginkább kurkászással 
tudnak elérni. A kurkászás sokszor némi derültséget okoz 
az emberben, s többnyire puszta bolhászásnak tekinti, mely 
legfeljebb annyiban érdekes, hogy egymásról esznek a maj-
mok. Ám a főemlősök világában e viselkedés sokkal többet 
jelent. Egymás testszőrzetének ápolása tudniillik nem pusz-
tán higiéniai kérdés, hanem – tekintve a kellemes érzetet, 
amivel jár – fontos szerepe van a pozitív szociális kapcsola-
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A kölykök játszva tanulják meg, hogy a hordán belül 
mit szabad és mit nem.

A hímek hosszú vállsörényükről könnyen felismerhetők.

F
o

tó
: E

n
d

ré
d

i 
L

aj
o

s

a majmok, amelyek a magasabb rangú egyedeket többet kur-
kásszák, nagyobb mértékben számíthatnak az utóbbiak se-
gítségére. A dzseládáknál a hím szorgalmasan kurkászik, s 
ha például több nősténye van, mint amennyivel „elbír”, idővel 
faképnél is hagyják az elhanyagolt feleségek.
A háremekre nem jellemző módon a nőstények között hie-
rarchikus a viszony, ahol a közeli rokonok hasonló rangúak. 
A nőnemű utódok – ritka kivételtől eltekintve – egész éle-
tükben a szülői csapatban maradnak, a fi atal hímek viszont 
búcsút mondanak neki.
Mindebből látszik, hogy a dzseládapáviánok igen aktív tár-
sadalmi életet élnek, kommunikációjuk ennek megfelelően 
változatos. Legfeltűnőbb az arcmimikájuk, amely időnként 
nagy hatást kelt a külső szemlélőben is. Van, hogy teljesen, 
az orrukig hátrahúzzák felső ajkukat, közszemlére téve te-
kintélyes méretű szemfogaikat és ínyüket – ez kifejezetten 
rájuk jellemző viselkedés. A kutatók a nem emberszabású 
majmokhoz képest meglepően sok, több mint 30 elkülönít-
hető, egy-egy adott viselkedéshez társítható hangot írtak le 
a dzseládáknál.

NEM VESZÉLYEZTETETT
Ösztrusz idején, vagyis amikor a nőstények fogékonyak, na-
ponta 2-5 alkalommal párosodnak a vezető hímmel. Nincs 
meghatározott párzási időszak, a körülbelül 6 hónapos vem-
hesség után az év bármely szakában születhetnek dzseláda-
kölykök. A kicsi rendszerint nagy érdeklődést vált ki a csa-
pat többi tagjából, a fi atalok és a kifejlett nőstények egyaránt 
megpróbálnak közel férkőzni hozzá. Az anya kezdetben elöl, 
majd később, 5 hetes korától a hátán hordozza kicsinyét. 
A kölykök öt hónapos koruk körül kezdenek, egyre önállóbbá 

válva, rövidebb-hosszabb időre eltávolodni anyjuktól. A nős-
tények 3-4, a hímek 4-5 évesen válnak ivaréretté, bár utóbbi-
ak többnyire csak 8-10 éves korukban jutnak el a párosodásig.
A dzseládapáviánok természetes ellenségei a leopárdok, a 
szerválok, a kutyák, a sakálok, a hiénák és a ragadozó mada-
rak, melyek kivált a fi atalokra és a nőstényekre veszélyesek. 
Ám többször megfi gyelték, hogy a kifejlett hímek akár a leo-
párddal is szembeszállnak a csapat védelmében. Mindamel-
lett a ragadozók jelentette veszély nem számottevő. Ennek is 
köszönhetően a kölykök mortalitása viszonylag alacsony; a 
vizsgálatok szerint az újszülöttek 85%-a megéli a negyedik 
születésnapját.
Jelenleg a dzseláda nem veszélyeztetett faj, a becslések sze-
rint 200 ezer egyede él Etiópia fennsíkjain. Létszáma azon-
ban fogy. A két fő veszélyforrás: az erdőirtások miatti talaj-
erózió csökkenti életterét, valamint a háziállatokkal való ver-
sengés miatt kevésbé termékeny területekre szorul vissza. 
A faj vadászata viszont nem jelentős. Szerencsére egyre ke-
vésbé jellemző, hogy a hímek szőréből fejdíszeket készítenek 
(ami régen az oromo törzs hagyománya volt), illetve a jelek 
szerint már a turistáknak sem lőnek ki e célból példányokat.
Az európai állatkertekben a fajmentő program eredményes 
működése nyomán stabil állománya alakult ki a dzseládapá-
viánnak. Napjainkban hozzávetőleg húsz európai állatkert-
ben tartják közel 270 egyedét. Hazánkban a veszprémi Kit-
tenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban él egy szaporo-
dó hárem, míg a Szegedi Vadasparkban afrikai keselyűkkel 
megosztott kifutóban látható egy kizárólag hímekből álló 
csapat.

ENDRÉDI LAJOS

Az orrig hátrahúzott felső ajak 
még nagyobbnak mutatja 
a tekintélyes szemfogakat.
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KÖLTENEK A MARABUK!
A marabupár 2005 óta lakója kertünknek, de csak most elő-
ször próbálkoznak költéssel. Debreceni fészekrakásuk azért 
is különösen nagy szakmai siker, mert ez a nagy testű madár 
fogságban nagyon ritkán szaporodik.
Marabuink gallyakból készült fészküket fára építették, és le-
velekkel bélelték. A fészekbe 3 fehér, pettyezett héjú tojás ke-
rült. A hím és a tojó felváltva kotlik. Lapzártakor a fi ókák még 
nem keltek ki a tojásból. A marabuk fi ókái fészeklakók, és 116 
nap múlva válnak röpképessé, bár ezután még néhány hétig 
a szüleikkel maradnak.
A marabu az afrikai szavannák és mocsarak lakója, de gya-
kori az emberi települések környékén is. Leginkább dögevő, 
de olykor vadászik és halászik is. Megesik, hogy elrabolja a 
fl amingók tojásait és fi ókáit, sőt a felnőtt egyedeket is meg-
támadhatja. Feje és nyaka azért kopasz, mert így kevésbé 
szennyeződik táplálkozás közben. Nehézkesen, lassú szárny-
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Állatkerti hírek 
DEBRECENBŐL

csapásokkal repül, de a légáramlatokat kihasználva nagyobb 
magasságokba is felemelkedik, és ott körözve keresi az elhul-
lott állatokat. 

ÚJ ÁLLATAINK
A Nyugat-Afrikából származó kistermetű, ellenálló, igényte-
len kameruni juh először látható Debrecenben. A fajta bundá-
ja nem gyapjúszerű, hanem inkább a kecskééhez hasonlóan 
tömött, nyírást ezért nem igényel. A kosok sarlószerű szarvat 
és a nyakukon sörényt viselnek, a nőstények szarvatlanok. 
A kameruni juhot többnyire a húsáért tartják, amelynek vö-
rös színe és jellegzetes íze inkább a vadhúsra emlékeztet, 
semmint a hagyományos birkahúsra.
Újabb két kapibara, más néven vízidisznó érkezett Veszprém-
ből, így most már egy hatfős állománnyal büszkélkedhetünk. 
Az első debreceni példányok érkezéséről januári lapszá-
munkban adtunk hírt.

N
A
G

Y
E
R

D E I K U LTÚ
R
P
A
R
K

•

D
E B R E C E N

•

F
o

tó
: N

ag
y

 S
á

n
d

o
r 

T
ib

o
r



KÍGYÓKUTATÁS CRES SZIGETÉN

Aggályos változás az autóutak modernizálása és 
felújítása. 
A helyi természetvédelmi törekvéseket támoga-
tandó, a budapesti állatkert munkatársai 2002 óta 
végeznek zoológiai alapkutatásokat Cres szigetén és 
a környező szigetvilágban, az Eko-Centarral kötött együtt-
működés keretei között. Már a munka korai szakaszában 
világossá vált, hogy Cresen, a viszonylag csekély közúti for-
galom ellenére is, az úttesteken nagyszámú állat – köztük 
sok kígyó – válik a közlekedés áldozatává. Épp ezért a hor-
vát természetvédelmi hatóságok engedélyével szerettük vol-
na kideríteni, hogy mely útszakaszokon, mely fajok esnek 
leggyakrabban a közúti közlekedés áldozataivá. Az elgázolt 
egyedek célzott gyűjtését 2010. január 1-től 2012. december 
31-ig végeztük, de az említett időszakot megelőzően is alkal-
mi jelleggel gyűjtöttünk tetemeket.
A munka alatt a szigeten előforduló nyolc kígyófajból össze-
sen hat faj mintegy 42 példányát találtuk elgázolva. A rézsikló 
(Coronella austriaca), a vízisikló (Natrix natrix), a kockás sik-
ló (Natrix tessellata) és a homoki vipera (Vipera ammodytes) 
nem szerepelt a tetemek közt. Ezzel szemben az erdei sikló 
(Zamenis longissimus) egy erősen elfeketedett színű (mela-
nizmusba hajló) elgázolt példányát megtaláltuk a szigeten.
Saját tapasztalataink és szakirodalmi adatok alapján úgy tű-
nik, hogy az elgázolt kígyók száma napról napra nő Cresen, 
s e tény valószínűleg kapcsolatban áll a sziget gépjárműfor-
galmának emelkedésével. Egyes útszakaszokon magasabb 
az elgázolt kígyók számaránya, mint más helyszíneken. Egy 

osztrák tanulmány szerint a tavaszi és kora nyári időszakban 
a Belej–Osor útszakaszon naponta akár több balkáni hara-
gossikló (Hierophis gemonensis) is áldozatul eshet a közleke-
désnek. A fenti időszakban ugyanerre a helyre utalva állítja a 
tanulmány szerzője, hogy az európai gyíkászkígyó számá-
ra a terület valóságos „csatatér”, ahol sok példány hullik el. 
Habár Cres még nem igazi turistaparadicsom, a tőle délre fek-
vő Lošinj annál felkapottabb nyaralóhely. Sok turista pedig 
Lošinj szigetét úgy éri el, hogy komppal érkezik meg Merag-

ba, majd onnan a Cres–Belej–Osor útvonalon éri el a 
két szigetet összekötő hidat. Feltehetőleg 

ennek is köze van ahhoz, hogy a szóban forgó útvonalon ta-
lálható a legtöbb elgázolt kígyó.
Tapasztalataink szerint a gyíkászkígyó (Malpolon monspessu-
lanus) eleven példányai ritkán kerülnek szem elé Cresen, mi-
közben az elgázoltak közt a legmagasabb aránnyal, 16 egyeddel 
képviselteti magát a faj. A macskakígyó (Telescopus fallax) ese-
tében a rejtőzködő életmóddal és az éjszakai aktivitással ma-
gyarázható, hogy míg a szakirodalmi adatokban csak egyet-
len élő példányról történik említés a területen, addig vizsgálati 
anyagunkban hat egyed is megtalálható. Magas volt az arány 
a balkáni haragossiklónál is, melyből kilenc elgázolt példányt 
sikerült összegyűjteni. A két méternél is nagyobbra növő négy-
sávos erdei siklóból (Elaphe quatuorlineata) hét elhullott egye-
det találtunk, egy kivételével mindegyik fi atal állat volt. Végül a 
leopárdsiklóból (Zamenis situla) csupán három példányt sike-
rült az utakról összegyűjteni.

TÓTH TAMÁS

Az adriai Cresen a nagy szállodák hiánya és a 

fejletlenebb infrastruktúra sokáig visszatartotta 

a turistaáradat nagy részét, lehetővé téve 

a természeti értékek megőrzését. Ám az 

elmúlt évtizedben e horvátországi sziget is 

fejlődésnek indult, s az ezzel járó változások 

a természetvédelem számára aggodalomra 

adhatnak okot. 
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Leopárdsikló

KÖLTENEK A MARABUK!
A marabupár 2005 óta lakója kertünknek, de csak most elő-
ször próbálkoznak költéssel. Debreceni fészekrakásuk azért 
is különösen nagy szakmai siker, mert ez a nagy testű madár 
fogságban nagyon ritkán szaporodik.
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velekkel bélelték. A fészekbe 3 fehér, pettyezett héjú tojás ke-
rült. A hím és a tojó felváltva kotlik. Lapzártakor a fi ókák még 
nem keltek ki a tojásból. A marabuk fi ókái fészeklakók, és 116 
nap múlva válnak röpképessé, bár ezután még néhány hétig 
a szüleikkel maradnak.
A marabu az afrikai szavannák és mocsarak lakója, de gya-
kori az emberi települések környékén is. Leginkább dögevő, 
de olykor vadászik és halászik is. Megesik, hogy elrabolja a 
fl amingók tojásait és fi ókáit, sőt a felnőtt egyedeket is meg-
támadhatja. Feje és nyaka azért kopasz, mert így kevésbé 
szennyeződik táplálkozás közben. Nehézkesen, lassú szárny-
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tömött, nyírást ezért nem igényel. A kosok sarlószerű szarvat 
és a nyakukon sörényt viselnek, a nőstények szarvatlanok. 
A kameruni juhot többnyire a húsáért tartják, amelynek vö-
rös színe és jellegzetes íze inkább a vadhúsra emlékeztet, 
semmint a hagyományos birkahúsra.
Újabb két kapibara, más néven vízidisznó érkezett Veszprém-
ből, így most már egy hatfős állománnyal büszkélkedhetünk. 
Az első debreceni példányok érkezéséről januári lapszá-
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B
ár a házi cicák más fajokkal való csepp-
vér-keresztezését a nemesítői munka 
során nem egy jelentős nemzetközi te-

nyésztőszervezet elítéli, úgy tűnik, befolyásuk 
egyre csökken, hisz a bengáli macska – a házi 
macskának a bengáli törpemacskával való keveréke – nap-
jaink egyik legkeresettebb fajtája. Mára jellemzően legalább 
F4-es (negyedik generációs) egyedei szerepelnek a kiállítá-
sokon, ám gyakoriak az F8-as, F10-es példányok is.
Az ezredforduló táján mind több olyan tenyésztési irányzat 
jelent meg, melyekben szerettek volna nagymacskákra emlé-
keztető cicákat kinemesíteni. Így voltak, akik gepárdra hason-

lító hosszú lábú, pettyes szőrköntöst viselő, míg mások fekete, 
pamacsos fülű, hiúzra, illetve pumára emlékeztető állatokat 
kívántak „teremteni”. Amíg előbbihez a házi macska szervállal 
történő keresztezése tűnik a legegyszerűbbnek, addig utóbbi-
hoz a karakállal való hibridizáció látszik célravezetőnek. 
A házi macskával keresztezett szerválok utódai továbbte-
nyészthetők. Így alakult, illetve alakul ki napjainkban egy új-
donsült fajta, a szavannamacska, amely színezetével, megle-
hetősen hosszú lábaival egy gepárdszerű, felettébb nyúlánk 
és nagy testű fajtának tekinthető. A karakál házi macskával 
való keresztezéséből pedig születőfélben van az úgynevezett 
caracat. 

GEPÁRDOS FIZIMISKA
A gepárdra némiképp hasonlító szervál rendkívül könnyen 
szelídülő macskaféle. Ha egészen kis korában anyjától elsza-
kítják és kézzel fölnevelik, felnőttként is ragaszkodó marad, s 
a házi macskáénál mélyebb, hangosabb dorombolással ked-
veskedik gazdájának. Nem csoda, hogy többen is próbálkoz-
tak már ház körüli tartásával.
A szervál Afrika jelentős részén elterjedt. Teste a gepárdénál 
sokkalta kisebb, hossza 67–100, farka alig 25 centiméteres. 
Tömege 8–18 kilogramm között változik: a trópusi erdősé-

Az elm últ évtizedekben a 

macskatenyésztés aranykorát 

élte, újabb és újabb fajtákat 

nemesítettek ki a tenyésztők. 

Megjelentek a kopasz, rövid 

lábú, kurta farkú és kunkori fülű 

fajták is. De alkat és szín tekin-

tetében számos olyan igény mu-

tatkozott, melyekre a tenyésztők 

képtelenek voltak a házi macska 

tiszta vérvonalán belül megfelel-

ni, ezért könnyen keresztezhető, rokon fajokat 

vontak be a tenyésztésbe. A hibridek ugyan kü-

lönlegességük miatt keresetté váltak, ám létük 

természet- és állatvédelmi szempontból egyaránt 

aggályos. Ezért a cikkben leírtak semmiképp sem 

tekinthetők követendő példának. Ha valaki macs-

kát szeretne tartani, válasszon a házi macska 

több száz fajtája közül – vagy még jobb, ha men-

helyről visz haza egy pedigré nélküli cirmost. 
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A szervál jól keresztezhető 
a házi macskával. 
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való keresztezéséből pedig születőfélben van az úgynevezett 
caracat. 
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A szervál jól keresztezhető 
a házi macskával. 

gekben lakó példányok még kisebbek. Jellemzően magányos 
állat, a párok csak a négynapos tüzelési időszakban járnak 
együtt. Táplálékbőség idején egy évben akár kétszer is fi al-
hat a nőstény. 66–77 nap után hoz világra 1–5 csukott szemű 
kölyköt. Mivel az anyának egyedül kell gondoskodnia a fel-
nevelésükről, így hosszú időre kénytelen őrizetlenül hagyni 
őket; ilyenkor a kisszerválok gyakran válnak ragadozók áldo-
zatává. Anyjuk, ha teheti, naponta más-más helyre költözteti 
csemetéit, hogy ne fi gyeljenek fel rájuk a ragadozók. Ám az 
i� ú hímeket négy hónapos korukban elűzi maga mellől, míg 
a fi atal nőstények egyéves korukig, ivarérettségük eléréséig 
vele maradhatnak. 
A szervál általában apróbb, 20 dkg körüli állatokat zsákmá-
nyol, leginkább patkányokat, madarakat, de olykor kisebb 
antilopokat is elragad. Gyakorta azonban ő maga is leopárdok 
és hiénák áldozata lesz. A természetben rövid életű ragadozó, 
rendszerint 3-4 évet él; az állatkertekben viszont nemritkán 
megéli a 15. életévét is. A szerválok világrekorder matuzsále-
me 19 esztendősen múlt ki.

EGY NAGYRA NŐTT KISMACSKAFAJ
A karakál 10–20 kilogrammos testméretével a szerválnál va-
lamelyest nagyobb, hossza olykor pár centivel meghaladhat-
ja az 1 métert is. Fülpamacsa révén emlékeztet némiképp a 
hazánkban is élő hiúzra, ám mint azt 
a DNS-vizsgálatok is bebizonyították, 
csak igen távoli atyafi ságban áll erde-
ink nagyra nőtt macskájával.  Egyéb-
ként a sivatagi hiúz épp erről a fekete 
bojtról kapta másik nevét, a karakált, 
amely törökül fekete fülűt jelent. A vi-
lág állatkertjeiben gyakran tartják a 
vadas színváltozatot, ám létezik egy 
ritka melanisztikus (fekete) színvál-
tozat is. A mintegy 8 centiméteres 
szőrpamacs igen fontos szerepet tölt 
be a karakál életében: vadászatkor 
a fülkagyló belső felületére vezeti a 
hanghullámokat, miközben segíti az 
állatot a zsákmány könnyebb, hang-
talan becserkészésében. A fülpamacs 
jóvoltából ugyanis zajtalanul tudja 
maga előtt megnyitni az utat áldoza-
ta felé a leveles gallyak közt.
A madarak a karakálok megpillantá-
sakor rögtön tovaszállnak. Ezért ma 
már Afrika nem egy országának rep-
terein velük riasztják el a repülés biz-
tonságát veszélyeztető szárnyasokat, 
olyasformán, ahogy e célra Európá-
ban vadászsólymokat használnak. 
A karakál jól alkalmazkodik a szélső-
séges időjáráshoz is, így az egyik legelterjedtebb macskafaj, 
mely Afrika és Ázsia nagy részén félsivatagokban éppúgy 
előfordulhat, mint mediterrán partvidékeken. A faj jobbára 
nem veszélyeztetett, ám a türkmenisztáni alfaj egyedszáma 
az utóbbi évtizedben drasztikusan csökkent. 
Északnyugat-Indiában már több évszázados hagyománya 
van a karakállal való vadászatnak, mely során a fi atalon fog-
ságba esett példányokat madarak elejtésére használják. A jól 
idomított karakál nesztelenül elkapja áldozatát, majd adott 
jelre gazdája lábához viszi. A vadonban főként kis testű álla-
tokat zsákmányol, elsősorban madarakat, de a rovarokat sem 
veti meg, sőt ínséges időkben ráfanyalodik a gyümölcsökre 
is. Mivel elterjedési területe gyakran egybeesik a sakáloké-

val és a hiénákéval, zsákmányát a fák magas ágaira helyezi 
– akárcsak távoli rokona, a párduc –, így védve az említett 
„ingyenélőktől”. 
A karakál is magányos állat, a párok csak a nőstény hatnapos 
ivarzása során találkoznak. A karakálhölgyek aligha nevez-
hetők a hűség példaképeinek: a környék legerősebb hímje 
után általában egy-két gyöngébb kandúrral is párosodnak. 
63–78 napos vemhesség nyomán 1–6 „vak” kölyök születik, 
melyek szeme egyhetes korukban nyílik ki. Másfél hónapo-
san kezdenek szilárd táplálékot fogyasztani, ennek ellenére 
féléves korukig is szophatnak. A karakálkölykökre rendkívül 
sok ellenség leselkedik: ritkán nő fel egy-egy alomból kettő-
nél több egyed. A természetben a szerválhoz hasonló életkort 
érnek meg, míg az ember oltalmában nem ritkák a húszéves 
példányok sem. 

AMERIKÁBAN ÉS ITTHON
Mint láthatjuk, a szervál és a karakál – noha fi atalon köny-
nyen szelídülnek – magányos természetük és olthatatlan va-
dászösztönük miatt nehezen tartható, sok konfl iktust okozó 
állatok. Más házi kedvencet gyakorlatilag nem tűrnek meg: a 
cicák vagy akár a kis testű kutyák is könnyen az étlapjukon 
végezhetik. De a hatesztendősnél fi atalabb gyermekek is ve-
szélynek vannak kitéve mellettük.

Mivel az Egyesült Államokban az állatorvosi etika megengedi 
a macskák karomamputálását, ott a kedvtelésből tartott kara-
kálokat és szerválokat nagyobbára ilyen műtétnek vetik alá. 
Az így megcsonkított példányok már kisebb veszélyt jelen-
tenek. Mindennek ellenére az USA több államában betiltották 
ház körüli tartásukat. 
Nálunk a veszélyes állatok tartását szabályozó rendelet értel-
mében a karakál és a szervál – illetve hibridjeik – közepesen 
veszélyes állatnak számítanak. Ez azonban még nem ok arra, 
hogy bárki otthonában tartsa őket. Hagyjuk meg ezt a lehe-
tőséget az állatkerteknek.

DR. TÓTH ZSIGMOND

A karakál nem ideális házikedvenc, 
mégis sokan tartják. A karakál x házi 
macska hibrideknél több generáción át 
az előbbi tulajdonságai dominálnak.
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A Budapesti Állatkert könyvsorozata a ritka 

és veszélyeztetett állatfajokról

ÁLLATKERTI KÖTETEK 

A TERMÉSZETÉRT 

Színes, tartalmas könyvek az állatvilág titkairól

Etológia – ökológia – természetvédelem

Az állatkertek szerepe a fajmegőrzésben

A könyvek megrendelhetők: 

www.zoobudapest.com és www.allatkertialapitvany.hu

A könyvsorozat a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jelenik meg.


