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Henri Rousseau (1844-1910): A jaguár megtámad egy lovat 
Olaj, vászon. 90x116 cm

A  legfontosabb pillanatokban egyedül vagyunk: a születés, a halál magánya  

méltóságteljes, szent élmény. Am i e csom ópontok között van, az a közösségi 

létezés maga. M ert társakat adtak mellénk a hosszú útra: nem vagyunk egyedül 

sosem. Ez jó gondolat. Együtt vagyunk, emberekkel, állatokkal, folyóval, leve

gővel. Közösséget alkotunk.

A  közösség olyan játszótér, ahol szigorú szabályok szerint kell játszani. H a  

megszegem a törvényt, kivet magából a közösség, és egyedül m arad o k ... Ú gy  

kell élnem, hogy a szem határon -  a felkelő N appal együtt -  meglássam a többi 

em bert, fát, N apba repülő m adarat. Akkor érzem a cselekvésem határait: hogy  

meddig szabad, és m ikor nem . Útjelzőtáblaként m utatják utam at, és ha figyelek 

rájuk, nem m aradok egyedül. Körbeölel a világ. Akár emberkézből, akár m adár

lábból fonják körénk ez ölelést.

M. Zs.
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Egyetlen állat sem lehet teljesen 
magányos: legalábbis a párválasztás 

időszakára mindegyikük kénytelen 
kapcsolatot létesíteni, még ha bármilyen 

kurtát is. Sokan azonban nem érik be 
ennyivel, hanem ideiglenes vagy többé- 

kevésbé állandó jelleggel csoportokat 
alkotnak. A társas életm ódnak sok előnye 

van, és természetesen megvannak 
a hátrányai is: az összefogás osztozkodás

sal is jár. Elsősorban a környezeti 
feltételektől függ, hogy az előnyök 

felülm úlják-e a hátrányokat: megéri-e 
feladni a függetlenséget a közösség 

nyújtotta biztonság érdekében?

Vonzódunk az állatokhoz, körülvesszük 
m agunkat velük: van, aki színes képek, 
form atervezett tárgyak vagy merész te to 
válások formájában biztosítja testközelsé
güket, és van, aki magát a hús-vér élőlényt 
költözteti be otthonába. Hogy ki milyet 
választ, arra minden bizonnyal befolyással 
vannak az állatokhoz tapadó szimbolikus 
többletjelentések, és a személyiségünk is, 
még ha nem is tudunk róla. Szembe mer
jünk-e nézni önmagunkkal társállataink 
tükrében? Szerkesztőségünk tagjai 
elsőként vállalták a m egm érettetést...

Az ember érzelmi élete fejlettebb, mint 
bármely más élőlényé a Földön: 

a párkapcsolaton és a vérségi 
kötelékeken kívül tartós barátságok 

is jellemzik. De vajon megtalálhatók-e  
ennek a személyre szóló vonzalomnak 
a gyökerei legközelebbi rokonainknál, 

a majmoknál is? A viselkedéstani kutatá
sok rávilágítottak arra, hogy a főemlősök 

társadalmi viszonyaiban már ott 
rejlik az emberre jellem ző bonyolult 

kapcsolatrendszer csírája.

TISZTELETLEN
PÁRHUZAMOK

H ál’Istennek még nyár van. Ilyenkor, augusz
tusban már egy csöppet hűvösebbek ugyan az  
éjszakák, ám napközben még pokoli meleg tud 
lenni. Nem csoda, hogy ezidotájt a strandok re
kordbevételt könyvelhetnek el: alig lehet lépni 
az embertömegtől. A  strandolok egymástól né
hány centiméterre terítik ki a törölközőket, 
helyezik el a napernyőket, s bizony méltatlan- 
kodnak, ha valaki óvatlanul átgázol négyzet- 
méteres „territóriumokon”. Mintha láttunk vol
na ilyet már valahol: például fókáknál, ping
vineknél vagy éppen pihenő főem lősöknél...
A  gyermekek persze kivételt képeznek, akár
csak a legtöbb magasabbrendű fajnál. De még 
egy hónap, és itt az  ősz, az  iskolakezdés
-  velünk együtt ők is belekerülnek egy olyan 
hieararchiába, amely korántsem egyedülálló az  
élővilágban. A főemlősöknél — de más állat

fajoknál is — léteznek főnökök és beosztottak. 
Nem én találtam ki, szociológus elemzőktől 
hallottam, hogy manapság (is) nagyon sokat 
számítanak a kapcsolatok: az, hogy ki hova 
született, ki fia-borja. A  rhesusmajmok társa
dalma hasonlóképpen épül fe l :  már születéskor 
meghatározott, hogy később ki milyen társadal
mi pozícióba kerül.
S ha már a majmoknál tartunk: egyik legjel
legzetesebb tulajdunságuk egymás kurkászása. 
E z  korántsem csak egyszerű szőrápolás, inkább 
érzelemgazdag szociális veselkedés. Olyan ez, 
mint mondjuk az  emberi simogatás. Csak azt 
tisztelik meg vele, akit szeretnek — illetve azt, 
akitől tartanak.
A szórakozóhelyek sajátos világa sem egyedi. 
A fiatalokból álló „bandák” — vagy nevezzük 
őket inkább baráti társaságnak -  gyakran ve
télkednek egymással, hol verekedésben, máskor 
valamilyen sportteljesítményben, esetleg egyéb 
tevékenységben. A z  efféle viselkedésformák elő

fordulnak az  állattársadalmakban is. A végte
lenségig felizgatott csimpánzok kegyetlen tettle- 
gességgel ütnek, vernek, rombolnak — éppúgy, 
mint jó  néhány futballszurkoló.
Állati! Vagy éppen emberi?

Kovács Z solt
A  c ím o ld a lo n  z e b ra c s a p a t (F u isz T ib o r  fe lv é te le ) ,  a p o s z te re n  t ig r is  (K ovács  Z s o lt fe lv é te le ) ,  a h á to ld a lo n  

k a f fe r b iv a ly  (F u isz T ib o r  fe lv é te le )  lá th a tó
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A tengerparton sétáló mén gyönyörű látvány 

-  azonban a Bükk-fennsík ködéből kibukkanó 

ménes talán még lenyűgözőbb. A  méltóság- 

teljesen köröző, párját rikoltva hívó egerész

ölyv a nyár végén márfókáival látható, 

s gyakran négy-öt madár kergetőzik a kék 

égbolt alatt. Ha beáll a tél, a korábban családi 
kötelékben élő széncinegék kisebb-nagyobb

A sörényes királytól 
a meztelen királynőig

csoportokba tömörülnek, hogy a tavasz 

m megérkezéséig együtt táplálkozzanak. 

5  ha valaki bepiüfintliat az afrikai hatónál 

dagonyázó elefántok, varacskos disznók, 

méhkaptár vagy hangyaboly nyüzsgő 

^életébe, az állcfanlág még hihetetlenebb titkait 

\ ( fedezheti fel

állatok többsége életének valame- 
yik szakaszában mutat valamilyen 
társas viselkedésformát — ha máskor 

nem, legalább párjával a szaporodás idején. 
M ég ha a hím tigrisek vagy medvék 
magányosan élnek is az esztendő nagy 
részében, az év egy rövid időszakában min
denről megfeledkezve követik a nőstények 
szagnyomait, a nász után megszülető köly
kök pedig hosszú ideig anyjuk gondos
kodására szorulnak. Ha a társas életmód 
magasabban szervezett formáját szeretnénk 
szemügyre venni, nem is kell túl messze 
mennünk, hiszen a ragadozó emlősök kö
zül az oroszlánok, a hiénakutyák vagy a 
hiénák klánokban élnek. A szigorúan vett

A pár és kölykei helyett jóval több egyedből 
álló csoport vadászik közösen, s együtt vé
delmezi területét. A skála másik végpontját 
az úgynevezett euszociális rovarok alkot
ják , amelyek igazi, merev kasztrendszerrel 
rendelkeznek, s a szaporodást végző, kis 
létszámú egyedet és azok hihetetlen számú 
utódját dolgozók, katonák százezrei védik.

A siker mércéje az utód
Vajon mi határozza meg, hogy gyakran 
közeli rokonságban álló fajok esetén az 
egyik inkább párban vagy magányosan él, 
míg a másik fejlett társas életmódot folytat? 
Az esetek rendkívül színesek, sokoldalúak, 
de egy egyszerű szabály mindig működik: a

társas életmódból származó előnyök felül
múlják az abból adódó hátrányokat. A cso
portos életmód előnyei kézenfekvőek: a 
csoportok könnyebben kerülik vagy riaszt
ják  el a ragadozókat, a falkában vadászó ál
latok hatékonyabban szerezhetnek táplálé
kot, könnyebben találnak párt a közös dür- 
gő helyen pózoló hímek.

N e feledkezzünk meg azonban a hátrá
nyokról sem: több állat között könnyebben 
terjedhetnek a paraziták, betegségek, s a 
csoporton belül nagyobb a versengés a táp
lálékért és párzás lehetőségéért. Végül az is 
előfordul, hogy a csoport szerkezetének 
változása esetén a nőstények elveszthetik 
a kölykeiket.

Az élővilágban a siker, az előny mérő
száma hosszú távon mindig az egyedek sza
porodási teljesítménye, azaz hogy mekkora 
hatékonysággal képesek génjeiket a követ
kező generációnak átadni. Bár a következő 
esetekben sokszor rövidebb távon megté
rülő haszonnal mérjük a társas életmód elő
nyeit vagy hátrányait, a háttérben mindig 
ez az ok húzódik meg. Hiszen a ragadozó
kat sikeresen elkerülő egyedeknek lesz csak 
esélye szaporodni, vagy a hatékonyabban 
táplálkozó állatoknak lesz módja a meg
szerzett tápanyagokból saját fennmaradásuk 
biztosítása mellett a következő generációba 
is befektetni. Induljunk sétára a társas életű 
állatok között, s próbáljuk meg kideríteni,

milyen környezeti és biológiai feltételek 
mellett alakulnak ki a különböző szerve- 
zettségű állatcsoportok, állattársadalmak!

Egy a tízezerből
A legegyszerűbb állatseregletek esetében a 
jelenlevő egyedek nagy száma a környezeti 
feltételeket előnyösen változtathatja meg. 
A kísérletek szerint a vízibolhák nem képe
sek lúgos kémhatású vízben élni. Azonban 
ha elegendően nagy számú egyed seregük 
össze, akkor a kilélegzett széndioxidból 
képződő szénsav csökkenti a lúgos kémha
tást, és nagyszámú egyed így életben ma
radhat a kedvezőtlen környezetben is. A 
muslicák sem véletlenül lepik el csoporto

san az eijedő növényeket. Ha sok nőstény 
egymás mellé rakja a petéit, a táplálékot a 
nagyszámú lárva hatékonyabban aprózza 
fel. Ezzel lehetőség nyílik az élesztő- 
gombák elszaporodására, és így puha, kitű
nő péppé alakul a gyümölcs, amelyen kön
nyűszerrel lakmároznak a fejlődő lárvák.

A halrajok, a gnúcsordák, az együtt táp
lálkozó seregélycsapatok a ragadozókkal 
szembeni hatékonyabb védekezés lehető
ségét használják ki. A nagy csoportba tö
mörült gnúk összehangolt párzása és borja- 
zása elejét veszi annak, hogy a ragadozók
tól hemzsegő afrikai sztyeppén az összes 
borját elragadják. Ha hosszú idő alatt, 
egyesével születnének a boijak, szép lassan
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Hatalmas agyarai ellenére a magányos 
varacskos disznó nagyon is sebezhető

Antilopok az afrikai itatónál. 
Míg az egyik iszik, a másik figyel

Őrszemnek lenni kifizetődő: a veszélyt elsőként 
felfedező papagáj elsőként is kap szárnyra

Megéri azigyűttmüködéS: a  pelikánok „halászflottája" 
hatékonyabban zsákmányol, mint egyetlen madár

valamennyit elfogyasztanák a ragadozók. 
Azonban a hatalmas csordában ezrével szü
lető boijak egyszerűen telítik a rájuk spe
cializált vadászokat. Hasonló előnnyel jár 
például az olajzöld fattyúteknősök szinkro
nizált kelése: a több tízezer frissen kelt tek
nősből csak akkor élheti túl pár egyed a 
sirályokon, cápákon, rákokon át vezető 
vesszőfutást, ha a ragadozókat leköti az 
óriási létszámban feláldozott fajtársak tö
mege.

A csaló rajtaveszt
A seregélycsapatok vagy dolmányos vaijak 
táplálkozásának vizsgálata rámutatott, hogy 
a növekvő csoportlétszámmal valamennyi 
egyed táplálkozási rátája nő. Ugyanis az 
egyes állatok kevesebb időt töltenek a ra
gadozók felderítésével, a körülnézéssel, hi
szen a nagy csoportban „több szem többet 
lát” alapon mindig vannak olyan madarak, 
amelyek éppen figyelnek, amíg a többiek 
táplálkoznak. Persze felmerül a kérdés: va

jo n  mi akadályozza meg az olyan csaló 
egyedek kialakulását, akik sohasem figyel
nek, csak folyamatosan táplálkoznak? A 
vizsgálatok arra is fényt derítettek, hogy a 
ragadozó megpillantásakor azok a példá
nyok, amelyek felfedezték a veszélyt, ha
marabb kapnak szárnyra, mint társaik, így 
csökken áldozattá válásuk esélye.

A sirályfélék költőkolóniáin is hasonló a 
helyzet: a ragadozók felfedezése, illetve el
riasztása nagy kolónia esetén hatékonyabb.

Mivel a szélső fészkek zsákmánnyá válásá
nak nagyobb az esélye, mindenki igyekszik 
belülre, sok szomszéd közé kerülni, ezáltal 
sűrűn lakott, egymástól éppen csőrvágásnyi 
távolságon túlra helyezett fészkekből álló 
telepek jönnek létre. A csoport belső he
lyei a halrajokban vagy antilopcsordákban 
is előnyösek, és az ilyen állatcsoportok 
támadás esetén az „önző tagokból álló 
csorda geometriája” elméletnek megfele
lően azonnal összetömörödnek. Itt is érvé
nyes a jó l  ismert bölcsesség: nem az orosz
lánnál kell gyorsabban futni, csak éppen a 
szomszédunknál! Persze az önző csorda
tagok gyülekezeténél nemesebb állatcso
portok is léteznek. A pézsmatulkok, ele
fántok vagy kafferbivalyok támadói abban 
biztosak lehetnek: a könnyen leteríthető 
borjakhoz leszegett nyakak, éles szarvak, 
félelmetes agyarak falán kell áttörni.

Segítsük egymást, gyerekek!
A ragadozókkal szembeni védekezés mel
lett a táplálkozás hatékonyságát más módon 
is elősegítheti a telepes életmód. A hosszú 
ideig együtt élő szurikáták csoportjában 
minden egyed ismeri egymást, és az őr
ködést felváltva végzik. Ezeket az állatokat 
egyrészt rokoni kapcsolatok fűzik össze, 
másrészt az őrködő egyed biztos lehet ab
ban, hogy később ő táplálkozhat nyugod
tan, mikor az őrség végén leváltják. Az 
egymást kölcsönösen segítő állatok eseté
ben általában ez a két tényező játszik sze
repet: a segítő gyakorta rokonait támogat
ja , tehát a saját génjeit hordozó egyedek 
túlélését segíti elő, vagy pedig a kölcsö
nösségen alapul a dolog. Az egymást kur- 
kászó majmok azoknak az egyedeknek 
tisztogatják a bundáját, akiktől visszakapják 
a befektetett munkát. A vérrel táplálkozó 
denevérek, a vámpírok között előfordul, 
hogy az éhező egyedeket társaik egy adag 
felöklendezett vérrel segítik ki. Általában

a rokonok között fordul elő ez a maga
tartás, vagy olyan egyedek között, amelyek 
a múltban már kölcsönösen kisegítették 
egymást, és általában ugyanazon a kolónián 
tartózkodnak.

A partifecskék nagy mennyiségben rajzó 
rovarokkal táplálkoznak. Az „információ
centrum” elmélet szerint ezek a több pél
dányt is bőségesen ellátó források véletlen
szerűen jelennek meg, és az őket felfedező, 
vadászatból sikeresen hazatérő egyedeket 
követik társaik a felfedezett táplálékforrás
hoz. A széncinegék csapataiban is meg
figyelték, hogy ha egy egyed új táplálék
féleséget fedez fel, a többiek is megváltoz
tatják kereső viselkedésüket.

A vér parancsa
A falkában vadászó ragadozók sokkal na
gyobb méretű prédát is elejthetnek, ha

együttműködnek. A préda leterítése mel
lett annak becserkészése, tudatos hajtása az 
elrejtőzött falkatagok felé szintén nagyban 
elősegíti a sikeres vadászatot. A hiénaku
tyák falkavadászata közben az üldözők 
rendszeresen váltják egymást; mindig pi- 
hentebb állatok veszik át a préda üldözését, 
így végül kifárasztják az áldozatot. A foltos 
hiénák vadászata során a kutatók felfigyel
tek arra a tényre, hogy a különböző méretű 
áldozatok elejtéséhez eltérő létszámú cso
portok szerveződnek. A zebravadászat átla
gosan 10—11, a gnúvadászat 2 -3 , míg a ga- 
zellaboijak elejtése 1-2 főből álló csopor
tokban történt. A vadászatra induló állatok 
a csoport létszámának megfelelően, tuda
tosan választottak célpontot maguknak.

Az érdekek konfliktusa esetén az erő
sebb egyedek kíméletlenül érvényt szerez
nek saját akaratuknak. Az oroszlánok vagy 
a hiénák klánjai egymással rokon nősté
nyekből és a hozzájuk csapódó hímekből 
állnak. Az oroszlánok esetében a hímek

domináns szerepűek a klánban; uralkodá
suk alatt a terület védelmét végzik, míg 
a vadászat és a kölykök nevelése nagyrészt 
a nőstényekre hárul. A hímeket két-három 
évenként újabb, egymással rokoni kapcso
latban álló hímek űzik el, rendszerint véres 
csaták árán. Az átvett falka nőstényeinek 
még szopós korban lévő kölykeit azonnal 
megölik. így hamarabb történik peteérés 
(3-4 hónapon belül), ezáltal a hímek bizto
síthatják saját kölykeik megszületését, és 
esetleg felnevelésüket is a rövid uralkodás 
alatt. A hegyi gorillák klánjainak felbomlása 
esetén az új csoportba kerülő szoptatós ko
rú kölyköket az oroszlánokhoz hasonlóan 
az új csapat vezérhímje likvidálja. A hié
náknál ugyanakkor a nőstények a domi
náns egyedek: ott szó sem lehet a hímek 
hatalomátvételéről vagy a kölykök meg
gyilkolásáról.
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Egy fóka nem fóka: a szaporodó 
évről évre hatalmas tömeg gflM nSW F

Termíszetés baromfiudvar: Qyöngytyúkot az afrikai 
szavannán sem lehet egymagában látni

Egységben a meleg: a császárpingvineket a  hideg 
környezet kényszeríti a társas életmódra

A siker tipca a  tömeg: a flamingók nem is 
kezdenek költeni, ha nincsenek legalább húszán

A hangyaboly egyedei genetikailag igen közel 
állnak egymáshoz: mintha egyetlen egyed volna 
sokszorosítva

Csupasz turkáló: egy emlős, aki majdnem hangya

Nagynénik és nagybácsik
Az egyéni érdekek pontos mérlegelése szá
mos madárfajnál is megfigyelhető. Az eddi
gi kutatások szerint mintegy kétszáz fajnál 
tapasztalták segítők jelenlétét. Ezek a fiatal 
madarak általában előző évi fiókák, akik 
egy évig lemondanak a szaporodásról; he
lyette szüleiket segítik a testvéreik felneve
lésében, Fontos megjegyezni, hogy a test
vérek ugyanolyan rokonsági fokban állnak 
egy adott egyeddel, mint a saját fiókái, 
tehát a szülők szaporodási sikerének növe
kedése a segítő egyed következő generáció
ban történő genetikai képviseletét is növe

li. A segítőknek több szempontot kell mér
legelniük. A legnagyobb szaporodási sikert 
önálló territórium és saját pár találásával 
érhetik el. Ám ha kevés a jó  minőségű ter
ritórium, akkor azokat csak a legjobb kon
díciójú egyedeknek áll módjában elfoglalni. 
A territórium nélkül maradt fiatal madarak 
túlélési esélye sokkal alacsonyabb, mint a 
territóriumban segítőként dolgozó ma
daraké. Ráadásul a segítő tapasztalatot 
szerez szülei mellett, és esetleg örökölheti 
szülei territóriumát azok pusztulása esetén.

Ezek a szigorú hierarchiával jellem ezhe
tő formák, ahol az egyedek egy része le

mond a szaporodásról (például a farkasfal- 
kákban is szűkös években csak a rangsor 
elején álló, ún. alfa hím és nőstény szapo
rodik), átmenetet jelentenek a legfejlettebb 
állati társadalmak, az euszocialitás felé.

Mindenki egyért
A társas rovarok elképesztő szervezettségű 
életmódot folytatnak. A levélvágó hangyák 
gombatermesztése például valódi munka- 
megosztáson alapszik: a hangyakolóniákat 
védelmező katonák vagy a cukoroldatot tá
roló, speciálisan módosult felépítésű egye
dek merőben eltérnek a petegyárrá alakult

óriási, magatehetetlen királynőtől. A hár- 
tyásszárnyúak rendje (Hymenoptera) külön
leges párzási rendszerrel bír. A haplo- 
diploid ivarrendszer azt jelenti, hogy a 
hímek csak feleannyi kromoszómával ren
delkeznek, mint a nőstények. Ebből követ
kezően ők ivarsejtjeikbe teljes krom o
szómaszerelvényüket juttatják, míg más 
állatoknál az ivarsejtek a testi sejtek kromo
szómáinak csak a felét kapják meg. Ennek 
következtében a steril, nem szaporodó ka
tonák és dolgozók nagyon közeli rokonai a 
testvérük által világra hozott nőstény utó
doknak. Valószínűleg ezzel magyarázható, 
hogy óriási létszámú dolgozó hajlandó 
gondoskodni a királynőről és az utódokról.

Hasonló fokú munkamegosztás jellemzi 
a termeszeket (Isoptera) is, holott ezeknek 
az emlősökkel megegyező, diploid párzási 
rendszere van. A száraz, meleg környezet
ben egyetlen termesz rövid idő alatt el
pusztulna. A kolónia által épített óriási ter
meszvárak légkondicionálást és védelmet 
nyújtanak a lakóknak. Itt is rendkívüli 
mértékben torz a szaporodási siker, ugyanis

a rövid életű, nem szaporodó katonák és 
dolgozók által ápolt királynő hatvan—het
ven évig is élhet, és akár harmincezer petét 
is lerakhat egyetlen nap alatt.

A királynő meztelen!
Ehhez hasonló szervezettséget az emlősök 
körében csak elvétve találunk. Ám a dél
afrikai sivatagban élő, teljesen csupasz, 
szinte kizárólag a föld alatti üregekben tar
tózkodó csupasz turkálók (Heterocephalus 
glaber) lenyűgöző társadalmi életet élnek. 
A 3,5 kilométernyi, föld alatti alagútrend
szert gyakran 70-200  egyed lakja, ám ezek 
közül csak egyetlen nőstény ellik, és csu
pán három hímmel párzik a kolónia tagjai 
közül. A szaporodásról lemondó egyedek 
ássák az alagútrendszert, gyakran láncba áll
va termelik ki a járatokból a talajt. Táplálé
kukat a föld alatt talált gyökerek és gumók 
képezik, és az állandó hőmérsékletű, kli- 
matizált járatrendszer lehetővé tette bundá

ju k  teljes elvesztését. A kőkemény sivatagi 
talaj és a kevés élelem miatt ebben a kör
nyezetben csak ilyen magas fokú együtt
működéssel maradhat fenn ez a faj.

Az afrikai kontinens kevésbé szélsőséges 
éghajlatú területein élő damara-turkáló 
(Cryptomys damarensis) már kisebb kolóni
ákban él. Élőhelyén puhább a talaj, és vál
tozatosabb az étrendjük is. Ezek az állatok 
már nem csupaszok, és a kolóniák létszáma 
általában mindössze tizenöt körüli. Ennél a 
fajnál is csak egy nősténynek vannak utó
dai, de a szaporodó és a nem szaporodó 
állatok aránya jóval kiegyenlítettebb, mint 
a csupasz turkálók esetében. Elmondható 
tehát, hogy bár a természetben állandó 
küzdelem folyik az egyedek között a ren
delkezésre álló javakért, a mostoha körül
mények között gyakran a versengésnél ha
tékonyabb túlélési stratégiának bizonyul az 
együttműködés...

dr. F u isz  T ibor István
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A  mítosz alapja a távolság, vagy a túlontúl közel

ség. Amit nem ismerünk -  és a lelkünk mélye is 

ilyen - ,  az félelmes, rettegett—vágyott ismeretlen 

a számunkra; működése homályos, tulajdonságai 

fokozódnak. A  monoteizmus istenképe a messzi 

égbe rajzolódik (de a görögségnél is a hegyet lak

ják, ahova földi halandónak bejárása nincs). Amíg 

szívünk választottja elérhetetlen, a tulajdonságai 

felnagyítódnak, mélyebb jelentést hordoznak. 

A z  állatvilág tagjai is világmozgató erővel bírnak, 

amíg nem engedjük őket a közeliinkbe. 

Aztán, amikor tapinthatóak lesznek, halványodni 

kezd a mítosz: a rajongás—félelem szélsőséges 

tartománya helyett betör egy nagyon is földi dolog: 

az önmagáért való szeretet adománya...

Egyéniségünk 

társállataink tükrében

Embert jószágáról
megismerésért komoly árat fizetünk: a je llé  vált élőlény 
újra valós testburkolatot ölt, és maga m ögött hagyja, 

l. leveti a mítosz hímes palástját. A piktogramból újra 
térbeli, anyagba zárt valóság lesz. Ahogy kedvesünkről 
kiderül a „birtokbavétel” után, hogy nem „istennő” (vagy 
titokzatos lovag), úgy az otthonunkba fogadott állat sem bír 
már mitikus többlettel, de új élvezetek forrása lesz. M ert a 
szeretet „tárgyának” muszáj közel lennie hozzánk: cél. hogy 
ide húzzuk magunk mellé, a földre.

Az állatok közelségében jó l érezzük magunkat: feltöltik 
érzelemraktárainkat, kihúzogatják lelkűnkben a gondosko
dásérzet címkéjű fiókot, ébren tartják felelősségtudatunkat. 
Jobbá válunk tőlük az együtt töltött út során. És ha minden 
tekintetben pontos következtetéseket talán nem is tehetünk 
azt illetően, hogy miért pont azt az állatot választottuk 
magunk mellé, akit, de óvatosan tapogatózni azért talán 
lehet. M ert a legtöbb esetben nem véletlenszerű, hanem 
nagyon is mély gyökérből fakad -  megkockáztathatjuk, hogy

A
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ösztönöktől vezérelt — a választásunk. 
M iként a ruházatunk, a minket körülvevő 
tárgyak, úgy e társállat is kifejezi személyi
ségünket: „második arcunk” lesz. Olykor 
saját tulajdonságaink mását keressük benne, 
vagy éppen felerősíteni, pótolni kívánjuk 
általa azt, ami hiányzik belőlünk, amiből 
kevesebbet adtak az égiek. Más esetben az 
állatok bizonyos típusú érzelmeket vál
tanak ki belőlünk, amelyeket le kell vezet
nünk. Természetesen ezer út, ezer kiváltó 
ok lehetséges, és persze mindig vannak 
kivételek. A legtöbb állat az emberiség 
kultúrtörténete során jellé (is) vált -  és 
hogy a hozzájuk tapadt ,jelentéstöbblet” 
befolyásolt-e minket választásunkban, azt 
mindenki maga döntse el.

Magyarázzuk az ismeretlent
Az állatokhoz fűződő legendák, mitikus 
magyarázatok jellem zője, hogy gyakran 
semmi közük nincs az állat tényleges való
jához, csupán az ember képzettársításai 
tükröződnek bennük, melyeket az állat 
életmódja, alakja, színe stb. indukál. Az is 
igaz, hogy e mitikus állatoknak legtöbbször 
pozitív és negatív aspektusa is van, nem

skatulyázódnak be egyértelműen egyfajta 
szerepkörbe.

Itt, a Nyugat kapujában sikerorientált 
emberképre kondicionálnak minket. Az 
egyéniség szerepe egyre jelentősebb: érthe
tő, hogy az emberek rokonszenve a sikeres 
stratégák, a különleges élőlények felé for
dul. Ezeknek az állatoknak az alakja — nyil
vánvalóan éppen titokzatos, rejtett élet
módjuk és az emberétől teljesen idegen 
létformájuk miatt tele van tűzdelve hiedel
mekkel, legendákkal. A többség még ma is 
„ijesztőnek” találja őket, de egyre többen 
vannak, akiket éppen ez vonz. Éppen ezért 
ezeknek az élőlényeknek a tartása mosta
nában „benne van a levegőben”: soha nem 
látott népszerűséggel bírnak a házikedven
cek palettáján.

Titkos erőkön uralkodni
Sokan éppen saját testi gyengeségük vagy 
lelki bizonytalanságuk ellensúlyozására vá
lasztanak ilyen erőszimbólumokat. (Ilyen
kor persze érthető módon mindenki hárít, 
de gondoljunk csak bele, nem éreztük-e 
magunkat gyengének és bizonytalannak a 
felnőtté válás határán?) Ezekben az esetek
ben a külső segítség oda folyik be, ahol va
lamiféle repedés van a lélek falán. Ilyenkor 
az állat tényleg segíthet, és a gondoskodás
sal, tartással járó öröm és felelősségérzet 
magabiztosságot ad, így megszűnnek a gát
lások. (Ráadásul ez a késztetés valódi ér
deklődést is szülhet: azok a fiatalok, akik 
eredetileg kompenzálásképpen, illetve va
lamely szubkultúra iránti vonzalomtól hajt
va szánják rá magukat az „ijesztő” állatok 
tartására, olykor igen komoly, valódi tu
dásanyagot halmoznak fel az idők során.)

Talán éppen a fenti ok hozta meg a nép
szerűséget a kígyónak, amely már alakjánál 
fogva is nagyon alkalmas arra, hogy férfi
erőt, nemzőerőt asszociáljon. Hűvös, talá
nyos állatnak tűnik, önmagába zárt, meg
törhetetlen — mind olyan személyiségje
gyek ezek, amelyeket századunk férfiúja

szívesen magáénak tudna. A kígyó gyöke
resen más, mint mi. Nincsenek végtagjai, 
nincs szőrzete. Az életfa gyökerénél lakik, 
tehát az alsó világ az otthona; kiismerhe
tetlen, sötét erők felett uralkodik. Alakjával 
ősi alapszimbólumokat idéz: három fazisa 
a spirálisan feltekeredett csigavonal, az ön
magába záródó kör, ill. a hullámmozgás. 
Spirál és. kör a ciklikus idővel, a halhatat
lanság képzetével jár együtt, a hullámvonal 
az előre haladó, soha meg nem álló idő 
visszafordíthatatlanságát idézi meg. És bi
zony a kígyó fallosz-szimbólum is, gondol
ju nk csak a Miska-kancsók hasán tekeredő 
kígyóra, vagy Siva kígyójára!

A kígyó két vége
Az ókori Egyiptomban Apóphisz kígyó a 
sötétség démona volt, a Napisten ellenfele. 
Alsó- és Felső-Egyiptom szimbólumai a 
fáraó fejdíszén a kígyó és a keselyű. Pozitív 
aspektusa Ureusz, a pápaszemes kígyó, aki 
a Napisten védelmezője. A királyi kobra 
hatalmi jelvény Tutanhamon faraó melldí
szén, Izisz istennő fején. A madár és a kí
gyó harca az alsó és felső világ, a sötétség és 
a világosság harcának szimbóluma is.

N edves ékszerdobozok

Noha a kereszténységben a halnak nagyon 
mély és fontos szerepe van -  magának a 
Halak-korszak Megváltójának, Jézus Krisz
tusnak a szimbóluma is (IKHTÜSZ) az 
akvárium népszerűsége mögött legfeljebb 
igen áttételesen kereshetünk bibliai okokat.
A vízparti népeknél a hal a megélhetés alap
ja volt, természetes hát, hogy kiemelt sze
repe volt a mitopoétikus hagyományokban 
is. A hal maga a bőség, ráadásul fénylő, 
kerek pikkelyeihez könnyű társítani a pénzt, 
a gazdagságot. Síkos, nedves, tehát női erőket asszociál, de alakjánál fogva fallikus szimbólum is (Id. az őskőkor 
kőbe vésett, hal alakú fallosz-ábrázolásait). Kínában az esküvő alkalmával szokás halpárt ajándékozni a lelkes ifjú 
párnak, a termékenységi jókívánság kifejezésére. A mesékben az aranyhal a kulcsa a földi gazdagságnak: teljesíti i 
kívánságainkat, általa minden földi jóhoz hozzájuthatunk -  még akár egy akváriumhoz is. Az üvegfalú kis tóban 
mindig történik valami: aranyos fényű, színjátszó halacskák jönnek-mennek szemet nyugtatóan -  nem csoda, hogy 
sokan megpróbálkoznak a tartásukkal.
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Az akkád mítoszokban a káosz, a rende
zetlenség, a differenciálatlan és osztatlan 
jelképe Tiámat, a sötétség kígyója, akit 
Marduk, a fény pusztít el — újabb szép 
fény—árnyék oppozíció. A Gilgames- 
eposzban a kígyó és az újjászületés motívu
ma fonódik össze: a kígyó rabolja el a 
főhőstől az élet füvét, s mikor megeszi, 
bőrét levetve megifjodik. D e gondol
hatunk az Uroboroszra is, a saját farkába 
harapó, kozmikus kígyóra, az örökké
valóság jelképére -  és ki ne akarná meg
rabolni az öröklét csúcsait? A zsidó-ke
resztény hagyományok Edenkert-kígyóját 
mindenki ismeri: a tudás fajára tekeredve a 
gonoszt, a bűnre csábítót szimbolizálja. 
A Gonoszt legyőző Szűz Mária jellegzetes 
ikonográfiái téma: talpa alatt kígyó teke- 
redik, a legyőzendő bűn, a csábítás, a rossz 
erők szimbólumaként. A mesék világában a 
kígyó nem elválasztható a sárkánytól: a 
mesehős a kígyót/sárkányt győzi le.

A görög mitológiában Porkhüsz tenger
istennek és feleségének, Kétónak három 
kígyófonatos hajú szörnylánya van -  ők a 
gorgók. Igen ronda lényekként ábrázolták 
őket. A hármójuk közül egyetlen halandó, 
Medusza fejét a hagyomány szerint Per- 
szeusz csak úgy tudta levágni, hogy elke
rülte a tekintetét, amelytől kővé vált volna. 
Ehelyett a pajzsán visszatükröződő képét 
tartotta szemmel, így győzedelmeskedett az 
alvilági erőkön. A pajzsokon ábrázolt levá
gott gorgófőnek ezért bajelhárító, apotro- 
paikus szerepe volt.

Tetovált skorpió
Látható tehát, hogy a kígyó minden kul
túrkörben erős, meghatározó jelentéssel 
bíró állat — és a hozzá tapadt, összetett 
jelentéskor e kor szülötteire is hat, ez nem 
kétséges. A kígyó nem keresi a társaságun
kat: antiszociális, élőlénykerülő teremtés

nek tűnik — mégis rokonszenvesebbnek 
bizonyul sokak (kiváltképp fiatal férfiak) 
szemében, mint a kedves, szeretetreméltó, 
sőt olykor egyenesen elesettnek ható, anyai 
ösztönöket kiváltó állatkák. Hasonló a 
helyzet a pókokkal is, bár ezek — ha már 
szőnek-fonnak — a nőkhöz kötődnek, 
„holdállatok” . A görögök a pók görög ne
vére is alkottak mítoszt: úgy tartották, hogy 
a pókok névadója Arakhné volt, akit 
Paliasz Athéné pókká változtatott, mert az 
versenyre kelt vele szövésben-fonásban -  e 
pókasszony nevét viseli vélhetőleg ma is a 
pókok rendszertani csoportja (Araneae). 
Hálójuk Kozmosz-jelkép; a hinduizmus
ban a pók a teremtés mozgatója, a világ 
ébrentartója, aki világhálóját saját magából 
szövi.

A misztikum iránti vonzalom, a titok
zatos (gyakran sötét) erők „birtoklásának” 
vágya túlmutat az élő állatok tartásán. A va
lóban veszélyes állatok gondozására keve
sen mernek vállalkozni (ami nem is baj), de 
sokan vannak, akikben megvolna az igény 
az efféle „talizmánra” . Kompromisszumos

megoldásként hihetetlen mennyiségben 
születnek a tetovált kobrák, skorpiók és 
pókok; mi több, a bőrre karcolva (esetleg 
a még óvatosabbak kedvéért matricázva) 
elérhetővé válnak más, egyébként nehezen 
elérhető erőszimbólumok is: a tigrisek, 
párducok, sárkányok és sasok.

Mit hoz a keleti szél?
Hasonló késztetést kell keresnünk a szim
bólum kültakarójával díszített tárgyak irán
ti igény mögött is. A bevásárlóközpontok 
keleti boltjait a gipszöntött kisbuddhák, 
spirituális szimbólum-utánzatok mellett 
tömegesen elárasztják a keleti kígyós gyű
rűk, skorpiót mintázó fülbevalók, öröklét-

teknőssel ékített amulettek. Itt a díszített
ség a leghangsúlyosabb szó: egyszerű orna
mentika ez, a mélyebb és összetett jelentést 
nélkülözve. A bajban lévő ember pedig 
(mert ez a lélek bajban van!) a legjobb 
szándékkal vesz magának ilyen jellegű, 
minden bajra jó  mifenét. Emlékszünk: az 
egzotikum mindig akkor tör be, amikor 
nem érzi jó l magát az ember a helyén. 
Gondoljunk csak a szecesszió korára, vagy 
a keleti tanok varázsa alatt virágba borult 
nagy hippimozgalomra! Ezek az áramlatok 
mindig valamiféle hiányállapot létezésekor 
tudnak hatékonyan bezúdulni — a nyugati 
típusú társadalmak tudati válságáról elem
zések sora szól.

M a d a ra t to llá ró l. ..

Azt mondják, aki madarat tart, annak a szabadság
hoz való kötődése erősebb a megszokottnál. Füg
getlenségvágyó emberek, akiket lenyűgöz a repülés 
-  ugyanakkor tény, hogy a szűk kalickák látványa 
ennek látszólag ellentmond. A mitopoétikus gon
dolkodásban a madár az ég és föld közötti kapcso
lat, az égi szféra képviselője. A világfa csúcsánál 
ábrázolják, a kígyó ellenfele. A ragadozó madarak a 
felső erők (vihar, nap, szél), a vízimadarak a teremtő 
erők megtestesülései (lásd a világtojást tojó ludat 
vagy a Kalevala récéjét). Gyakran totemállatok, mint 
a turul, a holló, a varjú.
Ősidőktől fogva ismeretesek a madárember-ábrázo- 
lások, melyek a felső világgal való kapcsolattartás 
vágyára utalnak. A sámánok madárruhái, tollas fej
díszei is ezt az átlényegülést segítik. A papagájok, 
pintyőkék inkább kedvesek, mint méltóságteljesek, 
de azért apró szárnyukkaI—csőrükkeI mégiscsak a 
szabadságot hirdetik. És a jelkép akkor is hat, ha 
már nem gondolunk rá ...

Szaporodjatok, eszegessetek!

Az egyik leggyakrabban tartott állatcsoport a kis- 
rágcsálóké. Bár kulturális hagyományainkban nem 
tapad hozzájuk pozitív jelentéskor, ez mit sem ront 
népszerűségükön itt, a városban. Hogy miért is? 
Mert kicsik, gombszeműek, puhák, gömbölyűek, 
állandóan éhesek -  csupa kulcsinger, mely a sze
retet érzését kiváltja. És a városban (mert azt azért 
meg kell jegyezni, hogy elsősorban a városi ember 
„életmódja" a társállattartás), a steril körülmények 
között felnövekedő kisrágcsálók már sem fertőzé
seket nem terjesztenek, sem a gabonaraktárainkat 
nem fosztogatják -  érthető, hogy a hátrányos jelen
tésköröket elhomályosítják a kulcsingerek. Falu
helyen persze más a helyzet: ott ma is napi bosszú
ságot okoz a sok éhes egérbendő, így nem csoda, 
hogy a gazdálkodó ember nem lelkesedik osztat
lanul érte -  macskát tart miatta. A patkány azonban 
Keleten például lényegesen pozitívabb megítélésű, 
mint itt, az európai kultúrkörben. Indiában Ganésa 
isten hátasjószága, Kínában fontos állatövi állat, a 
termékenység és a gazdagság jelképe, aki a gyara
podást hozza az emberiségre.
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Évezredek kísérői

A sok egzotikum sem képes letaszítani a nép
szerűség dobogójáról a régi, jól bevált kedvenceket: 
a kutyát és a macskát. A hűséges, okos kutyaszem 
igézi meg talán a legtöbb embert, így az eb méltán 
szerepel a legkedveltebb társállatok között. Mert 
feltétlen odaadásra, ragaszkodásra, hűségre szük
ségünk van. Az emberi világban ez gyakran nem 
úgy sikerül, mint tervezzük, de az állatban nem 
csalódunk. Aki egyszer kutyatartó lett, az nagy 
valószínűséggel élete végéig az is marad. A kutya 
határőr (Egyiptomban az alvilág határának őrzője), 
lélekkísérő. Az antikvitás néhány híres ebe, pl. 
Odüsszeusz Argosz nevű kutyája is hűségéről volt 
ismert. Szólásaink arról tanúskodnak, hogy a kutya 
igen sok becsmérlést kapott elődeinktől -  tudnivaló 
azonban, hogy e szót eredeti jelentése szerint nem 
az állatra, hanem a hitvány emberre használták: az 
állat ősi neve „eb" volt. Feltételezhető, hogy későb
bi presztízsveszteségét a pogány kutyaáldozatok
nak a kereszténység általi elítélése okozta.
A kutya a városi ember legkedvesebb társállata lett, 
ám az utóbbi időben a macskák kezdik kiszorítani 
őket az első helyről: igényeik, úgy tűnik, jobban 
összeegyeztethetők szűk keretek köré szorított, 
agyonhajszolt életmódunkkal. A macskatartók 
egyre népesebb tábora leginkább a nőivarúak kö
réből kerül ki -  és a macska a mitopoétikus gondol
kodásban is a női erők megtestesítője, „holdállat" 
a javából. Miután igen termékeny (sok kölyköt szül, 
viszonylag gyakran), így kötődik hozzá minden, ami 
az anyasággal, termékenységgel párosul. A fekete 
macska körüli nyájas téveszmékről ugyan mindenki 
tud; sokáig keserítették velük az ártatlan négy
lábúak életét, de talán korunkra a „boszorkányok 
macskájáról" szóló babonás beskatulyázás végleg 
beszorul a történelemkönyvek kevésbé sikeres 
oldalai közé.

Az állatok mély, szerteágazó, önmaguk 
fizikai valóságán túlmutató jelentésköre 
azonban az emberiség történetének külön
böző korszakaiban, térben némileg módo
sulva jö tt  létre. Ezért szomorú, amikor 
mindezt valamiféle konyhamisztika, kony
haszimbolika lealacsonyított, egyszerűsített 
változatában látjuk viszont. M ert ez bizony

megint az elszegényedés, a laposodás, a ki
üresedés je le. Szép hazánkon most fut vé
gig a „keleti misztika nyugati csomagolás
ban” mondattal jellem ezhető hullám (tő
lünk nyugatra már lassan túl vannak rajta), 
így bizony kontroll és egészséges finnyás
ság, válogatás nélkül beomlik minden, el
sősorban keletről, de délről meg az új kon
tinensről egyaránt. És az elmúlt fél évszázad 
erőszakolt materializmusa által legyengített 
kulturális immunrendszerünk nem elég 
erős ahhoz, hogy ellenálljon neki, ill. csak

annyit és olyan mértékben olvasszon be 
magába, amit feldolgozni képes.

A kígyó legyen kígyó!
Mindenesetre óvatos vagyok a nálunk most 
csúcsra járatott keletrajongás iránt. Term é
szetesen semmi baj a keleti filozófiával, de 
ott, a helyén. N em  feltétlenül örülök, ami
kor idehurcolják, és mellette csendben sor
vad az, ami a lelkűnkben itt, ezen a pontján 
a világnak őshonos lenne. Azt is mondha
tom, hogy itt, a Kárpát-medencében a tá-

vol-keleti gondolatkör tájidegen. M ert azt 
azért lássuk tisztán: itt, ahol mi élünk, más 
a létezés ritmusa, más az éghajlat, a páratar
talom — e gondolkodási struktúra (bár
mennyire lenyűgöző is önmagában) nem 
ideillő. Persze a kulturális bekeveredéssel 
úgysem lehet elkerülni, sőt, az sem baj, ha 
a jelenség szintjén megismeijük, de ne 
fedje le azt, ami belőlünk mélyről jö n . 
M ert feszültséget okoz majd, betegít, mert 
rendetlenséget csinál majd nemcsak a 
fejben, hanem a lélekben is. Hibás út. És az 
önmagukat keresők szívesen bedőlnek 
ebbe a világba: egy kis füstölő, egzotikus 
tetoválás, kígyó, miegymás.

Persze mindez nem azt jelenti, hogy 
bárkinek el akarnánk venni a kedvét az 
állattartástól! Vitathatatlan, hogy a kígyó 
csodálatos, lenyűgöző állat; nem kevesen 
vannak, akik — teljesen érthető módon — 
egyszerűen a természettudományos érdek
lődéstől hajtva választják, és viselkedésének 
figyelgetésében sok öröm öt találnak. De 
tartsuk azért, ami: az állatért magáért, a 
benne lévő létezés-csodáért, az élővilág 
tagjai iránt érzett vonzódásért, a gondos
kodásért. M ert így valóban varázslat lesz. 
És még varázsige sem kell hozzá...

M irtse Zsuzsa

Most pedig nézzük körül saját házunk táján: 

bemutatjuk, szerkesztőségünk tagjai milyen 

állatokat tartanak otthon.

(A következtetéseket a kedves Olvasóra bízzuk...)

Otthona m egelevenedett képeskönyv: h ét nagy papagáj, huszonhét 

teknős és két korallsikló színes társaságában él, de a kertben a Legfőbb 

Kedvenc, egy berni pásztorkutya is helyet kap. Hosszú ideig nevelt 

selyem majmokat, degut, cukormókust, hitelesítve azt, hogy állatokat 

nem csak az újság oldalain nézeget szívesen, de könyvei is sa ját tapasz

talatokból íródnak, és -  a családja után -  az életében is ők játsszák 

a főszerepet. „Az egzotikus állatok izgalmasak és gyönyörűek, de a fő 

szereplő életem ben m égiscsak a kutya, az em ber legfőbb állattársa...'’ -  

vallja magáról. Zsolt joviális, vidámságkedvelő ember, aki úgy véli, a 

földi Paradicsom egyáltalán nem elérhetetlen dolog, csak megfelelő 

számú papagáj és m ajm ocska ugrándozzék a Tudás Fájának ágain...

Mirtse Zsuzsa, kulturális szerkesztő
Akiknek nem tud ellen állni, azok a négylábú „szőr-nyecskék", főképp, ha 

nyávogni is tudnak. Hogy m iért is? Mert kedvesek és ellenállhatatlanok? Vagy 

m ert öntörvényűek és reménytelenül javíthatatlanok? Mert önmagukba zárt, 

szép világok? A válasz keresése folyam atban van. Jelenleg egy hatalm as, örökbe 

fogadott m aine coon kandúr és két derék, útszéli kóbormacska-ivadék színesíti 

családi állatkertjét, egyben tisztítja  lelkiismeretét, m ert úgy véli, a talált m acs

ka a legjobb m acska -  és aki keres, mindig talál... Ellágyul ugyan a csodaszép 

fa jtatiszta  cicáktól is, de úgy véli: „annyi minden rosszat tettem  én m ár a 

Földön -  ha ezeken a vakarcsokon segíteni tudok a saját, személyes döntésem 

mel, h át én őket választom: a senkinek sem kellő, kidobott kiscicákat. Ettől a 

lélek is örül, ők meg végképp...”

Hogy m it tart otthonában? Ami jön. Szívesen befogad mindenkit, 

m ert minden állat önm agában is olyan lenyűgözően érdekes, és 

annyit lehet tőlük tanulni... Bár szíve a kutyákhoz és a gyíkokhoz 

húzza, de otthonában m egfordult m ár Sir Simon, a denevér, Luca és 

Szinkópa, az óriáskígyók, Hibou, a fészekből kiesett fülesbagoly, 

meg még ki tudja, mi minden, végtagszámTa való tekintet nélkül. 

Felnevelt egy Kobak nevű kismókust is, cumisüvegből -  mindezen 

jószágok és rosszaságok sok m ulatságot és még több kalam ajkát okoztak életében. Most leopárd- és egyéb 

gekkókkal, anoliszokkal, egy öregedő boxerrel és három macskával osztja meg otthonát, de a sor itt vél

hetőleg nem  ér m ajd véget... Első kutyájáról m ondta egyszer: „az én fő művem a kutyám, és am it róluk 

tudok, azt neki köszönhetem ’’. És ez nem kevés -  bizonyítja a m egjelent, országos népszerűségnek ÖTvendő 

szakcikkeinek sora.

Mirtse Áron, szerkesztó-olvasószerkesztó

Precíz, higgadt, halk és céltudatos -  akárcsak kedvencei, a kígyók. 

A magyarországi terraristák legrégibb generációjához tartozik. 

Tudományos érdeklődésétől hajtva gyerekkora óta foglalkozik hül

lőkkel, s nem csak terrárium i körülmények között, hanem  terepen is 

sokat tanulm ányozta Európa kígyófaunáját. Számtalan egyéb állat 

is helyet kapott az életében. A kertben szárazföldi teknősök legel

nek, pintyek csicseregnek a tágas, sa já t készítésű röpdében, 

kaméleon fogdossa a  legyeket a hibiszkusz ágain. A „klasszikus” háziállatok azonban nem kötik le: olyannak 

szereti az élőlényeket, amilyennek a term észet m egalkotta őket.

12
13

Sokan eljátszanak a  gondolattal, milyen 
érzés lehet olyan „erőszimbólumok" 
barátságát élvezni, mint a farkasok, 

medvék vagy nagymacskák. Ezek az állatok 
azonban túlságosan is veszélyesek, ráadásul 

az igényeiknek megfelelő körülményeket 
gyakorlatilag nem lehet megteremteni 

egy magánháztartásban. A kisoroszlán 
cumiztatásának élményét hagyjuk meg 

az  állatkerti szakemberek számara!



Filozófusok, teológusok, antropoló

gusok, szociológusok, pszichológu

sok, nyelvészek és biológusok 

sokasága kutatta és próbálta az 

ókortól napjainkig meghatározni, 

hogy mi teszi az embert azzá, 

ami. Miben különbözünk az álla

toktól? M i a titka döbbenetes 

sikerességünknek?

i, a Homo sapiens sapiens alfaj 
egyedei, társas és társadalmi lények 

Lvagyunk. G ondolkodunk, és az 
élőlények között egyedülálló kom m uniká
ciós kódot, beszédet használunk. Egész éle
tünk egy olyan sajátos környezetben telik 
el, amelyet m agunk hoztunk/hozunk  létre.

M

Szinte minden részét jelentésekkel ruhá
zunk fel, és így azok is az egész életünket 
kitöltő kommunikációs folyam részévé vál
tak. Ezt a tevékenységünket azonban kiter- 
jesztettük/kiteijesztjük a bennünket körül
vevő fizikai (élettelen) környezet jelentős 
részére is, amely az előbbivel együtt rend
szerbe szerveződve képezi kultúránk na
gyobb hányadát.

Az állatok az alkalmazkodásukhoz szük
séges képességekhez és ismeretekhez két
féle úton jutottak, illetve jutnak hozzá. 
Evolúciós történetük során a véletlensze
rűen bekövetkezett mutációk és a környe
zet szelekciós hatása nyomán a génjeikben 
rögzült alkalmazkodási lehetőségeiknek 
kerültek birtokába. Az egyedek ezt meg
toldják az életükben megszerzett ismere
tekkel, amelyeket mai tudásunk szerint 
gyakorlatilag minden faj minden egyedé
nek önmagának kell megszereznie. Ez alól 
csak igen korlátozott mértékben néhány 
m ajom - és emberszabásúmajom-faj kivétel.

Mesélnek a majmok
Természetesen mi, emberek is kivételek 
vagyunk. Sokrétűen összetett kultúrával 
rendelkezünk (talán egyszer erről is lesz le
hetőségem írni a Vadonban), amely az év
ezredek során bővülve, a korábbi nemze
dékek által szerzett tapasztalatokkal ki
egészítve, a világról és a létezésről való 
gondolkodás és a hit alapjaival látja el az 
egyes embert és különböző fajtájú csoport
jait. Mivel készen kapjuk ezeket, nem kell 
újra és újra felfedeznünk, saját próbálkozá
sainkon, sikereinken és kudarcainkon át 
megtanulnunk. Szinte összehasonlíthatat
lanul könnyebb egy átlagos ember, mint 
egy majom helyzete, ha meg kell oldaniuk 
egy adaptációs (alkalmazkodási) problémát.

Mindennek részben hátterét, részben 
fundamentumát az adja, hogy belső kény
szerünk és olthatatlan igényünk társas kap
csolatok részeseivé válni. Ez egyszerre alfá
ja  és ómegája, forrása és katalizátora emberi 
mivoltunknak. Ha választ akarunk kapni,

honnan ered e tulajdonságunk, mindenek
előtt legközelebbi származásbéli rokonain
kat kell alaposan megvizsgálnunk. Számos 
genetikai, biokémiai, anatómiai tulajdon
ság utal az igen közeli rokonságra. Evolú
ciós nézőpontból — bár tudjuk, van más 
értelmezése is az ember létezésének, erede
tének és jövőbéli szerepének — a kérdés 
tehát az: mit mondhatnak el a főemlősök 
társas interakciói, viszonyai, szocio-kul- 
turális léte rólunk, emberekről.

Add a kezed!
A félmajmok, majmok és emberszabásúak 
nagy hányada egész életében csoportban él 
fajtársaival. A társas létezés alapvető funk
ciója a napi fennmaradáshoz és a szaporo
dás biztosításához szükséges források (éle
lem, ivóvíz, alvóhely, szexuális partner) 
megszerzése és megtartása. Az együttmű
ködés elkerülhetetlen lehetett, ha ezek a 
források elég nagyok voltak, és mások is 
versenybe szálltak értük. A kapcsolatokat

azonban ápolni kell, és a közelség óhatat
lanul is konfliktusokhoz vezet. A főem
lősök esetében erre elsősorban a kurkászás 
szolgál. Egymás érintése, megfogása, át
ölelése gyakorlatilag minden főemlősfajnál 
jelentős szerepet játszik az egyedek közötti 
kommunikációban. A majmok és az em
berszabásúak a kurkászást elsősorban a ke
zükkel végzik (a félmajmok a fogaikat 
használják erre). Kivételek azonban van
nak: a gyapjasmajmok egyáltalán nem, míg 
a huszármajmok csak igen keveset tiszto
gatják egymást és saját szőrüket.

Nincs egyelőre cáfolhatatlan magyarázat 
arra, hogy mi vezethetett a mellső vég
tagok kézzé alakulásához. Számos más faj él 
a fák ágain, táplálkozik rovarokkal, gyü
mölcsökkel, mégsem alakult ki a főem
lősökre jellem ző módon specializálódott 
kezük. Elképzelhető, hogy a táplálkozás 
jellegéből következően az egyedeknek 
sokat kellett vándorolniuk, így az anyák 
nem hagyhatták magukra kölykeiket egy

állandó odúban vagy fészekben. Vagyis az 
utódoknak az anyjuk szőrébe kellett ka
paszkodniuk — hisz’ a nőstények járás köz
ben maguk is az ágakba kapaszkodtak. T a
lán ez a kettős kényszer állt a kezek ki
alakulásának hátterében. Lényeg azonban 
az, hogy a kezek a főemlősfajok többsé
génél fontos szociális szerepet látnak el. 
A kéz és a vele való manipulálás, a fogás 
kifinom ult idegrendszeri irányítást és 
szabályozást feltételez.

Egyél, hogy okosodjál!
Ezt az igényt nyomatékosította az elmúlt 
65 -70  millió évnek egy újabb fontos evo
lúciós folyománya: az intelligencia (az al
kalmazkodáshoz szükséges inform áció 
megszerzése, feldolgozása és alkalmazása), 
valamint az azt biztosító—megvalósító ideg- 
rendszeri komplexitás. Ha ok—okozati 
összefüggéseiben szemléljük az agy méreté
nek és az intelligenciának a változását a 
főemlős-evolúció során, azt kell monda
nunk, hogy egyszerre oka és következmé
nye az ezalatt lezajló történéseknek. Oka, 
mert mint igen energiaigényes szervrend
szer, megfelelő minőségű és/illetve m en
nyiségű táplálék megszerzéséhez kötődik. 
A rovarok és a gyümölcsök igen gazdag 
tápanyagforrások. Kiegészítésük (az esetle
ges évszakos változások okán), pótlásuk ne
héz feladat, de számos faj bizonyítja, hogy 
nem megoldhatatlan.

A táplálkozási lehetőségek szoros össze
függésben állnak a társas viszonyokkal. 
A dzselada páviánok füveket, a gorillák 
szárak belsejét, hajtásokat, leveleket, a szia- 
mangok és a kolobuszok vagy kacska- 
kezűek leveleket fogyasztanak. A prima- 
tológusok szerint a kevésbé hasznosítható 
táplálékból többet kell enniük, ami a 
gyümölcsevőkhöz képest nagyobb testet és

A kurkászás több. mint egyszerű testápolás: az egyedek közötti 
kapcsolatok elmélyítését is szolgálja

A rhesusmajmok csapatán ak  tagjaijftintosan  
szám ontartják egymás rokoni kapS K m S u  ’4
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komótosabb életformát von maga után. 
Tény, hogy testtömegükhöz viszonyított 
agyméretük kisebb, mint a gyümölcs
evőké. Ezekre a fajokra jellem ző, hogy 
a csoportokat szoros kapcsolatban álló pá
rok (elsősorban anya és felnőtt lánya), és az 
e párok közötti jóval lazább kapcsolat 
jellemzi.

A majmok és a családfa
Az alapvetően gyümölcsökkel táplálkozó 
majmok és emberszabású majmok 25-60  
egyedből álló csoportokban élnek. A rhe- 
susmaj ómnál, páviánoknál esetenként 100- 
120 állatot is számoltak már. A csoportok 
tagjai rokonságtól, életkortól, nemtől, szö- 
vetségesi hagyományoktól függően külön
böző viszonyban állnak egymással. Kísérle
tekben is sikerült bizonyítani, hogy páviá
nok, makákók és cerkófok nemcsak maga
tartásukban jelzik az említett eltéréseket, 
hanem agyukban számon is tartják. Gon
dolkodásukban és döntéseikben felhasznál
ják  azt a képességüket, hogy pontosan meg 
tudják különböztetni a más egyedek kö

zötti viszonyokat. A makákók az egymással 
szoros testi kontaktusban élő, különböző 
anyák és újszülött vagy néhány hetes—hó
napos kölykeik közötti viszonyt számon 
tartják, és ha egy kölyök vészjelzését hallják 
(amit egyediként ismernek fel), a közelük
ben lévő anyjára néznek. Az anyának és 
utódjának összetartozásáról való tudás 
azonban nem halványul el, hanem évekkel 
később a két felnőtt egyed (anya és lánya, 
talán fia is) kapcsolatát is ebbe a „kategóriá
ba” sorolják. Ennek ismeretében nem 
meglepő, hogy a makákók, páviánok, hu
szármajmok, langurok, mókus-, kapuci
nus- és bőgőmajmok stb. esetében a leszár
mazásra épülő rokoni hálózatok képezik az 
alapját a csoportok vázának, hiszen képesek 
egymást felismerni és számontartani.

A tudás felhasználásának képessége eb
ben az esetben is túlnyúlik a közvetlen 
egyéni tapasztaláson, hiszen az említett fa
jo k  egyedei mások közötti viszonyokat is 
képesek felismerni. Sőt, nem csak egy-egy 
csoporttársuk összetartását tárolják m e
móriájukban, hanem nagyobb számú állat

közötti kölcsönös vagy rokoni kötődéseket 
is leképeznek valamilyen módon. Frans de 
Waal, holland primatológus megfigyelte 
(amit jómagam is tapasztalhattam a Fővá
rosi Állat- és Növénykert rhesusmakákóin 
és galléros páviánjain), hogy a hierarchiá
ban magasabb rangot elfoglaló egyedek 
időnként végigverik egy-egy alacsonyabb 
rangú egyed teljes rokonságát. Ennek szán
dékos voltára az utal, hogy bár esetenként 
ez a folyamat hosszabb időt is igénybe vesz
-  köszönhetően az ellenérdekeltek éber
ségének és nemegyszer rafinált megelőző 
trükkjeinek - ,  a korábban megmenekültek 
ellen látszólag ok nélkül, hirtelen tör ki a 
támadás. Az em lített támadó szándék 
meglétének feltételezését az is alátámasztja, 
hogy a potenciális áldozatok már a 
rokonuk ellen irányuló első intenzív fe
nyegetés, majd támadás hatására izgatottá 
válnak, a félelem  je le it  mutatják, és 
nemegyszer -  látszólag ok nélkül -  a 
menekülés lehetséges útját keresik.

Út az anya szívéhez
Pesszimista és szigorú kritikusok azt mond
hatnák, hogy ha képesek is a majmok álta
lánosítás által társas megismerési (kognitív) 
kategóriákat alkotni, azt minden bizonnyal 
mechanikusan teszik. Vannak azonban 
olyan megfigyelések, amelyek az ellenke

zőjére utalnak. Barbara Smuts, amerikai 
magatartáskutató a páviánok éveken át 
tartó megfigyelése során rájött, hogy egyes 
nőstények és hímek különlegesen szoros 
kapcsolatot építenek ki. N em  az történt, 
amit a legtöbb makákó fajnál megfigyel
hető. Utóbbiaknál egy domináns hím, ki
használva helyzetét és a nőstények törek
vését, többségüket megtermékenyítve a 
frissen születettek többségének lesz az apja. 
Mindezt a hím akkor kezdi megalapozni, 
amikor kamaszként saját rokonait, csoport
já t hátrahagyva új csoporthoz csatlakozik. 
Legtöbbször a ranglétra alsó fokainak egyi
kéről indulva, hosszú időt igénybe vevő 
(tehát kitartást és jó  fizikális állapotot 
igénylő), ismételt, kemény csatározásokon 
át küzdi ki magának a vezető pozíciót.

w m
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A kívülálló nehezen tudja értelmezni a páviánhorda 
békéjét hirtelen megtörő agresszív kitöréseket

Ugyanakkor a szavanna-, anubisz- vagy 
medvepávián-hím fiatalon, ereje teljében 
csatlakozva egy új csoporthoz, többnyire a 
domináns pozíciót foglalja el. Majd ezt az 
előnyét kihasználva akár hónapokat éveket 
is igénybe vevő „udvarlásba” kezd, ki
választva valamelyik felnőtt nőstényt. En
nek alapvető része egyfajta nevelőapai 
(pótanyai) szolgálat, amelynek kedvez
ményezettje a nőstény legfiatalabb kölyke. 
Az utóbbi és a hím kapcsolata szoros és 
bensőséges lesz, hasonló jelenetekkel, mint 
amikor gyerekek apjuk erejével büszkél
kednek, és állításuk alátámasztására segítsé
gül is hívják, ha összeverekednek. Veszély 
esetén a pótpapa ölébe bújnak, gyakran 
vele alszanak, játszanak, vándorláskor a há
tán lovagolva utaznak. A kölyök iránti 
gyengéd gondoskodásának és az anyjával 
kialakult szoros kapcsolatának a gyümölcse 
a nőstény hajlandósága a párzásra. Minél 
szorosabbá válik e trió viszonya, annál na
gyobb az esélye a hímnek, hogy a leg
közelebbi újszülött az ő génjeit hordozza.

M iért ismertettem ezt ilyen hosszan? 
Hogyan tartozik ez tárgyunkhoz? Nos, a 
hím megkülönböztetett „barátsága” kizá
rólag a nőstényhez kapcsolódik, és csak az 
említett kölyök részesülhet áldásos követ
kezményeiben (például egy domináns hím 
mellett ehet, aki teljes mértékben tolerálja

a jelenlétét, és eltűri, hogy esetenként a 
legértékesebb falatokat egye el előle). 
A nőstény többi utódjára és rokonára nem 
terjed ki semmilyen módon ez a kedvez
ményezettség. Azaz: a megismerési kategó
rián belül is lehet megkülönböztető a kivá
lasztás, és részrehajlóak a további döntések.

A barátom barátja
Különböző fajokon, természetes élőhelye
ken és fogságban tartott csoportokon vég
zett megfigyelések egyaránt jelezték, hogy 
az egyedek közötti kapcsolatok nemegy
szer mások, mint puszta leszármazási ta
pasztalatból és közelségből eredő, elkerül
hetetlen kötődések. Rokonságban nem 
álló egyedek között gyakran köttetnek szö
vetségek, amelyek néha csak rövid ideig

tartanak, míg máskor évekig, vagy éppen 
az állatok élete végéig is fennmaradhatnak. 
Ezek kölcsönösek a segítségnyújtásban, a 
kurkászásban, és sokszor követik a „te ro
konod az én barátom, az én rokonom a te 
barátod” szabályt, sőt van rá bizonyíték, 
hogy „a te rokonod nemcsak az én, de az 
én rokonom  barátja is” elvet is. M egfor
dítva ez így hangzik: „ha a te rokonod az 
én rokonom barátja, esetenként te is szá
míthatsz az én segítségemre”.

Ugye, bonyolult? Gondoljuk el, mi 
mindent kell számontartani és kategóriák 
szerint osztályozni egy interakcióba való 
belebonyolódás előtt! Mindez kiegészül 
annak a szükségszerű mérlegelésével is, 
hogy a „rokonom barátjának rokonához 
képest milyen rangpozíciót foglal el az az 
egyed, aki megtámadta a rokonom barát
já t” . „Jó-e az nekem, ha beavatkozom?” 
„Fennáll-e a veszélye a megtorlásnak?” 
„D e ha a domináns és veszélyes támadó 
(lásd újra a fenti szövevényes viszonyokat) 
nem túl erős, és nincs a közelben egyetlen 
rokona, sem támogatója (lásd újra a fenti 
szövevényes viszonyok mérlegelését, most 
már a másik egyedre kiterjesztve), nem 
tudnék-e valamit (előnyt, kielégülést, fe- 
szültség-levezetést, örömet, elégtételt -  va
jo n  mi lehet a fejükben?) szerezni magam
nak a beavatkozással?”

M ielőtt a kedves Olvasó azt gondolná, 
túlértékelem a főemlősök mentális képes
ségeit, felhívom a figyelmét de Waal és 
mások további tapasztalataira. A holland 
magatartáskutató megfigyelte, hogy ala
csony rangú nőstények esetenként elkap
nak és a saját kölykükkel együtt szorosan 
magukhoz ölelnek olyan fiatal egyedeket, 
amelyeknek anyja a hierarchiában náluk 
magasabb pozíciót foglal el. Vagyis az 
anyák aktívan támogatják kölykeiket ab
ban, hogy a náluk magasabb rangú rokon
ságból származó egyedekkel kerüljenek 
kapcsolatba. Ennek „kivédésére” alkalmas 
taktika is ismert. A domináns nőstények 
néha be-beavatkoznak kölykeik játékába, 
hogy korlátozzák feltehetően jóval alacso
nyabb rangú egyedekkel való együtt-

létüket. Ez nem meglepő: számos fajnál a 
felnőttek nyílt agresszióval vagy csendes, 
de kitartó akadályozással, nemegyszer csu
pán a másikat idegesítő jelenléttel igyekez
nek nemcsak aktuális interakciókat, de 
évek óta tartó, szoros „baráti” szövetsé
geket is megzavarni és elorozni.

Mondd el, mit érzel!
A dél-amerikai gyapjasmajmok agresszió 
nélküli élete, ellentétben a csimpánzok za
jos erőfitogtatásaival és véres küzdelmeivel, 
jelzi, hogy a sok szempontból hasonló tár
sas szerveződés (az időről időre átalakuló 
összetételű, laza csoportosulásokból álló 
territoriális kolónia), nyilvánvalóan a kör
nyezettől (a források jellegéből és fellel
hetőségétől) függően, eltérő szociális tak
tikák és stratégiák kialakulásához vezethet. 
A csimpánzok és a bonobók csalással, ra
vaszkodással, meglepően kifinomult takti
kázással zajló élete éles ellentétét képezi az 
újvilági pók- és gyapjasmajmok nyugodt és 
békés hétköznapjainak. Az emberi evolú
ció során ebből eredt és erre épült a mások 
gondolatainak kitalálására való képesség, 
egymás érzelmeinek megértésére és átélé
sére, az empátiára való alkalmasság.

A nyelv elsajátítása által a világ (s benne 
a társas valóság) dolgai és eseményei meg- 
nevezhetőkké és kifinomultan osztályozha-

tókká váltak. Az elvonatkoztatás és foga
lomalkotás lehetővé tette, hogy megnevez
zük társas viszonyainkat, értéket, szimbólu
mokat rendeljünk hozzájuk, és generáció
ról generációra hagyományozzuk a kultúra 
részeként. Mai életünk egyik legfontosabb 
kérdése e kapcsolatok átalakulása, vélt vagy 
valós megromlása. A folyamatok megérté
séhez, a viszonyok ápolásához vagy újra
fogalmazásához elengedhetetlen azok ere
dettörténetének megismerése. Nem  le
becsülendő, értékes mellékterméke lehet e 
törekvésnek a rádöbbenésünk létükben 
veszélyeztetett, legközelebbi filogenetikai 
rokonaink képességeire, és a jövőjükért 
való felelősségérzet tudatosítása is.

dr. T óth P éter
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T Ö B B , M IN T  
BARÁTSÁG

A z ember és a kutya kapcsolata a közös evolúció tükrében

A  háziállatok tudományos neve általában megegyezik a feltételezett vagy 

bizonyítható, ma is élő vagy már kihalt ős nevével, kiegészítve 

a ’domesticus’ melléknévvel, amely annyit jelent, mint háziasított. 

Egyedül a kutyát tisztelte meg az ember a familiáris’ jelzővel, melynek

jelentése a latin nyelvben: családi, ismerős

„Az ember kiemelte a kutyát az állatvilágból. Így 
a kutya már nem állat, de még nem ember."

Szabó Sípos Tamás

i egymáshoz igen hasonló életmódot 
folytató állatok nemigen élnek meg 

h. azonos területen. Versengés indul 
meg közöttük ugyanazért az ökológiai 
„fülkéért”, s az egyik előbb-utóbb kiszorít
ja  belőle a másikat. így volt ez valahogy az 
ember és a farkas esetében is. Noha fajunk 
rendszertanilag a főemlősök közé tartozik, 
ragadozóvá válva csapatszerkezetünk, társas 
viselkedésünk struktúrája távolodni kezdett 
a majmokétól, s egyszerre csak azon vehet
tük volna észre magunkat (ha akkortájt is 
foglalkoztatta volna már az emberiséget az 
állatfajok viselkedésének összehasonlító 
vizsgálata), hogy táplálkozásunkkal együtt 
társadalmi életünk és az otthonhoz, a va
dászterülethez való viszonyunk is sokkal 
inkább megközelíti a farkasfalkáét, mint

A
bármelyik emberszabású-hordáét. M eg is 
indult a konkurrenciaharc a két családi kö
zösségben élő, területvédő, nagytestű em
lősökre vadászó faj között, de még mielőtt 
a végkifejlethez ért volna, a farkasok egy 
része valahogy „rádöbbent”, hogy túl
élésük záloga a békekötésben, a megalku
vásban rejlik. És míg az eredeti életformá
jukhoz ragaszkodó csúcsragadozók utolsó 
hírm ondói a hegyekbe visszaszorulva, 
rezervátumokba kényszerülve vívják végső 
harcukat a fennmaradásért, az alkalmaz
kodásra hajló ősök leszármazottai meg
hódították az egész világot.

A „mulyaság" diadala

Természetesen az ember és a kutya közöt
ti békekötés nem ilyen tudatos módon 
ment végbe. Nem  tudjuk pontosan, mi
ként történhetett, de még azt sem, hogy 
mikor. Köztudott, hogy a legkorábbi ku
tyacsontként azonosított leletek több mint 
tízezer évesek, ám a farkas csontjait 400000

évvel ezelőtti, korai emberi fosszíliákkal 
együtt is megtalálták. N em  tudhatjuk, 
hogy abban az időben, amikor az ember 
szellemi fejlettsége még nem vetette meg a 
tervszerű tenyésztési szelekció alapjait,

Még egy nulla?
A mitochondriális DNS vizsgálata azon alapszik, 
hogy a mutációknak van egy bizonyos előfordulási 
gyakorisága. Ez az igen változékony DNS-lánc 
mindig anyai eredetű, így változásai lineáris sort 
alkotnak. A farkas és a kutya DNS-lánca közötti 
eltérések számát összevetve az előfordulás gyako
riságával, megtudhatjuk, hogy körülbelül hány 
évvel ezelőtt kezdhetett különválni a két faj. Noha a 
farkas és a kutya mitochondriális DNS-e között alig 
több mint 1% a különbség, erre alapozva egyes 
kutatók, mint pl. az amerikai Róbert Wayne, akár 
százezer évvel is hajlamosak megtoldani ebünk 
eddig feltételezett múltját. Ez azt jelentené, hogy 
nem mi háziasítottunk a kutyát, hanem egymás 
mellett fejlődtünk, kölcsönösen formáltuk egymást 
olyanná, amilyenek ma vagyunk.

mennyi ideig élhetett egymás mellett a két 
faj anélkül, hogy ez rányomta volna a 
bélyegét a domesztikálódó farkas anatómi
ai felépítésére. (Ne feledjük: a macska házi
asításának idejét azért nem tudjuk még 
megközelítő pontossággal sem meghatá
rozni, mert az átlagos házimacska csontváza 
még ma sem mutat jelentős különbségeket 
a vadmacskáéhoz képest!) Az első változá
sok minden bizonnyal nem a csontrend
szert érintették, hanem az állatok viselke
dését. Mai szemmel nézve akár kontra- 
szelekciónak is minősíthetnénk a kezdeti 
lépéseket, hiszen a „kultúrakövetővé” vált 
farkasok valószínűleg „mulyábbak” voltak 
a többinél. Éppen lassabb reakcióidejük, 
kevésbé rámenős természetük tehette 
elviselhetővé számukra az ember közel
ségét — és fordítva: őket az ember számára. 
Ha eljátszunk a gondolattal (melyet 
egyébként az utóbbi időkben felfedezett, 
az eddigi leleteknél lényegen régebbi 
kutyalábnyomok, valamint a mitochond-

A vadmacska és a házicirmos között mind a  mai 
napig elhanyagolható az anatómiai különbség. 

Feltételezhető, hogy a legkorábbi felismerhető kutya
csontokat is sok ezer éves fejlődés előzte meg

A kölyökkutyák tarsas viselkedésenek alapjait 
az alomtestverekkel folytatott játék fekteti le.
Későbbi gazdájukon múlik, hogy a megkezdődött 
szocializácio folytatodik-e, es kiterjed-e az emberekre is
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riális D N S vizsgálatának eredményei is 
alátámasztani látszanak), hogy tudniillik a 
kutya nem 10-14 ezer éve, hanem egy 
nagyságrenddel korábban lépett a háziállat
tá válás útjára, a domesztikációs folyamatról 
alkotott eddigi elképzeléseinket gyökere
sen meg kell változtatnunk. Abban a kor
ban ugyanis még az ember sem állt a 
fejlődésnek oly magas fokán, amely a terv
szerű, szándékos háziasítást feltételezhette 
volna. Sokkal inkább beszélhetünk a két faj 
között létrejövő, m indkét fél számára 
előnyös szövetség létrejöttéről, melynek 
neve: szimbiózis.

A saját képmásunkra
Több tízezer év az ember életében is nagy 
idő, de mivel a kutya egyéves korában már 
szaporodóképes, esetében ez majdnem 
ugyanennyi generációt is jelent. Ez idő 
alatt (és ma sincs másképp) a kutya életében 
a legfontosabb dolog az emberrel való jó  
kapcsolat volt: ezen múlt lét- és fajfenntar
tásának sikere. Márpedig az evolúció az 
előnyös kapcsolatok fenntartása érdekében 
csodákra képes: a növények virágokat és 
gyümölcsöket fejlesztettek ki a megporzást 
és a magok terjesztést elvégző állatok ked
véért, a tisztogatóhal csíkos „ruhát” öltött, 
hogy igazolja személyazonosságát a vele 
együttműködő ragadozó előtt — a kutya 
pedig megtanult „emberül” gondolkodni 
és kommunikálni.

Amint arról már szó volt, az ősemberek 
családjai létszámukat, szociális rendszerüket 
és életmódjukat tekintve jobban hasonlí
tottak a farkasfalkára, mint az emberszabású 
majmok hordáira. A mai kutyákról viszont 
elmondhatjuk, hogy viselkedésük és köz
lésrendszerük közelebb áll az emberéhez, 
mint bármely más állatéhoz. A kutya képes 
értelmezni azt, amikor az ember valamely 
tárgy helyét a kezével vagy a szemével 
rámutatva jelöli meg; ugyanezen a téren a 
csimpánzok meglepően tehetségtelennek 
bizonyulnak (kétségtelen tény persze, hogy 
a közös vadászathoz, a zsákmány összehan
golt becserkészéséhez idomult farkasok 
ösztönei jó  alapot szolgáltattak az efféle 
együttműködési formák kialakulásához). 
A kutyában megvan az emberre jellemző 
versenyszellem és játékosság. A tudósok 
véleménye ma megegyezik abban, hogy 
ennek oka, akárcsak a kutya gazdájához 
való holtig tartó hűséges ragaszkodásának 
és egész életét végigkísérő tanulási haj
landóságának magyarázata abban rejlik, 
hogy ebünk szellemi érése megrekedt egy 
bizonyos ifjúkori szinten. M ég egy élőlény 
van, amelynek sírig tartó kísérletezőkedve 
és kreativitása ezzel a neoténiás „infantiliz- 
mussal“ magyarázható — és ez az ember.
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Úgy mondom, hogy te is értsed!
A kutya viselkedésének egyik leginkább 
lenyűgöző vonása, hogy „kettős anya
nyelve” van. Másfajta közlésrendszert al
kalmaz a fajtársaival, és mást a gazdájával 
szemben (természetesen ez a kommuniká
ció nem minden területére érvényes: a be- 
hódolást például ugyanúgy fejezi ki felénk, 
mint társai felé). Az emberrel való kom
munikáció sürgető szükséglete (és persze a 
szelektív tenyésztés) az ugatást a kutya ural
kodó hangadási formájává tette; a farkasra 
ez a hang olyannyira nem jellem ző, hogy 
sokáig képtelennek tartották rá. Ám az álla
tok finom testbeszédére teljesen érzéket
lennek tűnő ember figyelmének felkel
tésére ez a markáns, szinte bántóan feltűnő

zaj bizonyult a legalkalmasabbnak. Ám ez 
továbbra sem jelenti azt, hogy a kutyák 
egymás közt elsősorban ugatva „beszélget
nének”. E kettősség megtalálható a rangsor 
kialakításában is. Noha az ember-kutya 
kapcsolat leegyszerűsített magyarázata 
szerint az eb falkavezért lát gazdájában, és 
ezért engedelmeskedik neki, a valódi vi
szony ennél árnyaltabb. A kutya gazdája 
iránti ragaszkodásában legalább annyi van a 
kölyöknek a szülőhöz való kötődéséből, 
mint a falkavezér iránti alázatból.

Ebünk sokkal többet megenged az em
bernek, mint bármiféle domináns fajtárs
nak. Olyanfajta gesztusokat is megtesz 
irányába és ugyanakkor el is vár tőle, ame
lyek egyáltalán nem megszokottak a falka- 
tagok mindennapos kapcsolata során. 
Ellentétben a majmokkal, amelyeknél a 
csoport legfontosabb összetartóerői közé 
tartozik a testi kontaktus, a farkasfalka tag
ja i ritkán érintik meg egymást. Az, hogy a 
kutya folyamatosan szomjazza a simogatást 
és vakarászást, sokkal inkább főemlősi,

mint farkastulajdonság, de igazán érdekessé 
az teszi, hogy ezt a kedveskedést a kutya 
csak az embertől várja el: fajtársaival szem
ben továbbra is „farkas” marad. A jó l  szo
cializált, rendszeresen társaságba járó városi 
kutyák között kialakul a rangsor, amelyen 
belül létezik „falkavezér” (noha ez a falka 
ténylegesen nem él folyamatosan együtt) és 
létezik alárendeltségi viszony, de ez szinte 
teljesen független a gazdák és kutyák egy
máshoz fűződő viszonyától (noha a domi
náns egyed gazdáját általában a többi is 
tiszteletben tartja). A „családi kutya” ugyan 
teljes jogú tagként képes beleilleszkedni az 
emberi közösségbe, de minden je l  szerint 
tökéletesen „tisztában van” azzal, hogy 
nem egy fajhoz tartozunk.

Az ember domesztikációja
A szimbiózisnak azonban van egy olyan 
sajátossága, amely fölött nem szabad elsik- 
lani: kölcsönös befolyással van a résztvevő 
felek fejlődésére. Az, hogy a tisztogatóhal a 
könnyebb felismerhetőség végett je l 
legzetes színezetet vesz fel, önmagában 
nem elég: a vele szimbiózisban élő ragado
zóban is ki kell alakulnia az ösztönös ké
pességnek a másik színezete által közvetí
tett üzenet értelmezésére. A kutya je len 
létének kézzelfogható haszna az ember 
számára ma egyértelműnek tűnik, de a 
kapcsolat kezdetén alkalmasint semmivel 
nem volt tudatosabb, mint a fűrészes 
sügérnek a tisztogatóhal jelzésére adott 
reakciója. Minden okunk megvan azt fel
tételezni, hogy az a hosszú koevolúció, 
amely a farkast ilyen gyökeresen átformál
ta, az embert sem hagyta érintetlenül.

M iközben a túlzottan félénk vagy tú
lontúl agresszív fajtársakkal szemben előny
höz jutottak azok a farkasok, amelyek elég 
„bátrak” és szelídek (elég mulyák?) voltak

ahhoz, hogy az emberi települések hul
ladékából megtömhessék a hasukat, a 
másik oldalon megnőtt az életben maradási 
esélye azoknak az embercsoportoknak, 
amelyek megtűrték maguk körül a potya- 
lesőket. M ert bármilyen kevéssé rátermet
tek voltak is farkasnak ezek a leendő 
kutyák, az emberhez képest igencsak éles 
érzékszervekkel rendelkeztek, és figyel
meztetésük megóvta a települést a váratlan 
támadásoktól — nem beszélve arról, hogy 
eltakarították a fertőzések forrását képező 
hulladékokat. Mindennek fényében egyál
talán nem tűnik lehetetlennek, hogy a 
„házifarkasok” jelenlétének pozitív hatása 
alakította ki a korai emberben az állatok 
iránti ösztönös vonzalmat, mely ma is tet-

Farkasból nem le s z ...

A farkas- és a kutyakölyök szocializációja és fejlődése 
között alapvető különbségek mutatkoznak. A bevésődés 
időszaka a farkasnál sokkal rövidebb, mint a kutyánál, 
ezért az ember iránt igazán ragaszkodó csak az anyjától 
egyhetes kora előtt elválasztott, cumisüvegből felnevelt 
kölyök lesz. A farkas ismerkedési hajlandósága igen ko
rán alábbhagy, míg a kutya még idős korban is hajlandó 
új barátságokat kötni. A legtöbb ember által felnevelt 
farkas nem az emberi fajjal, csupán pótszülőjével szem
ben mutat kötődést. Attól kezdve, hogy a felnevelt 
egyed eléri a felnőttkort, kapcsolatuk a falkarangsor 
rendszeres megerősítését igényli: a kutya infantilizmus- 
ból adódó, holtig tartó rajongása itt nem működik. 
Ahogy a vadon élő farkasnak új falkát alapítva meg
szűnik a kapcsolata a szüleivel, a mesterségesen fel
nevelt példány is megszűnik kutyaként viselkedni, amint 
fajtársak közé kerül. Minden jel arra mutat, hogy tíz
vagy még több ezer év domesztikációs hatásait nem 
képes helyettesíteni egy cumisüveg...

ten érhető azon természeti népeknél, akik 
minden haszonszerzési cél nélkül nevelget- 
nek vadállat-kölyköket otthonukban, de 
napjaink megállíthatatlan társállattartási 
lázában is, mellyel a tradicionális háziálla
tok hiányát igyekszik kompenzálni az álla
tok társaságát szomjazó városlakó. N e fe
ledjük: az állatok zöme csak saját fajával 
szemben toleráns, idegen fajok dédelgeté- 
se, védelme csak az ember sajátja!

Ezt a feltételezést elfogadva könnyen 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a 
kutyával kötött szövetség adta meg a kul
csot minden későbbi domesztikációs tevé
kenységünkhöz: az ő hatására lett belőlünk 
„Homo zoophilus”, állatbarát ember. Ha 
pedig belegondolunk abba, hogy milyen 
meghatározó szerepet játszott (és játszik) az 
állattartás mai kultúránk és életformánk ki
alakulásában, akkor új értelmet nyer a hopi 
indiánok ősi legendája, mely szerint a 
prérifarkas teremtette meg az em bert...

Mirtse Áron
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A FOKFÖ LDI 
FLÓRABIRODALOM

Afrika legdélebbi szeglete nemcsak 

csatazajtól hangos történelméről 

és csábító tengerpartjairól híres: 

a botanikusoknak a Dél-Afrikai 

Köztársaságról a Fokföldi flóra

birodalom ju t eszükbe

:öld növényzetét a tudomány hat jó l 
elkülönülő területi egységre osztot
ta, amelyek közül a legkisebb -  a 

Föld felszínének mindössze 0,04% -át kitevő 
-  Afrika déli részén található. A középkortól 
a kikötő matrózkocsmáiban félve tisztelt, 
híres-hírhedt „fok” (sokáig nem is volt más 
neve, hiszen minden tengerész rögtön 
ugyanarra gondolt) a több Magyarországnyi 
területű országrésznek kölcsönözte a nevét. 
M eg kell jegyezni azonban, hogy a Jóre
ménység foka körül zátonyra futott és el
süllyedt vagy megfeneklett hajók, ame
lyeknek roncsai máig szegélyezik a 60 km 
hosszú sziklaszirt partjait, legnagyobbrészt 
a rosszul elhelyezett világítótornyoknak kö
szönhették pusztulásukat. Csak a X X . szá
zadban építették az első, valóban a tengerbe 
legmesszebb behúzódó szikla csúcsán elhe
lyezett világítótornyot; korábban több száz 
méterre a veszedelmes szirtektől világított 
a megtévesztő fény.

A

Kietlen Paradicsom
A terület különlegesen gazdag növénytaka
rója az alapvetően mediterrán éghajlati vi
szonyok között alakult ki. A változatos 
domborzatú táj klímájáról általánosságban 
elmondható, hogy a tél hideg és csapadé
kos, míg a nyár forró, gyakran szélsőségesen 
száraz és rendkívül szeles. Az üledékes kő
zeten kialakult talajviszonyokra a gyenge 
tápanyag-ellátottság jellemző. Ezek között 
az első látásra kedvezőtlen viszonyok között 
a növényvilág rendkívüli változatossága jö tt 
létre. A flórabirodalomban 8550 faj él, ame
lyekből 6252 csak itt fordul elő. Az alig 470 
km2 területű Fok-félszigeten például 2256 
különböző faj látható; több, mint az 5000- 
szer nagyobb felszínű Brit-szigeteken.

A változatosságra jellemző, hogy egyes 
területeken 121 különböző fajt számláltak

meg 100 m2-en. Ezek a növények anélkül 
élnek egyensúlyban egymással, hogy bár
melyikük is fölénybe kerülne a többi rová
sára. A Vörös Könyvben kihalással fenye
getett fajok száma szintén egyedülállóan 
magas: 15 db/km2.

A búr telepesek fynbos-nak (ejtsd: fejn- 
bosz) nevezték a környék fatlan társulását, 
amely szokatlan formagazdagságával a ten
gerparti homokdűnéktől az 1000 méter fölé 
nyúló hegygerincekig mindenütt előfordul. 
A fynbos eredetileg finomlevelűt jelent, ami 
tökéletesen jellemzi a karakterfajokat: a 
több száz hangafélét, a proteákat és a közel 
ezer fészkesvirágzatú növényt. A száraz nyár 
miatt sok hagymás virág nyílik a derékma
gas bokros vegetáció törpe tisztásain; csak a 
nősziromfélékből 600 fajt írt le a tudomány.

Magvak a tisztítótűzben
A társulás környezeti körülményei közül ki 
kell emelni a rendszeres tűzvészeket. A szá

raz növények a villámoktól, a hegyoldala
kon leguruló és egymásnak csapódva szikrát 
vető kövektől, a komposztálódó növényi 
részek öngyulladásától vagy a vulkáni tevé
kenységtől foghatnak tüzet. A tűz aztán az 
időjárási viszonyoktól függően végigfut a 
talajon vagy a lombkoronában, csak részle
gesen károsítva a vegetáció többi részét. 
Máskor lappangva napokig parázslik a föld 
felszínén, anélkül, hogy lángra kapna. Van
nak persze általános, teljes pusztítást okozó 
tűzvészek is. A modern természetvédők so
káig óvták a társulásokat a tűztől, míg rá
jöttek, hogy az átlag 12 évente fellobbanó

lángok a fynbos életbenmaradásának letéte
ményesei. A bennszülött növények ugyanis 
különböző módokon, de védekeznek a tűz 
ellen: egyesek tűzálló magokat nevelnek, 
mások alacsony olaj- és magas víztartalmú 
leveleket hajtanak, vagy vastag, tűzálló kér
get fejlesztenek, amely megvédi belső szö
veteiket.

Az alkalmazkodás példája a gyón fejlődés 
is: a növények kifejlődnek és magot érlel
nek, mielőtt a forró, tűzveszélyes nyár be- 
köszöntene. A vékony levelek miatt fenyő
félékre emlékeztető növényeknél az illúziót 
tovább növeli a sok tobozszerű termés,

/ Í z  itthon apró term etűnek ismert hagymás növé
nyek rokonai Dél-Afrikában hatalmasra nőnek

A látványos virágú proteafélék Afrika 
jellegzetes növényei

7\ karoo látképét pozsgás növények uralják

7\ szárazság elleni védekezésképpen a karoo 
növényei vastag, pozsgás szárat növesztenek

amelyek csak a tüzek hatására száradnak ki 
és nyílnak fel. Ezek a magok csak a tűz után 
csíráznak, amikor a fynbostól idegen, be
települt növényi elemek elpusztulnak. Mire 
a jövevényfajok kifejlődve elnyomnák az 
őshonosakat, addigra jö n  egy újabb „tisztí
tótűz”, és az évezredes rend úja helyreáll.

A Fokföldi flórabirodalom belső, száraz
földi területein, a szárazabb környezetben 
kialakult nyílt társulás a karoo (ejtsd: karú). 
Az alig 300 mm-es éves csapadékmennyiség 
miatt a félsivatagi vegetáció legjellemzőbb 
növényei a pozsgások. Az év legnagyobb 
részében a fajoknak csak kis hányada lát
ható, és csak a télvégi esők után borul virág
ba a táj. Egy-két héttel később a színpompás 
virágszőnyegnek híre-hamva sem marad. 
Csak az itt-o tt álló, matuzsálemi kort 
megérő, vaskos törzsű aloe-fak és az úgy
nevezett „élő kavicsok” jelzik a növények 
jelenlétét a következő tavaszig.

Az óriások mind kihaltak
Néhány szó erejéig érdemes elidőzni a kü
lönleges növényzettel együtt élő állatoknál. 
A vegetáció nem teszi lehetővé nagy nö
vényevő csordák kialakulását, inkább magá
nyos gazellák lépdelnek az alacsony cseijék 
között. A szinte mindenütt előforduló szir
tiborzok egykedvűen legelésznek a sziklák 
között. Történelmileg elefánt, orrszarvú és

fokföldi oroszlán is élt itt, de ezek a nagy
testű állatok régen eltűntek -  kihaltak! A 
kistestű emlősök közül a rágcsálók érdemel
nek figyelmet, amelyek az éjszaka intenzív 
keményítőillatot árasztó proteák megporzá- 
sában is részt vesznek: önfeledten nektárt 
nyalogatnak, majd a bajszukon virágról vi
rágra viszik a pollent. Más növényeket han
gyák terjesztenek. A magokat a föld alatti 
bolyba szállítják, ahol leszedegetik a külső 
rétegeket, a valódi magot pedig félredobják, 
így a magok a rágcsálóktól és madaraktól 
védetten csírázhatnak ki. A hangyák más 
szívességet is tesznek a növényeknek: hatal

mas, föld alatti bolyaikba hihetetlen meny- 
nyiségű szerves anyagot hordanak össze, 
amelyek elbomolva tápanyagdús talajjá ala
kulnak, így a bolyok fölött a növények erő
teljesebben fejlődnek. Messziről meg lehet 
állapítani a bolyok helyét, pusztán a vegetá
ció élénkebb színű foltjai alapján.

A nitrogénben szegény talaj miatt a leve
lek is intenzívebben védekeznek a rovar-

kártevők ellen: a vastag, robusztus leveleket 
nem is képesek megrágni a hernyók. A réz
lepke hernyója ezért -  jobb  híján -  a han
gyákból és azok lárváiból pótolja nitrogén
szükségletét. A hernyó a hangyák által ked
velt mézharmatot választ ki „cserébe”, igy 
azok eltűrik a bolyban portyázó veszélyes 
betolakodót.

Barta István
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Az állatok a legritkább 
esetben töltik egész éle
tüket magányosan. Még 
az amúgy remeteéletet 
élő állat is, mint a va
kond, legalább a párzási 
időszakban felkeresi a 
fajtársát. Csoportképzés 
többféle alapon történ
het. így többek közt 
vérségi, párzási, 
valamint alkalmi 
csoportokat, to- j  
vábbá szapo
rodási kolóniákat 
különíthetünk el

T ö m e g s z á l l á s o k  l a k ó i

Nagy p a tk ó f- fj  Hosszúszárnyu denevérek 
’ \ közös fcefóniója

A  kolóniákat alkotó állatok a csoport
képzés előnyeit használják ki, ami- 

l. kor több százas vagy ezres, óriási 
tömegben nevelik fel utódaikat. Csak 

utódnevelés céljára gyűlnek össze, és utána 
általában felbomlik a kolónia. A kolónia
képzés nagyon sok előnnyel, de hátránnyal 
is járhat. Számos állatfaj választja a csoport
képzés koloniális formáját, ami arra utal, 
hogy a sok hátrányt felülmúlják a csoportos 
létből származó előnyök.

Kolóniáról beszélve legtöbben a mada
rak fészekkolóniáira gondolnak. Valóban 
ezek a leglátványosabbak, gondoljunk csak 
a pingvinek, sirályok, flamingók, lundák, 
alkák, partifecskék, gémek vagy akár a var
jak  kolóniáira! Kolóniát azonban az emlő
sök is képezhetnek, mint például a dene
vérek. A Földön ismert 1000 denevérfaj 
döntő többsége kisebb-nagyobb csopor
tokban pihen a rejtekhelyén.

Millió bőregér
Az igazán látványos és hatalmas kolóniák 
a barlangokban szoktak összegyűlni. A leg
ismertebb és egyben a világ legnagyobb 
denevérkolóniája az U SA  déli részén lévő 
Carlsbad-barlangban él. Becslések szerint 
egymillió m exikói szabadfarkú denevér 
gyűlhet itt össze minden évben, hogy éle

tet adjon utódjának. A M exikóban telelő 
denevérek kora tavasszal érkeznek meg az 
U j-M exikóban (USA) lévő barlangba, és 
októberig maradnak. A nőstények június
ban itt szülik meg egyetlen kölyküket, 
melyet 4-5  hétig szoptatnak. A kicsinyek 
napközben az anyjuk testén lógnak, éjszaka 
pedig, mikor a mama kirepül táplálkozni, a 
barlang mennyezetén bújnak össze. A fel
növekvő kölykök július végén—augusztus
ban teszik meg első röptüket.

A barlang nyáron zsúfolásig tele van 
denevérekkel. Egy négyzetméternyi felü
leten 300 állat tartózkodik. Este a barlang 
hatalmas száján szúnyogok módjára höm
pölyög ki a hatalmas denevérfelhő. A le
nyugvó nap fényében két és fél órán ke
resztül fustfelhőként áramlik ki a rengeteg 
állat. Ennyi denevér több tíz kilométer 
sugarú körben szóródik szét, hogy elegen
dő táplálékot találjon. Az elfogyasztott ro

varok mérhetetlen tömegéről árulkodnak 
a barlang talaján található guanóhegyek, és 
az állandó esőként hulló denevérürülék.

E denevérek számára az előnyt elsősor
ban a barlang magas termeinek biztonsága 
jelenti. Ezért a haszonért azt is érdemes 
vállalni, hogy jóval távolabb kell a táplá
lékért elrepülni, ha jó l  akarnak lakni. A 
mexikói szabadfarkú denevérek más előnyt 
is húznak a tömegszállásból. Ennek a fajnak 
a nőstényei ugyanis nemcsak a saját köly- 
keiket szoptatják, hanem idegen kölyköt is 
befogadnak. Ily módon az árván maradt kis 
denevérek is felnőhetnek, megmenekülve 
az éhhaláltól.

„Kutyafalka" a levegőben
Az ausztrál kontinenst a méhlepényes em
lősök közül az ember előtt egyedül a dene

vérek tudták meghódítani. Jó  szokásukat 
megtartva, ott is társas életet élnek. A kon
tinens legnagyobb kolóniája százezer pél
dányra tehető. Érdekes módon ezeket a 
denevéreket nem barlangokban kell keres
nünk, hanem az esőerdő lombkoronaszint- 
jében , ugyanis gyümölcsevő repülőkutyák
ról van szó, melyek az éjszakai vegetáriánus 
lakoma után a magas fák ágai között talál
nak menedéket. A repülőkutyák általában 
nem bújnak össze, hanem az ágakon bi
zonyos távolságot tartanak egymástól. Az 
egész nappalt az ágakon töltik, ahol ki van
nak téve az időjárás viszontagságainak.

Ez a rengeteg denevér nem igazán nép
szerű a gyümölcstermesztők körében, 
ugyanis óriási károkat okozhatnak, ha a 
gyüm ölcsültetvényeket meglátogatják. 
Ugyanakkor számos őshonos fa magjának 
elterjesztésében fontos feladatuk van. Egy
részt a gyümölcsfától távolra is elszállítják a 
megevett magvakat, másrészt azért is fon
tosak, mert sok mag csak úgy képes ki
csírázni, ha először áthalad egy gyümölcs
evő állat béltraktusán, ahol leemésztődnek 
a felületéről a csírázásgátló anyagok.

Ázsiában is találkozhatunk hatalmas de
nevérkolóniákkal. Ezek közül is kiemelke
dik a bom eói Niah-barlang a maga három-

százezer denevérével, mellyel jelenleg az 
ázsiai csúcstartó. Hét denevérfaj él itt 
együtt, köztük egy levélorrúdenevér-faj és 
a szőr nélküli meztelen denevér.

Hétezren a bányában
Ha úgy tűnne, hogy csak a trópusokon 
vannak óriási denevértelepek, akkor azt 
gyorsan cáfolni kell, hiszen Európában is 
ismerünk sokezres kolóniákat. A rekordot 
a romániai Sura Maré barlang tartja, ahol 
közel hatvanezer törpe denevér zsúfolódik 
össze a téli időszakban. Ez a faj hazánkban 
nem barlangokban telel, így barlangi elő
fordulása már csak ezért is érdekes. Hazánk 
sem szégyenkezhet, hiszen e téren az euró
pai ranglista előkelő helyén állunk. M a
gyarország legnagyobb közönségesdene- 
vér-kolóniája 5000 példányból áll. Ha eh

hez még hozzáadjuk az ugyanebben a mát
rai bányában megtelepedett 2000 hosszú
szárnyú denevért, akkor valóban impozáns 
denevértömegről beszélhetünk. Ezek a de
nevérek zavartalanságáért és egyenletes, 
viszonylag meleg (18 °C) klímájáért válasz
tották a bányát szülőszobának. A rengeteg 
állat szorosan összebújik, így sok energiát 
takaríthatnak meg, ami különösen fontos a 
kölyöknevelés időszakában.

Természetesen a szoros testi kontaktus
sal együtt já r  az is, hogy ily módon az élős
ködők (bolhák, atkák) akadálytalanul ter
jedhetnek át egyik állatról a másikra. Ha az 
állatok kolóniát képeznek, az egyedek nagy 
területről egyazon búvóhelyre gyűlnek 
össze. Ez azonban esetenként óriási veszél
lyel is járhat a fajra nézve. Egy óriáskolónia 
teljes egészében elpusztulhat, ha például 
beomlik a bánya, egy veszélyes betegség üti 
fel a fejét, vagy vandál módon az emberek 
pusztítják el őket. Egy ilyen tragédia akár a 
faj létét, de legalábbis regionális elterjedését 
komolyan veszélyeztetheti. Ezért tehát 
nem örülhetünk nyugodt szívvel annak, 
hogy az utóbbi években néhány magyar- 
országi nagy kolóniánknak jelentősen nőtt 
a mérete, hiszen tudjuk, hogy közben kis 
kolóniák tűntek el.

Élőhelyeik beszűkülését, a búvóhelyek 
eltűnését a denevérek elvándorlással véd
hetik ki — ha van olyan megmaradt búvó
hely, ahová áttelepülhetnek. A kívánatos 
tehát hazánkban is az lenne, ha sok kisebb- 
nagyobb kolóniába tömörülnének a dene
vérek. Ehhez azonban feltétlenül szükség 
van minden egyes kolónia fokozott védel
mére, és nem szabad csak a nagy kolóni
ákra koncentrálva védeni a denevéreket.

A denevérek tömegszállásai az állatvilág 
leglátványosabb jelenségei közé tartoznak, 
legyenek azok a világ túlsó végén, vagy ha
zánkban. Jó l kihasználták a csoportos lét 
előnyeit, aminek köszönhetően a világ leg
eltelj edtebb emlőseiként az Antarktisz ki
vételével minden kontinensen és nagyobb 
szigeten előfordulnak.

dr. B ihari Z oltán
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Néhány hazai faj legn agyobb ism ert kolóniája

közönséges denevér 5000 pld Mátra, bánya

kereknyergű patkósdenevér 3000 pld Bükk, barlang

hosszúszárnyú denevér 2000 pld Bükk, barlang

csonkafülű denevér 2000 pld Aggteleki-karszt, tem plom

tavi denevér 1200 pld Alföld, padlás

kis patkósdenevér 700 pld Cserhát, bánya

n agy patkósdenevér 400 pld Zem pléni-hegység, tem plom

korai denevér 400 pld Miskolc, panelépület

törpedenevér 300 pld D ebrecen,faodú

durvavitorlájú denevér 300 pld Kisbalaton, m esterséges odú



Ha a madarak csoportosidásait 

vizsgáljuk, a legérdekesebb példákat 

távoli tájakon találjuk — elég itt 

emlékeztetni az afrikai szövőmadarak 

akár milliós tömegeire, vagy az északi 

madárhegyekre, ahol például 

a csülló'párokból akár százezer 

is összeverődhet, de említhetnénk egyes 

alka- vagy pingvinfajokat is

SZÁRNYAS 
SEREGEK
Madárcsapatok Európában

A hazai madárvilágban durván négyféle je l 
lemző csoportosulást különböztethetünk

l. meg. A sirályok, csérek, egyes gémfélék, 
a gyurgyalagok és partifecskék majd’ mindig ki- 
sebb-nagyobb telepekben költenek; mások, így 
több parti madár, a fehér gólya vagy a füsti fecs
ke vonulás idején rendeződnek csapatokba. A 
harmadik típusú, ősszel és télen látható csopor
tokba tartozik több pintyféle (pl. kenderike, ten- 
gelic), de ide sorolhatjuk a vetési varjút is. Ez 
utóbbira egész évben jellem ző a csapatosság: te
lepesen fészkel, és a fiókák kirepülés után is ki

sebb-nagyobb csoportokban látható. M ég na
gyobb csapatok alakulnak ki ősszel, amikor 
Kelet-Európa felől megérkeznek az évente hoz
zánk látogató vendégek, amelyek tavaszig ma
radnak, és a hazai állománnyal egyesülve fekete 
tömegben keresik táplálékukat a mezőkön és 
az utak mentén. A negyedik csoportot az éjsza- 
kázóhelyeken gyülekező fajok jelentik. Példa
képpen említhetnénk a feketerigót vagy a házi 
verebet, de ide tartoznak az erdei fülesbaglyok is, 
azzal a különbséggel, hogy számukra a pihenés 
idejét a nappali órák jelentik.

Üsd, vágd, nem apád!
A csoportosulásnak több előnye is van, a faj és az 
egyed számára egyaránt. A dankasirályok nagy 
telepeken költenek, és a kolónia felé közeledő 
rétihéját, dolmányos varjút együttesen és olyan
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lármával, akkora feltűnést keltve támadják, 
hogy azok jobbnak látják, ha mielőbb el
tűnnek a környékről. Ezt a védelmet gyak
ran más fajok is kihasználják. A szegedi Fe
hér-tó Korom-szigetén és másutt is meg
figyeltem, hogy récék költenek a sirálytele
pen, így helyezve magukat a rikácsolva, fel
hőben támadó madarak védőszárnyai alá.

A küszvágó csérek azonnal támadják a 
telep felé közeledő embert: vészkiáltásokat 
hallatva arasznyira suhannak el a betolako
dó feje felett, de célzott ürülékkel is „bom
bázzák”. Ezt a Fonyód közelében lévő ha
lastavakon magam is tapasztaltam, amikor 
az ötvenes években Jakab Andrással fió- 
kákat gyűrűztünk. A támadó csérektől per
cek alatt több illatos „telitalálatot” is kap
tunk, de teljesen elszennyeződtek a gyű- 
rűzési adatokat rögzítő füzetek is.

A küszvágó csérek már a költések előtt, 
néhány nappal a telepre érkezésük után he
vesen támadják a közeledő varjakat, szar
kákat vagy rétihéjákat, és agresszivitásuk a 
tojások, majd a fiókák megjelenésével fo
kozatosan növekszik. Csúcspontját akkor 
éri el, amikor a már teljesen tollas fiókák 
repülni kezdenek. Zuhanórepüléssel, vész

hangokat hallatva támadnak, és ürülékkel, 
sőt kiöklendezett, félig emésztett táplálék
kal is igyekeznek menekülésre bírni a beto
lakodót. Adott esetben a csőrüket is hasz
nálják. Irodalmi adatok szerint vándorpat
kányokat és a fészek közelébe tévedő, 
egyébként teljesen ártalmatlan dankasirály- 
fiókákat öltek meg a koponyájukra mért 
csőrvágásokkal. Nem tesznek különbséget 
a tényleges ellenség és a rájuk nézve telje
sen ártalmatlan állatok között, így megtá
madják a telepek közelébe kerülő nyulakat, 
juhokat, házi libákat is. Érdekes megfigye
léseket végeztek Németországban, melyek 
szerint ha a csérpárok nagy ritkán magá
nyosan költenek, jóval korábban kezdenek 
védekezni, mint telepesen fészkelő társaik. 
A közeledő dolmányos varjút már 500 mé

terrel a fészküktől megtámadják. Egészen 
másként viselkednek zavarás esetén az 
ugyancsak telepesen fészkelő bakcsók, 
szürke gémek vagy kis kócsagok. A fészkek 
közelébe érkező ember láttán a magasba 
emelkednek, és ott keringenek, amíg a ve
szély el nem múlik. Ezért já r  fokozott ve
széllyel a gémtelep háborítása, a szemfüles 
varjak ugyanis nyomban kihasználják a kí
nálkozó lehetőséget, és kivágják, kiisszák 
az őrizetlenül maradt tojásokat.

Egységben az erő
A seregélycsapatok már az első költés fió- 
káinak kirepülése után kialakulnak, de az 
igazi nagy tömegek csak később, a vonulás 
idején láthatók, amikor megérkeznek az 
északabbi átvonulok is. A zárt tömeget al
kotó, nemegyszer több ezer, szorosan egy
más mellett repülő seregélyt tömörítő csa
patot egyes kutatók szerint a ragadozók az 
elkerülhetetlen ütközéstől félve nem merik 
megtámadni. Ennek azonban éppen ellen
kezőjét láttam egy alkalommal a Hortobá
gyon, amikor egy kerecsen a szorosan 
összezáró csapat fölé emelkedett, és habozás 
nélkül közéjük vágott. A seregélyek szét

váltak, a sólyom átsuhant közöttük, de még 
ugyanazzal a lendülettel újra föléjük emel
kedett, és ismét közéjük vágott. Ezúttal 
eredménnyel, és seregéllyel a karmaiban 
repült tova.

A nyár végén induló őszi madárvonulás 
idején, a szikes tavak mentén vagy a le
eresztett halastavak iszappadjain nagy parti- 
madár-csapatokat figyelhetünk meg. Paj
zsos cankók, havasi partfutók keresgélnek 
egymás mellett, ha pedig felrepülnek, szo
rosan összetartanak, és olyan egyszerre for
dulnak, mintha számítógép vezérelné őket. 
Észak—északkelet felől csapatokban érkez
nek ősszel a nagy lilikek és vetési ludak, a 
Hortobágy tágas legelőire és a környező 
kukoricatarlókra a darvak, amelyek aztán 
egészen a fagyok beálltáig maradnak, és he
lyi mozgásaik során mindig csapatokban 
láthatók. Különösen nagy tömegek verőd
nek össze éjszakára. A libák a vízen, például 
a Dinnyési-Fertőn vagy a tatai Öreg-tavon 
töltik az éjszakát, a darvak több tízezres tö
mege a legnagyobb hortobágyi halastó, a 
Kondás medrében pihen.

Több szem többet lát
Több olyan madárfaj ismert, melyekre nap
közben nem jellemző a csapatosság, de kö
zös éjszakázóhelyeiken mégis nagy számban 
gyülekeznek. A nagyvárosokban élő fekete 
rigók például parkok, temetők örökzöld 
sűrűségeiben, esetleg a közeli erdők fiatal 
lucosaiban töltik az éjszakát, nemegyszer 
több száz vagy akár ezer madár is együtt. 
A gyülekezők egyedszáma augusztus dere
kától fokozatosan emelkedik. Nagy szám
ban éjszakáznak együtt a fenyőrigók is, de 
csapataik ősztől tavaszig napközben is ösz- 
szetartanak. A rigóféléknél szokatlan m ó
don a fenyőrigókra még költés idején is 
jellemző a társaság.

A késő őszi és téli időszakban a külön
böző pintyfélék gyakran verődnek csapa
tokba. A mezők felett gyakran láthatunk 
kenderikéket, tengeliceket, de nem ritkák a 
vegyes társulások sem, amikor az említet
teken kívül fenyőpintyek, mezei verebek, 
citromsármányok, zöldikék vannak együtt. 
A csoportosulás számukra is több előnnyel 
jár. „Több szem többet lát” alapon a csapat 
hamarabb találja meg az alkalmas táplálko- 
zóhelyeket, de a többiek között az egyed is 
nagyobb biztonságot élvez. Ha magányosan 
repülő tengelic vagy kenderike kerül az 
éhes karvaly vagy kis sólyom elé, az biz
tosan utána ered, és nagy valószínűséggel el 
is fogja. Megszerzi zsákmányát a csapatban 
repülők közül is, de ilyenkor többnyire a 
lemaradó, öreg, beteg vagy sérült példá
nyokat emeli ki a többi közül. Ezzel pedig 
a zsákmányállat fajának használ, hiszen segít 
biztosítani azt, hogy tavasszal mindig a 
fiatal, életerős példányok szaporodjanak, vi
gyék tovább a fajt, rakjanak tojásokat és 
neveljenek a fiókákat.

Schmidt Egon

Vadludak húzása
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„Hadd mutassam meg a bélyeggyűjteményemet!” -  hangzik a klasszikus invitálás, amely azonban -  néhány lelkes 

filatelistát leszámítva -  aligha hangzik csábítóan bárki számára. Lényegében hasonló következtetésre jutottak napjaink 

korszerű állatkertjei is, hiszen az állatbemutatás egykori „bélyeggyűjtemény-szemlélete” egyre inkább háttérbe szorul. E z  

nemcsak a „minél több fajt mindenáron” elv feladásában nyilvánul meg, hanem abban is, hogy a csupán egy állatfaj 

számára készült klasszikus férőhelyek helyett egyre inkább az olyan korszerű létesítmények várnak uralkodóvá, amelyek

nem egy, hanem egyszerre több állatfajnak is otthont adnak

É l e t k ö z ö s s é g  a „ b é l y e g g y ű j t e m é n y ” h e l y e t t

Az afrikai szavannák nagy növényevői 
közül egyes fajok kifejezetten keresik 

b. egymás társaságát. A zebrák, gnúk, 
struccok, zsiráfok és egyes antilopfajok 

például előszeretettel alkotnak nagy lét
számú, vegyes csoportokat. Az ilyen legelé
sző csordák rendszerint az egyes állategyedek 
védelmét segítik: a „több szem többet lát” 
(pontosabban: több érzékszerv több dolgot 
észlel) elve alapján hamarabb veszik így észre 
a rájuk leselkedő ragadozókat, mintha 
fajonként külön-külön legelésznének.

Ha viszont az ilyen vegyes csoportok 
hozzátartoznak az afrikai szavannák jelleg
zetes képéhez, a szóban forgó fajoknak pe
dig lételemük a többi növényevővel való 
együttműködés, akkor az ilyen csordák lét

rejöttére az állatkertekben is lehetőséget kel
lene biztosítani. Lényegében erre a követ
keztetésre ju tott Carl Hagenbeck, aki 1907- 
ben megnyílt hamburg-stellingeni állatkert
jéb en , az úgynevezett Afrika-panoráma 
részeként létre is hozott egy ilyen, több sza
vannalakó fajból álló csoportot.

Sok jó állat kisebb helyen elfér
Ami 1907-ben még szakmai újdonság volt, 
mára a korszerű állatkertek bevett gyakor
latává vált, így szinte minden valamirevaló 
állatkertben találunk különféle vegyesfajú 
társaskifutókat. Ez nemcsak a jo bb  anyagi 
lehetőségekkel megáldott nyugati állatker
tekre igaz, hanem számos hazai parkra, 
köztük a Budapesti Állatkertre is. Éppen az

említett stellingeni Afrika-panoráma adta az 
ötletet az Állatkert elsőként megvalósult 
vegyesfajú társaskifutójához, a ma is meg
lévő Afrika-kifutóhoz. Az afrikai szavannák 
jellegzetes növényevőinek otthont adó ki
futó ugyanis még 1931-ben létesült, az ak
kori igazgató, Nádler Herbert kezdemé
nyezésére.

A vegyesfajú társaskifutóknak számos 
előnye van. Például az, hogy a rendelkezésre 
álló terület hatékonyabb kihasználását teszik 
lehetővé, hiszen ha két együtt tartható állat
fajt külön térben helyezünk el, akkor rend
szerint sokkal nagyobb területet igényelnek, 
mint ha ugyanabban a kifutóban mozoghat
nak. Természetesen ezt az előnyt nem arra 
kell felhasználni, hogy adott területre minél
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A sörényes juhokat sok állatkertben társítják 
páviánokkal (itt éppen dzseladával)
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több fajt zsúfoljunk be, hanem leginkább 
arra, hogy adott számú fajnak minél tágasabb 
teret lehessen biztosítani.

További előny, hogy a több faj otthonául 
szolgáló terekben egész életközösségeket le
het bemutatni. Nemcsak látványosabb és 
esztétikusabb így, hanem lehetőség nyílik a 
természetben is együtt élő állatok összeha
sonlítására, együttélésük mikéntjének bemu
tatására. Fontos ugyanis annak a szemlélet
nek az erősítése, hogy az élőlények a termé
szetben nem önmagukban, hanem egymás
sal egyensúlyi rendszert alkotva élnek, és az 
egyes életközösségeket voltaképpen ilyen, 
fajok közötti kapcsolatok kibogozhatatlan 
szövedéke tartja össze. A több fajból álló tár
saság az állatokra is pozitív -  stimuláló -  
hatással van. Kevésbé unatkoznak, és lénye
gesen aktívabbak, így a társaság kedvezően 
befolyásolja jóllétüket és egészségi állapo
tukat is.

Mitől jó egy társaság?
Az egyszerre több fajnak otthont nyújtó ál
lattartóterek létesítésének persze van néhány 
fontos alapelve, amelyet minden állatkerti 
szakembernek szem előtt kell tartania. Pél
dául nem mindegy, hogy pontosan milyen 
fajokat tartunk egyazon helyen. Az, hogy az 
oroszlánt nem célszerű a zebrákkal közös ki
futóban elhelyezni, egészen nyilvánvaló, de 
néha még a nem kifejezetten ragadozó haj
lamú állatok is veszélyeztethetik a másik faj 
egyedeit. Az élescsőrű tukán tápláléka pél
dául nagyrészt gyümölcsökből, néha apróbb 
gerinctelenekből áll, mégis hajlamos arra, 
hogy a kisebb madarakat elkapdossa. A bu
dapesti példányokat ezért is kellett önálló 
röpdében elhelyezni, hiszen kockázatos lett 
volna kiengedni a Pálmaház belső terében 
repkedő negyven madárfaj közé.

Sok vegyesfajú állatbemutatónál követik 
azt a megoldást, hogy különböző ökológiai 
fülkéket elfoglaló fajokat költöztetnek össze. 
Például egy talajlakó és ágy faramászó faj re
mekül fel tudja osztani és ki is tudja használ
ni a rendelkezésre álló közös teret. Jó  példa 
erre a talajlakó szőrös tatuk és a fan élő éji 
majmok közös elhelyezése a Budapesti Al- 
latkert éjszakai állatokat bemutató állatházá
ban. Az állatok testmérete is lényeges lehet, 
hiszen rangsorviták általában közel azonos 
erőviszonyok esetén szoktak kialakulni. Ha 
az összeköltöztetett fajok között jelentős 
méretbeli különbség van, akkor az erőviszo
nyok egyértelműek, és az állatok olyan re
mekül megférnek egymással, mint ahogyan 
a pesti tevekifutó kétpúpú lakói a nilgau 
antiloppal. Figyelni kell arra is, hogy túl kö
zeli rokonságban álló fajokat semmiképp 
sem szabad közös kifutóban tartani. Ellenke
ző esetben ugyanis nemkívánatos hibridizá-
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cióra is sor kerülhet. A vegyesfajú társaskifu
tók létesítésekor sok állatkertben igyekeznek 
azt az elvet követni, hogy lehetőség szerint a 
természetben is együtt élő állatfajokat 
mutassanak be egyazon térben. Erre Buda
pesten az Afrika-kifutó a klasszikus példa, de 
az arany agutik, az aranyszőke oroszlánmaj
mocskák és a selyemmajmok közös férőhe
lye is olyan állattartótérnek számít, ahol a 
természetben is együtt élő fajok osztják meg 
egymással a területet.

A berendezés marad?
Persze nemcsak a fajokat kell alaposan meg
válogatni: a terület nagysága és minősége is

A budapesti Afrika-kifutó az első 
ilyen létesítmény M agyár országon

A látszat csalóka: a zebrák és a jávorantilopok 
között nem mindig ilyen nagy az egyetértés

döntő fontosságú. Egy vegyesfajú táras
kifutóban, röpdében vagy más állattartóhe
lyen mindig elegendő teret kell biztosítani 
ahhoz, hogy az állatok kitérhessenek egymás 
útjából, vagy esetleg külön is vonuljanak. 
Ezt nemcsak nagy területtel lehet megolda
ni, hanem különféle vizuális határoló
elemek, dombok és más tereptárgyak alkal
mazásával is, amelyek nemcsak optikailag 
tagolják a teret, hanem változatosabbá is te
szik azt. Az ilyesmi persze minden állattartó
tér esetében fontos, de ahol egyszerre több 
faj osztozik az élettéren, ott mindenképpen 
szükséges erre odafigyelni.

A tágas kifutóban a kitérés lehetőségét 
még csak-csak biztosítani lehet, de a szük
ségszerűen szűkebb istállókban szinte telje
sen lehetetlen. Éppen ezért a legtöbb ve
gyesfajú kifutóhoz önálló istállórészek tar
toznak. A pesti Afrika-társaskifutóban lakó 
zebrák, jávorantilopok és struccok is fajon

ként külön istállóban töltik az éjszakát. Az 
ilyen istállók rendszerint lehetőséget kínál
nak arra is, hogy az átlagosnál kötekedőbb 
állategyedeket a többiektől elkülönítsék.

Sokféle szempont van még, amire az 
ilyen létesítményeknél figyelni kell. Például 
nem mindegy, hogyan kapják meg az állatok 
a takarmányukat. Ha ugyanis a különféle

fajoknak nagyjából azonos a tápláléka, akkor 
lehetővé kell tenni, hogy az összes állat akár 
egyszerre is hozzá tudjon férni a takarmány
hoz. Ellenkező esetben a rangsor végén lévő 
egyedek csak kivételesen és nagy szerencsé
vel juthatnak hozzá a szükséges táplálékhoz.

A fentiekből is kitűnik, hogy az ilyen 
vegyesfajú állattartóterek kialakítása bizony

jából is előnyösebbek, mint a klasszikus ki
futók, röpdék és egyéb férőhelyek. Hiszen 
egy jó l megszerkesztett, izgalmas vegyesfajú 
társaskifutó sokszor a puszta létezésével töb
bet tud megtanítani az élővilág működé
séről, mint akárhány színes ismertetőtábla.

Hanga Zoltán
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Pályázati felhívás

A Göncöl Alapítvány Kilátó Galériája fotópályázatot hirdet Négy 
Dunatáj címmel. Célja a Duna kulturális és természeti értékeinek be
mutatása négy magyarországi szakaszon.
1. Szigetköz
A kavics és az agyag ritmusa, a víz és a száraz váltakozása, mely oly gaz
dag, pazar. A folyó hirtelen ér ki a hegyek közül, s zavarában nem tudja, 
merre fusson,- fonatokra bomlik, és százfelé szórja kincseit.
2. Komárom, Szentendre és a Csepel-sziget füzéres világa
Amit az ember épített belőle: védvonal. Megkomolyodott. A sziget- 
csoportok között a stabil, állandó folyóvonalat csak némi szentimenta- 
lizmus készteti szelíd kanyargásra.
3. Dunakanyar
A hegy és a folyó két örök birkózásban álló erő. Ha valamelyik bele
lendül, a másik nehezen tudja követni. „Vagy eltérülsz, vagy átvágod 
magad!" -  szól a hegy üzenete a Dunának.
4. Kanyargós Duna
A folyó lomhán tekereg, szinte visszafordul, talán mert nem viseli el azt 
az ellentétet, amely a Dunántúlt elválasztja az Alföldtől. Az egyik ma
gasabbról néz le a másikra. A Duna közéjük szorul egy valós és egy 
jelképes tektonikus vonalon.
PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN LEHET:
a) Ifjúsági kategória (ts éves korig),
b) Felnőtt kategória.
Egy pályázó kategóriánként maximum 10 fotóval pályázhat, valamint 
várunk fotósorozatokat is. A pályaművek beküldési módja: eredeti dia 
vagy negatív (papírnagyítás: kb. 210 x 315 mm). A beküldött fotókra 
csak a kép címe és egy jelszó kerüljön. A pályázó nevét, elérhetőségét 
külön borítékban kérjük. A pályázatokat öttagú zsűri bírálja el. 
PÁLYADÍJAK:
Felnőtt kategória: az I. díj 50000 Ft, a II. díj 30000 Ft, a III. díj 10000 Ft értékű: 
ajándékcsomag.
Ifjúsági kategória: az I. díj 30000 Ft, a II. díj 20000 Ft, a III. díj loooo Ft értékű 
ajándékcsomag.
A fekete-fehér fotókat beküldők közül kategóriánként különdíjat adunk 
20000 és 10000 Ft értékben. A kiválasztott pályamunkákat 2002. 
október 3-tól a Kilátó Galériában (Margitszigeti Víztorony) állítjuk ki. 
A pályázat postára adási határideje: 2002 . szeptember 15.
Cím: Süni és Vadon szerkesztősége, Budapest 1242 Pf. 455.
A borítékra írják rá: Négy Dunatáj pályázat 
További információ: Zalabai Csilla galériavezető,
Telefon: 06/20/383-63-52, 06/1/340-45-20  E-mail: zcsilla@freemail.hu

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület programja

V. Úrkút-takarítás a helyi faluszépítő egyesülettel 
Idén végéhez érkezik az a több esztendeje tartó program, melyet 
egyesületünk azzal a céllal indított útnak, hogy az 1953 óta természet- 
védelmi oltalom alatt álló Úrkút-Csárda-hegyi őskarsztot megtisztítsa. 
A terület kréta korú trópusi kúpkarszt, melynek geológiai értékei euró
pai szinten is figyelemre méltóak. Az egyesület középiskolás és egye
temista önkéntesek közreműködésével évek óta dolgozik a képződ
mény helyreállításán. A takarítás befejező szakaszához érkezett,- szep
temberben a Tiszta Hegyek Világnapja alkalmából kerül sor az őskarszt 
átadási ünnepségére, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: szeptember 22 .
Információ: Breuer László (Sumi) vagy Gyenes Márton (Marci)

Telefon: (0 6 -27} 512-030 
E-mail: pangea@goncol.vac.hu

Göncöl HÁZ 2 6 0 0  Vác, Ilona utca 3.
Tel.: (0 6 -2 7 )  3 0 4 -4 8 4 , fax: (0 6 -2 7 )

Kilátó Galéria 
Margitszigeti Víztorony

Jó hangulatú, diavetítéssel egybekötött rendez
vény zajlott le a Víztoronyban június 28-án, az 
„Eladó-e táj?" című kiállítás kapcsán. A résztvevők 
„Budapesti hétköznapok és hétvégék -  egykor és 
ma" mottóval a főváros fejlődésének történetét és 
a terjeszkedés veszélyeit vizsgálták, kötetlen 
beszélgetés keretében. A meghívott vendégek -  
Fülöp Sándor jogász, Kézdy Pál természetvédő 
és Réz András esztéta -  a kiállítás anyagából 

válogatott diaképek segítségével világítottak rá fővárosunk és az azt 
övező agglomerációs körzet problémáira. Budapest környékének bioló
giai sokszínűsége ugyanis európai szinten egyedülálló, növekedése 
azonban elszigeteli egymástól a védett és védelemre érdemes terü
leteket. Az ökológiai folyosók megszűnése és a meggondolatlan terület- 
rendezés az érzékenyebb populációk pusztulásához vezethet.

A Süni Egyesület közgyűlése

2002. szeptember 23-án (hétfőn) 16.30-tól, Budapesten az V. kér. 
Vadász u. 29. szám alatt (a szerkesztőség címén) a Süni Egyesület köz
gyűlést rendez.
Napirend:
1. Beszámoló az egyesület munkájáról
2 . Az egyesület székhelyének megváltoztatása
3 . A 2003 . évi munkaterv megvitatása
4. E g y é b

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fő megjelenik. Határo
zatképtelenség esetén az újból összehívott közgyűlés a megjelentek lét
számára való tekintet nélkül is határozatképes lesz. Az új közgyűlés 
időpontja és napirendje a Vadon magazin 2002/5. számában kerül 
meghirdetésre.
Amennyiben az egyesületi munkában tevékenyen is részt kívánsz venni, 
kérlek, a közgyűlés megrendezése előtt jelezd a szerkesztőség címén: 
1242, Budapest, Pf.: 455.

Fliegl Mónika, titkár

Vándorkiállítás a Nyugat-Cserhátról

A Nyugat-Cserhát természeti értékeit mutatja be a június 29-től lát
ható vándorkiállítás. Bibó István, Házi Judit, Pintér Balázs, dr. Sáros
pataki Miklós és Selmeczi Kovács Ádám csodálatos felvételei egytől 
egyig a természet közelségét és szépségét tárják elénk. A tárlat har
minc helyre látogat el november végéig, köztük húsz nyugat-cser
háti településre, valamint Vácra, Gödöllőre és Budapestre.

Információ: Gyarmati Orsolya 
Telefon: (0 6 -27J 5 1 2 -0 3 0

mailto:zcsilla@freemail.hu
mailto:pangea@goncol.vac.hu
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A  tudomány mai ismeretei alapján 

úgy véljük, hogy az ember mintegy 

6 0  0 0 0  évvel ezelőtt érkezett 

Ausztráliába, Ázsia felől. Nem  

nagy, tengerjáró hajókkal, 

tutajokkal vagy akár hosszabb 

tengeri utazásra alkalmas 

csónakokkal jött, hanem minden 

bizonnyal gyalogszerrel, kisebb- 

nagyobb csoportokban

Az akkori globális lehűlés következtében a 
sarkvidékek jégtöm ege megnövekedett, és 
a tengerek szintje ezáltal alacsonyabbá vált, 
a szárazföldek megnagyobbodtak. A mai 
Ausztráliát szárazföldi „hidak” kötötték 
Ázsiához, melyeken át évezredek lefolyása 
alatt, ha lassan is, de huzamosan érkeztek a 
legelső „bevándorlók”, akiket a fehér em
ber alkotta „aboriginal”, azaz „benn
szülött” gyűjtőnévvel illetünk.

D e nemcsak gyalogos vándorok érkez
tek ide ezekben a történelem előtti idők
ben. A pleisztocén kor vége fele, a jégkor
szak elmúlása és az azt követő általános

melegedés következtében a sarkvidékek 
jege olvadni kezdett, és mintegy 15 000 
évvel ezelőtt a tengerek szintje elkezdett 
ismét emelkedni. Ausztráliát már csak a 
mai U j-Guineához kötötte szárazföldi híd, 
s így a Délkelet-Azsiából érkezőknek leg
alább 70 km-es nyílt tengerszakaszon kel
lett áthajózniuk, hogy elérjék az ötödik 
kontinenst. Ma már csak találgatni tudjuk, 
hogy ezt a nehézséget miként küzdötték le. 
A leginkább elfogadott feltételezés szerint 
ezek a bevándorlók pusztán a véletlen sze
szélye révén jutottak el Ausztráliába.

Annyi kétségtelen, hogy az utolsó 
szárazföldi híd, mely a mai Cape Y orkot 
Uj-Guineával összekötötte, a tengerszint 
emelkedése révén mintegy 8000 évvel 
ezelőtt víz alá került. Ettől az időponttól 
kezdve az aboriginálok magukra maradtak; 
külső hatások, idegen kultúrák nem befo
lyásolhatták társadalmuk alakulását.

Megőrzött kőkorszak
Ausztrália az egyetlen földrész, melynek 
lakói a legelső bevándorlás idejétől egészen 
a fehér ember megérkezéséig és betelepe
déséig kizárólag vadászó—gyűjtögető élet
módot folytattak. Életvitelük, mely lénye
gében alig különbözött a legősibb kőkor
szak emberének létformájától, jóform án

semmit sem változott 50 000 év alatt. 
Könnyű lenne az aboriginál életmódot 
primitívnek, kezdetlegesnek tartani, hiszen 
ezek az emberek, akik semmiféle mezőgaz
dasággal nem foglalkoztak, háziállatot (a 
félvad dingótól eltekintve) nem tartottak, s 
még az íjat és nyilat sem ismerték, látszólag 
valóban olyannak tűntek, mintha éppen 
csak elérték volna az emberré válás kezde
tét. Sok X IX . századi kutató, de nem egy 
modern antropológus is ebben a tévhitben 
folytatta munkáját. Az ausztrál bennszülöt
tet „melankolikus fajtának” tartották; a 
fejlődés zsákutcájába tévedt, kihalásra ítélt 
embert láttak benne.

Az igazság azonban nem is lehetne 
távolabb ettől a tévhiedelemtől. A valóság 
lényege a mi kultúránk és az övék között 
fennálló felfogásbeli különbségben rejlik. 
Az úgynevezett „fejlettebb” társadalmak 
alapja a materiális javak (terület, élelem, jó 
szág stb.) megszerzésén, gyarapításán, biz
tosításán nyugszik. Tulajdonképpen erre 
támaszkodik és ezeket a célokat szolgálja a 
társadalomformáló vallások, politikai irány
zatok és a filozófiák nagy része. Ez a mi 
világszemléletünk, én-tudatunk táptalaja, 
bármennyire is szeretnénk mindezt vala
hogyan szebbnek, nemesebbnek, erkölcsi
leg elfogadhatóbbnak feltüntetni.

Állandó kapcsolatban az Álmodással: az aboriginálok 
hitvilága és fizikai léte szorosan összefonódik. 
Cz az 1875-ből származó felvétel az Álmodás 

természetfeletti lényeinek bemutatott rituálé egy moz
zanatát ábrázolja (NSW. 1875. Kerry Photo Sidney)
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Az ausztráliai aboriginálok — és 
több más, hasonló életmódot foly
tató népcsoport is, mint pl. a 
Kalahári-sivatag bushmanjai -  
másként látják a világot. Szá
mukra a puszta életet fenntar
tó táplálékon és egy-két szer
számon, fegyveren kívül az 
anyagi javak nem sokat je len 
tenek. Az első fehér felfedezők 
csodálkozva vették tudomásul, 
hogy a bennszülötteknek felkínált szí
nes gyöngyök, kelmék, de még az acél- 
szekercék sem keltettek bennük túl nagy 
érdeklődést.

Álmodott mindenség
Bármilyen primitívnek is tűnik az ausztrál 
bennszülöttek hagyományos életvitele, a 
valóságban kiválóan működő, a természet
tel úgy-ahogy harmóniában lévő életmód 
volt az, mely mintegy 50 000 év alatt sem 
kényszerült számottevő átalakulásra (amit 
mi minden bizonnyal „fejlődésnek” nevez
nénk). A vadászó-gyűjtögető életmód az 
egyik legsikeresebb formája az ember kör
nyezetéhez való adaptációjának. A népes
ség környezeti viszonyok diktálta gyara- 
podása-csökkenése szinte automatikusan 
szabályozza a túlnépesedést, és kiküszöböli 
az azzal járó élővilág-pusztítást. Ez termé
szetesen nem jelenti azt, hogy az aboriginál 
kultúra stagnáló, fejlődésképtelen társadal
mi rendszert alakított volna ki. Csakhogy 
ennek a társadalmi rendszernek nem a ma
terialista világszemlélet volt az alapja, ha
nem inkább az elvont, mindenen felül álló 
hitvilág. Ennek a hitrendszernek összefogó

keretet ad a Dreaming, azaz Álmodás, 
melyet gyakran és helytelenül Dreamtime- 
nak, azaz Álmodások korának neveznek. 
Ez az elnevezés azért helytelen, mert az 
Almodás véget nem érő, a jelenben is mű
ködő folyamat, tehát nem egy bizonyos 
kor, mely időben elhatárolható. A benn
szülött hit szerint az Álmodás nem ugyan
abban a dimenzióban van, mint a minden
napi földi élet, s ebből kiindulva az idő 
fogalma is más jelentőséget nyer.

M i is tulajdonképpen ez az Álmodás? A 
fogalom leírása korántsem kis feladat. Talán 
legérthetőbb az a magyarázat, mely az Ál- 
modást a Teremtéssel hozza összefüggésbe. 
Mindez egyben erkölcsi rendszer is; sokkal 
kiteijedtebb és bonyolultabb, mint a mi 
Tízparancsolatunk. Az Álmodás azonban 
az ősök szellemét, a totemállatok je len 
tőségét és a mitológiai lények mibenlétét is 
magába foglalja. Az Álmodás ideológiai 
rendszer is egyben, amely megkísérel ma
gyarázatot adni a világ és az élet keletke

zésére, az Univerzum lényegére és az em
ber szerepére, a létezés értelmére és je len 
tőségére. Az aboriginál Kozmosz sokban 
különbözik a mi Kozmoszunktól. Az 
övékben nincs mindenható isten, de még 
csak nagyság vagy hatalom szerinti beso
rolás sem az Álmodás lényeit illetőleg. 
Nincs Mennyország és Pokol, s a különb
ségek a szent és a mindennapi, a termé
szetes és a természetfeletti között csak ho
mályosan észlelhetők.

Lucifer hírvivői
A hagyományos életet élő bennszülött 
minden tettét befolyásolja az Álmodás. 
M ég egy olyan hétköznapi cselekedet, 
mint például a száraz aljnövényzet idősza
konkénti felégetése is vallásos fontosságú 
lehet, hiszen az égetés jelképezi az elmú
lást, de a hamuból kisaijadó új hajtást is 
segíti, tehát az Almodás szabályai szerint az 
élet örökkévalóságát szolgálja. A társada
lom szabályai is ebből a mindenek felett 

lló rendszerből származnak.
Ausztrália „felfedezésekor”, 1788- 

ban a földrészen élő bennszülöttek 
számát legkevesebb 300 000-re, 

de lehetséges, hogy egymillió- 
nyira becsülték. Hatszáz kultu
rálisan elkülöníthető, több 
m int 200 nyelven beszélő 
csoportból vagy törzsből állt ez 

a népesség. Társadalmukra egy
öntetűen jellem ző volt az egyen

lőség, a javak igazságos elosztása és 
a magántulajdon mellőzése. A tár

sadalom szerkezetét, folyamatos működé
sét, akárcsak az egyének mindennapi életét, 
az Álmodás szabályai vezérelték, szabták 
meg. Az uralkodó, főnök vagy vezér fogal
ma ismeretlen volt: a törzs tapasztalt öreg 
férfijai mintegy „vének tanácsát” formálva 
töltötték be a mindennapi és a spirituális 
élet vezető szerepét.

Ez a rendszer, mely 50 000 éven át si
keresen működött, a fehér ember meg
érkezésétől számítva alig néhány évtizeden 
belül bomlásnak indult. A X X . század első 
felében már alig akadt hagyományos tár
sadalmi rendszerben élő bennszülött Auszt
ráliában. Az utolsó nomád törzs az 50-es 
évek derekán adta fel tradicionális élet
módját. Manapság az ausztrál őslakosok 
nagy területek felett rendelkeznek ismét, 
önkormányzati jellegű autonómiában él
nek, de hagyományos életmódjukhoz már 
nem tudnak visszatérni. Felettük is elszállt 
az idő, ők sem maradhattak meg az 
Edenkertben. Akarva-akaratlanul, ők is 
belekóstoltak a tudás almájába...

D r. H angay György
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H Í R E K  H Ó P E H E L Y R Ő L -  M E G  H Í R E S  
G O R I L L Á K R Ó L  ÁLTALÁBAN.. .

Hópehely 4 0  éves! Ma ő talán 

a leghíresebb „ állatszemélyiség” 

az egész világon. Nem  hiszem, 

hogy valaha többet mondtak vagy 

írtak volna egy gorilláról, mert még 

az Internet Google keresője is vagy 

Í 3 5 0  helyen tartja nyilván angol 

nevén, Snowflake-ként

Hírnevét elsősorban annak köszönheti, 
hogy ő az egyetlen ismert fehér gorilla.1 Az 
afrikai Guineában, 1966-ban került fogság
ba, feltehetően négyéves korában. Egy ép
pen arra járó természetbúvár száz dollárért 
megvette, és egy hátizsákban Barcelonába 
szállította. Az ottani állatkertben talált vég
leges otthonra. Kapott is spanyol nevet ízi- 
ben: Capito de Nieve, de az ottani köztudat
ba a helybéli katalánok adta Floquet de Neu 
néven került be. Mindkét név ugyan azt 
jelenti: Hópehely. A barcelonai állatkert 
tulajdonképpen neki köszönheti világhírét.

A fiatal állat nehezen szokott hozzá új 
életkörülményeihez. Betegeskedett, nem 
akart fejlődni egészen addig, míg az állatkert 
főállatorvosának felesége gondozásba nem 
vette. Hópehely kiköltözött az állatkertből, 
az állatorvos otthonába. Itt állandó pótma
ma-közeiben lehetett, de ez nem jelentette 
azt, hogy embercsecsemőként gondozták 
volna, emberi szokásokat próbáltak volna 
rákényszeríteni. Amikor például megharap
ta nevelőanyját, az jó  gorillaanya módjára 
alaposan visszaharapta! A megfelelő gondo
zás meg is hozta eredményét, és a serdülő 
gorilla visszakerülhetett az állatkertbe, ahol 
hasonló korú társaival együtt élt ezután.

Aki Barcelonában jár, annak feltétlenül 
meg kell látogatnia Hópelyhet! Valóban így 
van ez, mert a fehér gorillával való találko
zás emlékezetes élményt nyújt még azoknak 
is, akiket különösebben nem is érdekel a 
természettudomány. A ma már idősnek 
mondható állat jócskán leadott egykori, 200 
kg-os súlyából, de még mindig erőteljes, 
impozáns példány. Jelenleg két fiatal gorilla
leányzóval, Virungával és Cocóval él 
együtt. Minden kétséget kizárólag ő az úr a 
házban, fiatal élettársai ennek megfelelő 
tisztelettel viseltetnek iránta. Erejét időn
ként látványosan bizonyítja: a kifutójában 
heverő több mázsás farönköket fél kézzel

emeli meg, hogy alattuk rovarokat keresgél
jen . Eddig 21 ivadékot nemzett, de sajnos 
ezekből csak hat érte meg a felnőttkort. 
Egyikük sem hasonlított apjára: mindegyik 
„szabványos” fekete lett. Kivételt képezett 
az az ikerpár, melyet 1999-ben láttunk a 
barcelonai állatkertben: ezek egyikének 
középső két ujján fehér, pigmenthiányos 
folt volt, jelezve az atyai örökséget.

Hópehely albínósága vitatott, mert szi
gorú mércével mérve nem teljesen pig
mentmentes, tehát nem 100%-os albínó. 
Bőre ugyan fehér, melyet kissé rózsaszínűre 
fest a rajta áttetsző vér, de vállán és fején a 
szőrzet halvány sárgás, szemének színe pe
dig halvány szürkéskék. Arca megdöbben
tően emberi. M int általában az albínók, ő is 
érzékeny az erős fényre, emiatt gyakran vág 
grimaszokat, hunyorog, ha szemébe süt a 
Nap.Tavaly májusban szemoperáción esett 
át, mely sikeres volt, és azóta élénkebb, 
jobb  hangulatban van.

Hópehely meglett korú gorillának szá
mít. A gorillák általában 20-30  évig élnek a 
szabad természetben -  feltéve, hogy nem 
válnak vadorzók áldozataivá. A legéleme- 
dettebb kort megérő, 53 éves, Massa nevű 
gorilla a Philadelphia Zoo lakója volt.

H . Gy.

1 Még egyről tudtak: egy-két éven át többször is meg
figyeltek egy fiatal fehér gorillát a guineai vadonban, 
de már jó  ideje nyoma veszett.

Akinek lehetősége van Internet-használatra, ért valamelyest 
angolul és többet is szeretne megtudni a gorillákról, 
keresse fel az itt felsorolt web oldalakat:

Hópehelyről:
http://www.zoobarcelona.com/camara/English - sony.htm

Hfres gorillákról: 
http://gorilla-haven.org/ghfamous.htm

Kokóról:
http://www.koko.org/news/062901.html

Világhírű gorillák

Hópelyhen kívül még jó néhány világhírű gorillát is

merünk. Ezek egyike Colo, aki 1956 december 22- 

én született az ohioi Columbus város állatkertjében. 

Nevezetes állatnak számít, mert ő volt az első állat

kertben született gorilla. 46  életévével ma egyike 

a legöregebb gorillahölgyeknek.

A baseli születésű Jambo volt az első állatkertben 

született gorilla, melyet anyja önállóan nevelt fel. 

Ez már önmagában is híressé tette a kis Jambót, de 

igazi világhírre akkor tett szert, amikor a nyolcvanas 

években „elsősegélyben részesített" egy kifutójába 

esett kisfiút.

Koko kisbabára vágyik

Hópehely kétségtelenül a legismertebb, de Koko, 

a „beszélő gorilla" talán még több figyelmet érde

melne. 1971. július 4-én (az USA nemzeti ünnepén) 

született. Eredeti neve Honabi-Ko volt, mely japánul 

„tűzijáték-gyermeket" jelent, utalva a nemzeti ün

nep szokásos tűzijátékára. Egy fiatal egyetemista, 

Francine „Penny" Paterson vette szárnyai alá a kis 

gorillát, és adta neki a Koko nevet. Paterson egy 

rövid kísérletet akart végezni a fiatal állattal: néhány 

szót akart neki megtanítani az általánosan használt 

Amerikai Jelbeszédből. Ekkor még nem is gondolta, 

hogy a néhány hétre tervezett programból egész 

életre szóló szoros együttműködés, és még szoro

sabb barátság lesz. Koko és Paterson egy életre 

összekötődtek. Munkájuk révén mi is bepillantást 

nyerhetünk a gorillák gondolat- és érzelemvilágába, 

s megdöbbenve tapasztalhatjuk, milyen kevés vá

laszt el bennünket tőlük.

Koko ma több mint 1000 szót tud jelbeszéddel 

kommunikálni; megérti az angol beszédet, és bizo

nyos gondolatokat rajzzal, festéssel is tud tolmá

csolni. A többszintű kommunikáció lehetővé tette, 

hogy megismerjük a gorilla lelkivilágát, vágyait, 

kívánságait. Leginkább talán abban hasonlítunk 

egymásra, hogy ő is tud hazudni, elferdíteni a való

ságot céljai érdekében! Azt is tudjuk, hogy kedvenc 

színe a piros, kedvenc eledele a dió, mogyoró, alma 

és főtt kukorica -  s kedvenc állatként a macskát 

választotta. Koko ma Ndume nevű élettársával él 

együtt. Ndume-t több jelentkező közül választotta 

ki, mégpedig videó segítségével! Koko vágya egy 

gorillabébi, ami előrehaladott kora ellenére még 

mindig lehetséges lenne, hiszen a legidősebb goril

laanya, Banga 37 éves korában szült egészséges 

gyermeket az atlantai állatkertben (USA). •
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FarkasüvöltésA  Jordán-folyó alsó folyásánál szét

terülő völgy a Galileai-tengertől 

délre található. A  jól öntözött, zöld 

terület elsőrangú mezőgazdasági 

vidék. Számos állatnak nyújt 

menedéket, ám ezek közül sokan 

nem érezhetik teljes biztonságban 

magukat -  hiszen ezt a földet az 

éjszaka vadászai, a farkasok 

uralják...

A  világ többi részéhez hasonlóan itt, a 
Jordán-völgyben is szokása a farkasok

nak a napnyugta megéneklése, amikor a 
következő üzenetet küldik a hallótávon 
belül élő összes többi farkasnak: „M i itt 
vagyunk. Es ti merre jártok?” Itt, e völgy
ben a farkasüvöltés egyet je lent a győztes 
csapat diadalénekével. A Jordán-völgyben 
több farkas bolyong magányosan. Ha pár 
válik belőlük, és csapatot alkotnak a világ 
nehézségeinek legyőzésére, akkor van esé
lyük az életben maradásra. Mindenütt így 
találnak egymásra a magányos farkasok, és 
így születnek az új falkák.

Az egyedülálló farkasokból álló csoport 
még nem falka. Kölykök nélkül még nem 
rendelkeznek az igazi falkákat összetartó, 
közös felelősségérzettel. Csupán a vadászat 
kedvéért szerveződnek csoportba, de nem 
alkotnak családot, amely azonban később, 
talán a következő évben, a következő 
tavasszal már létrejöhet.
Filmünk nyomon követi egy farkaspár, 
Davis és Sába történetét, akik családot, és 
ezzel új falkát alapítanak. Tanúi lehetünk, 
miként hozza világra a nőstény kicsinyeit, 
hallgatva az ősi, több millió éves ösztönök
re. Világrajötte után azonnal végignyalo
gatja a felbukkanó apró, nedves csomagot. 
Először láthatóan nem tudja, mit kell ten
nie. Készítsen neki kényelmesebb fekhe
lyet, mint amilyenen ő szenved már egy 
ideje? Zavarában arra képes csupán, hogy a 
föld alá temesse az életébe berontó, aprócs

ka élőlényt. A vacok alján lassan vonagló, 
méhlepényét maga mögött húzó újszülött 
kölyök nagyon közel van a halálhoz. Végül 
azonban az ősi ösztön átveszi a kezdemé
nyezést, és Sába rájön, mi a dolga. Mintha 
már sokszor megtette volna, elharapja a 
köldökzsinórt.
Filmünkben megfigyelhető, miként tanul
nak bele főhőseink az együttélés művésze
tébe, miként harcolnak más falkák tagjaival 
a vezető szerepért és a fennmaradásért, hi
szen a társak nélkül elképzelhetetlen a va
dászat. M eg kell tanítaniuk ezt újdonsült 
kölykeiknek is, akik első lépéseiket teszik a 
veszélyes, és mégis csodálatos világban. 
Láthatjuk azt az összetett szociális etikettet 
is, mely alapvető és szerves részét képezi 
falkájuk életének.
Szeptember 6., 19 .00  
ismétlés másnap 8 .00 , 13 .00
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S z e p t e m b e r i  f i l m a j á n l ó
A bronxi Kongó
A bronxi állatkert nem átlagos állatkert, 
sem az állatok, sem a látogatók szem
pontjából. Ritka és különösen veszélyez
tetett állatfajokat tartanak itt, forradalmi
an új módszerekkel. Két gorillacsapat, 
okapik, mandrillok és még sokféle állat él 
itt egy igazi „afrikai őserdőben”.

Szeptember 02. 19.00 
Szeptember 03. 08.00, 13.00

Nzou: az elefánt, aki bivalynak 
képzelte magát
Úgy mozog és olyan hangokat hallat, 
mint a bivaly, és mégis elefánt? Hogy

lehet ez? Zimbabwéban egy bivalycsorda 
kellős közepén él egy elefánt. A bivalyok 
őt tekintik vezérüknek. Bár agresszív 
viselkedése már 15 fiatal bika halálát 
okozta, mégis negyed évszázada töretlen 
az uralma a bivalyok felett.

Szeptember 13. 19.00 
Szeptember 14. 08.00, 13.00

Inni vagy nem inni?
Namíbia kietlen, sós síkságain minden nö
vényevőnek a forráshoz kell mennie, hogy 
igyon, és ezt minden ragadozó tudja. 
Szokatlanul alacsony látószögű és gyö
nyörű lassított felvételek viszik el a nézőt 
az események kellős közepébe, ahol a 
dráma kibontakozik. Egyetlen nap lefor

gása alatt találkozhatunk oroszlánokkal, 
harcoló zebrákkal, lenyűgöző elefántok
kal, és a lábuk előtt heverő galambokkal 
és sakálokkal. Lélegzetelállító, látványos 
összeállítás!

Szeptember 16. 19.00 
Szeptember 17. 08.00, 13.00

Lajhárok: ismerjük meg őket!
Az esőerdő igen zajos hely. A háromujjú 
lajhár, amint fáról fára mászik, már érzi a 
változást: a lombok közt feltámadt a szél, 
ami az esős évszak közeledtét jelzi. A lágy 
szellő egy drámai vihar előszele. A lajhár 
próbálja magát a fán tartani, mancsával 
erősen szorítja az ágat, de ez néha még
sem elég. A fa sokszor a viharos széltől ki
dől. A lajhár hirtelen a gyors sodrású 
folyóban találja magát. Bár esetlennek 
tűnnek, a lajhárok remek úszók, és ügye
sen kikecmeregnek a partra. Elegendő egy 
belógó faág, és máris kihúzzák magukat a 
vízből. Filmünkből mindent megtudhat a 
néző ezekről a különös teremtményekről.

Szeptember 25. 19.00 
Szeptember 26. 08.00,13.00

A V A D O N  2002/3. számában megjelent 
kérdésekre a helyes válasz:
1. Hazánk legfiatalabb nemzeti parkja az Ő r

ségi Nemzeti Park.
2. A Kalahári-sivatagba torkolló folyó az 

Okawango.

N YER EM ÉN YJÁ TÉK !

A National Geographic Channel és a Va
don közös játékának kérdései:
-  Milyen állatok élnek a Budapesti Állat

kert Afrika-kifutójában?
-  Hol található a világ legnagyobb dene

vérkolóniája?

A szerencsés nyertesek között a National 
Geographic térképcsomagjait sorsoljuk ki.

A  m egfe jtéseket 2002. augusztus 31-ig  
várjuk a következő cím re:

1388 Budapest, P f.: 66.

Elkészült a N ationa l G eographic Channel m agyar nyelvű w e b o ld a la  a w w w .n a tio n a lg e o g ra p h ic .co .h u
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Híra d ó
VIDÉKI ÁLLATKERTI HÍREK

Az évek óta a Szegedi Vadasparkban élő 
bőgó'majom-párnak kölyke született! 
A fekete bőgőmajom (Alouatta caraya) Bra
zília középső részének őserdeiben, vala
mint Bolíviában és Paraguayban él. Állat- 
kertekben meglehetősen ritka. Európában 
mindössze öt ország tíz állatkertjében 
tartják, e helyeken összesen 57 példány 
látható. A Szegedi Vadaspark példányai a 
nagy-britanniai Twycross Állatkertből 
érkeztek. A most világra jö tt csemete az 
első bőgőmajom-szaporulat Magyar- 
országon. A kicsit Csellónak nevezték el. 
A majomcsalád a majomerdőben, a fák 
koronájában tölti napjait, ám etetéskor a 
gondozó hívására lejjebb merészkednek.

Új látványossággal bővült a Pécsi Akvá- 
rium-Terrárium. A tágas udvarból kis

oázist varázsoltak, s a nemrégiben átadott 
„mini-zoóban" számos érdekes állatfaj él. 
Az egykori krokodilmedence átalakításával 
a törpevidrák kaptak ideális élőhelyet, röp- 
desor épült, ahol egyebek mellett ékes tollú 
szárnyasok (lórik, nemes papagájok, tuká- 
nok) és beszélő madarak (jákó, kékhomlokú 
amazon, beó), valamint madártörpék (veréb- 
és törpepapagájok) láthatók. Érdekesség 
még az aracsapat, illetve a területen szaba
don kószáló közel tucatnyi Derby-kenguru.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend láto
gatói körében a győri Xantus János Állat
kert. A sok szaporulat mellett többnyire 
azért jönnek a látogatók, hogy az új medve - 
és tigriskifutókan elhelyezett állatokban 
gyönyörködjenek. Az egyenként több mint 
ezer négyzetméteres élőhelyek berendezése

is korszerű, mondhatni összkomfortos. 
Az állatokat nem csupán rácson keresz
tül, de hatalmas páncélüveg-ablakokon 
át is meg lehet figyelni, sőt, az örvös 
medvék kifutója még a házuk tetején 
kialakított karzatról is megfigyelhető. 
A két már meglévő örvös medve mellé 
a Veszprémi Állatkertből érkezett egy 
idősebb pár, s a négy állat láthatóan 
hamar összeszokott. A nyári kánikulá
ban mind az örvös medvék, mint pedig 
a három tigris szívesen úszkált tágas 
medencéikben.

Ismét engedély nélküli állattartással kapcsolatban fordultak a 
Miskolc Városi Vadasparkhoz a Bükki Nemzeti Park mun
katársai. Nagyon elcsodálkoztam, amikor közölték, hogy egy pár
duc [Pantbera parius) elkobzásánál kell közreműködnünk.
Mint a vadonélő állatok tartásában némileg jártas személy, ilyen 
esetben mindig elgondolkodom, hogy mi indíthat magánszemé
lyeket ilyen veszélyes állatok tartására. Az állatvédelmi törvény 
egyértelműen meghatározza, hogy vadonélő állatot -  esetünkben 
veszélyes állatot -  kik, milyen céllal tarthatnak, és milyen enge

déllyel kell rendelkezniük. Természetesen a vadállatok tartása a 
törvény szellemében csak valamilyen közcéllal valósulhat meg. 
A pásztói párductartó, akinél a szóban forgó kobzásra sor került, 
egészen más (számomra ismeretlen) indíttatásból tartotta a 
szóban forgó, 10 éves hím állatot, biológiai szükségleteinek nem 
megfelelő körülmények között. Valószínű, hogy ez az egyed is 
státusszimbólumként szerepelt az illető egyéb javai mellett. 
Sajnálatos, hogy a társadalmi érzékenység még messze elmarad az 
ilyen és ehhez hasonló esetekben a kívánatostól, hiszen a nem 
legális párductartás is csak egy baleset következtében vált ismert
té. Remélhetőleg az elkövetkezendőkben minél ritkább esetben 
kell közreműködnünk hasonló okból a természetvédelmi hatóság
gal, hiszen ezeknek az állatoknak a szakszerű elhelyezése a szűkös 
anyagi feltételek miatt nem kis feladatot jelent számunkra.

LEBUKOTT A  PÁSZTÓI PÁRDUC

Molnár Attila 
igazgató

M iskolc Városi Vadaspark
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet 
Élő örökségünk

címmel a Környezetvédelmi Alap Célfeladat közcélú kerete terhére.

A pályázat célja: a természetvédelmi kultúra népszerűsítése és széles
körű terjesztése, az ökológiai szemlélet erősítése a 
középiskolás korosztályban.

Pályázhatnak: 14-18 éves középiskolai diákok.
Pályázni olyan tudományos dolgozattal vagy művé
szeti alkotással lehet, mely az élővilág veszélyez
tetettségének, védelmének témaköréből merít, a kiírt 
kategóriáknak megfelelően.

A pályázat kategóriái:
I.kategória: Oltalmat érdemlő fajok és életközösségek

Veszélyeztetett, illetve védett növény- és állatfajok 
populációira, életközösségekre és természetes élő
helyek megóvására irányuló saját megfigyelések, 
védelmi akciók.

II. kategória: Az élet szolgálatában
Növény- és állatfajok ökológiai, illetve etológiái sajá
tosságainak bemutatása önálló megfigyelés vagy ku
tatás alapján.

III. kategória: Bemutatom neked a természetet
Az élő természet ihlette művészeti alkotások készí
tése. A pályamunkák lehetnek egyénileg készített 
irodalmi (vers, novella, leírás stb.) fotóművészeti (fe
kete-fehér vagy színes papírképek, melynek hosszab
bik oldala maximum 24+Z-2 cm), képzőművészeti 
(vízfestmény kivételével bármilyen) és népművészeti 
(kerámia, hímzés, faragás stb.) alkotások.

Az első két kategóriára egyénileg vagy csoportosan, a 111. kate
góriára egyénileg lehet pályázni. A szöveges jellegű dolgozatok 
terjedelme 10 gépelt oldal, mellékletekkel (ábra, rajz, fénykép, 
stb.) együtt max. 20 oldal lehet. A művészeti alkotásokból pályá
zónként legfeljebb 3 db nyújtható be.

A pályázatok kategóriánként kerülnek díjazásra:

Díj Egyéni pályázatok Csoportos pályázatok

I. 50000 - Ft 70000.- Ft
II. 40000.- Ft 60000.- Ft

III. 30000.- Ft 50000.- Ft

Az I II. kategóriába tartozó, szöveges jellegű pályázatokat és a
III. kategória irodalmi alkotásait két példányban, a III. kategória 
egyéb jellegű alkotásait egy példányban kell benyújtani. A pá
lyázaton az önálló munka (saját vizsgálat, terepi megfigyelés, 
alkotó fantázia) előnyt élvez.
A pályázat jeligés. A jeligét és a kategóriát a címoldalon fel kell tün

tetni, a pályázó neve a dolgozaton nem szerepel
het. A pályázó a jeligével ellátott borítékban mel
lékelje a következő adatokat: a pályázó neve, kora, 
osztálya, lakcíme, telefonszáma; az iskola neve, cí
me, telefonszáma, a felkészítő tanár (ha van) neve.

A pályázat beadási határideje 
(postabélyegző kelte):

2002. szeptember 16. (hétfő)

A pályázatot a következő címre kell beküldeni:
Környezetgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi Igazgatóság 

(„Élő örökségünk" megjelöléssel)
1068 Budapest, Szófia u. 9.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
dr. Pethő Ágnes, KGI -  Természetvédelmi Igazgatóság, 

tel.: 456-0909

250 EVES A  SCHÖNBRUNNI ÁLLATKERT
Bécsben, a Schönbrunni Kastély parkja mellett működik a világ 
legrégebbi állatkertje. A császári kastély parkjának részeként 
létesített állatgyűjteményt I. Ferenc császár 1752. július 31-én 
nyitotta meg, bár kezdetben leginkább csak az udvar használta. 
A nagyközönség 1779-től kezdve vehette birtokba a császári 
állatkertet.
A kert eredeti állatházai -  csakúgy, mint a kastély maga is -  
barokk stílusban épültek, jellegzetes sárga színben. Ilyen stílusú 
az állatkert közepén álló pavilon is, amelyben egykor Mária 
Terézia fogyasztotta reggelijét.
Tekintélyes kora ellenére a világ legrégebbi állatkertje korántsem 
elavult. Mi több, számos modern, új, világszínvonalú létesítmény
nyel büszkélkedhet. Az elmúlt években ugyanis jelentős anyagi 
ráfordítással szinte az egész kertet megújították, egyszerre 
ügyelve a műemlékek védelmére és a korszerű, az állatok számára 
is minden tekintetben megfelelő állattartóterek kialakítására. Az 
osztrák szövetségi kormány még törvénybe is iktatta a Schön
brunni Állatkert rekonstrukciójának fontosságát.

A negyedévezredes jubileum alkalmából az idei évben több ran
gos, nemzetközi szakmai eseményre is sor kerül az osztrák 
főváros állatkertjében. Boldog születésnapot, és további szeren
csés évszázadokat kívánunk!

Ez a barokk pavilon egykor Mária Terézia egyik kedvelt reggelizőhelye volt

41



GEPÁRDOK EGYIPTOMBAN

Talán még nem késő, hogy megmentsék a kipusztulástól a sza- 
harai gepárd (Acinonyx jubatus venaticus) egyiptomi populációját. 
Egyiptomi és amerikai kutatók immár tíz éve gyűjtenek adatokat 
a Nyugati-Sivatagban élő gepárdokról. Ennek segítségével las
san körvonalazódik a megmaradt egyedek élettere, mely nap
jainkra a Quattara-mélyföldre korlátozódott.
Mostata Saleh, a kairói A1 Azhar Egyetem zoológusa által 
szervezett expedíciók feltérképezték a mélyföld oázisait, és az 
ott élő beduinok beszámolói alapján a gepárdok és zsákmányál
lataik élőhelyét. Az állatok ritkaságára jellemző, hogy utoljára 
1990-ben ejtettek el gepárdot, és azóta csak három alkalommal 
láttak élő példányokat. Azt, hogy még nem pusztult ki, csak a 
lábnyomok alapján feltételezik.
A valamikor egész Eszak-Afrikában és Ázsiában (Irán, Irak, Pa

kisztán, India, Szaúd-Arábia) elterjedt gepárd a fő táplálékául 
szolgáló gazellák (G. dorcas, G. leptoceros) kivadászása miatt szo
rult vissza az emberek és a katonaság által kevésbé háborított 
területekre. Ez a populáció annyira kicsi és nagy területen szét
szórt, hogy megmentését csak egy gazella-és gepárdvédelmi 
terület kialakítása segítené elő. Ebben nagy segítséget nyújthat
nának a területen élő beduin törzsek tagjai.

ÁLLATVÉDELEM PEDAGÓGUSOKNAK  
Tanártovábbképzés az Á lla tk e rtb e n

A  Fővárosi Pedagógiai Intézet, a Fauna Egyesület 
és a Fővárosi Állat- és Növénykert közös tanártovábbképzést 

indít 2002. szeptemberében

„Á llatvédelem  p ed agógu sok n ak "

címmel az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok 
számára.
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok széleskörű isme
reteket szerezzenek az állatvédelem témáiról, és beilleszthessék 
azokat a gyakorlati programokba. Középiskolai tanárok jelent
kezését is várjuk!
Jelentkezni lehet 2002. szeptember 15-ig a következő szemé
lyeknél:
L e h o czk y  Já n o s FP1 T e l.: 338-2156/1 15

dr. Pethő Ágnes KG1-TVI Tel : 456-0909
Fax: 456-0912

Sárfalvi Judit FÁNK T e l.: 344-5542
Fax: 363-2971

HELYREIGAZÍTÁS
E lőző lapszámunkban hibásan jelentek m eg áraink. Kérjük, m egrendeléseiket a mostani árak szerint adják le! Ennek alapján a Vadon m a

gazin éves előfizetése 1980 Ft, a Süni magzin ára egy évre szintén 1980 Ft, a családi előfizetés a két lapra 3500 Ft. Az elírás m iatt szíves 
elnézésüket kérjük!

K e r e s s e  a b ű v á r b o l t o k b a n  é s  a h í r l a p á r u s o k n á l !

Előfizethető:

JAGUAR KIADÓ 

1066 Bp. Teréz kr«. 4. 

Tel./fax: 267-9999 

E m ail: jaguarri>hungary.net

SUBMAR1NE
B Ú V Á R M A G A Z 1N
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A  VÁCI DUNA-PART JÖVŐJE
Három váci civil szervezet -  a V áci V á ro s

védők és V árosszépítők  Egyesülete, a V á 

ci K örnyezetvédelm i Egyesület, valamint 
a G ön cöl A lapítvány -  elnöke és a T ra g o r  

Ignác M úzeum  igazgatója is megjelent 
azon a lakossági fórumon, amelynek fő té
mája a váci Duna-part rendezési terve volt. 
Az önkormányzat a Duna-part várfal előtti 
parkolója és az ártéri erdő által határolt, 
mintegy héthektáros területre egy 355 la
kásból álló lakópark terveit készítette el.
A korábban illegális szem éttelepként funk

cionáló szakasz beépítésével kapcsolatban  

azonban szám os ellenérv v e tő d ö tt fel: 

kifogásolható a talaj m inősége, amely m ég  

ma is szám os környezetszennyező anyagot 

tartalm az, ráadásul itt húzódik a váci ártéri 

erdő, am ely része a D u n a-Ip o ly  N em zeti 

Parknak. A Vásárhelyi T erv  szerint a terü- 

letfeltöltések és gátépítések helyett a folyó  

term észetes hullám terének szabadon h a

gyásával kell védekezni az árvíz ellen. V é 

gezetül nem elhanyagolható az egykori 

várfal és a liget történelm i-kulturális jelen 

tősége sem.

Alternatív m egoldást jelenthet a város civil 

szervezetei által évek óta  h an g o zta to tt  

terv, am ely a területben rejlő, közcélú és 

közösségi célokat szem előtt tartó lehe

tőségeket helyezi előtérbe. A Dunán ismét 

m egjelenne a X IX . századból ismert tradí

ció , a hajóm alom , am elyhez hagyom ányos  

liszt- és só szállító-csón akok  vinnék az 

érdeklődőket. A kerékpárúton és a Dunán 

érkező turisták kempingben pihenhetnék  

ki a napi m ozgás fáradalmait, de a csupán 

egy kis nyugalom ra vágyók is eltölthetnék  

itt szabadidejüket a kialakítandó piknik

területen.

A város így állandó bevételi forrásra tenne  

szert a csónak- és kerékpárkölcsönzésből, a 

büféforgalom b ól, a term észetes a lap 

anyagokból készülő term ékeket fo rg al

m azó boltból, a csónakház és a kikötő b ér

leti díjából, valamint a szabadtéri ren d ez

vényekből. Ú gy hasznosíthatnák a terüle

tet és tehetnének szert kom oly anyagi ha

szonra, hogy azzal nem m ondanának ellent 

a V ásárhelyi T ervben  m e g fo g alm azo t

taknak sem.

ZSEBEDBEN AZ ÁLLATKERTI

A vadont járó term észetbúvár szám ára jó  

szolgálatot tesz az úgynevezett terepkalauz: 

olyan könyvecske, amely elég kicsi ahhoz, 

h ogy  elférjen a hátizsákban vagy akár a 

zsebben, és strapabíró, lehetőleg vízhatlan  

borítója van. És mivel az állatkert m ár m ajd

nem igazi vadon, mi sem term észetesebb, 

mint h ogy  K ovács Z solt könyvecskéje is 

megfelel e követelm ényeknek. A m ost m egje

lent határozókönyvben minden olyan em lős

állat szerep el, am ely a hazai állatkertek  

valam elyikében is m egtalálható!

M . Á.

(K ovács Zso lt: Ismerjük meg az állatkerti emlősöket!; 

G A B O  Kiadó, 2002)

VA D B IO LÓ G IA  2001
A nem zetközi hírű vadbiológus professzor, Csányi Sándor 

szerkesztésében a VaAbiológiámV. immáron a nyolcadik kötete  

jelent meg. Az évkönyv mára a hazai vadbiológiai, zoológiái ku

tatás egyik legfontosabb fórumává vált. Bár a kötet elsősorban  

a szakem bereknek szól, bőségesen talál benne érdekességet 

az „egyszerű" érdeklődő is.

A teljesség igénye nélkül, íme néhány fejezetcím :

A hiúz és a farkas táplálék-összetétele M agyarországon,

A nyest, a nyuszt, a m enyét és a hermelin aktuális helyzete

VADASZATI ÁLLATTAN

és elterjedése Magyarországon, A borz 
terjeszkedése Magyarországon 1988-2000 
között, A muflonok hatása a vegetációra 
és a talajra a Dél-Börzsönyben.

K. Zs.

(Csányi Sándor szerk.: V adb iológia 2001 

MM I, 20 01)

Bár a könyv cím ében szerepel a „vadá

szati" szó, rögvest hozzáteszem : a könyv  

nem csak a vadászoknak szól. Sőt, vi

szo n ylag  m agas ára ellenére m inden  

olvasónk k ön yvespolcára javaslom . 

A könyv ugyanis a lehető legrészleteseb

ben mutatja a hazai m adár- és emlősfauna 

védett és nem védett képviselőit. Ráadául 

e k ötet minden ízében magyar! N em  „a" 

farkasról ír, hanem elsősorban a hazánk

ban élő  farkasok életm ódját elemzi. A  

hiúz esetében is az itthoni pöttyös m acs

kákkal ismerkedhetünk m eg, s ugyanez  

igaz a többi fajra is. A szerző term észete

sen nem mellőzi a legfrissebb nem zetközi 

kutatások eredm ényeinek  bem utatását 

sem.

Az egyes állatfajoknál ismerteti azok kül

ső m egjelenesését, m éreteit, felismerési 

jegyeit, elterjedését (madaraknál költési 

elterjedését is), vonulását, élőhelyét, sza

p orodását, táplálkozását, viselkedését, 

állom ányviszonyait, vonulását, védelm ét 

és esetleges gazdasági jelentőségét. A 

könyvet térképek, táblázatok és ábrák 

teszik m ég érdekesebbé, s külön ki kell 

emelni a könyv parádés (bár sajnos csak  

kis számú) fotóanyagát is.

K. Zs.
(Faragó Sándor: Vadászati állattan 

M ezőgazda, 2002)
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rSZÉ Kwm^m k a i  I  m .  M irts e  Zsuzsa ro va ta

/ t e  első mozdulatunktól kezdve 

meghatározza életünket a megismerés vágya. 

Először csak legszűkebb környezetünket, 

aztán a felnőtté válás során magunkat (de 

bejárhatatlan, reménytelen labirintus is ez!), 

majd a felnőttkorban figyelmünk tágabb 

családunk, közös kultúránk, gyökereink felé  

fordul. Aztán a ránk rakódott tudást, 

élményeket, sejtéseket egyszer csak rend

szerezni kellene — ebben segítenek az alábbi 

könyvek is ...

N A G Y K U N S Á G I  Í Z E K

A z etnográfiai és 

a g a sz tro n ó m ia  

találkozási p o n t

ján született so ro 

zat része e kötet. 

S zép  p éld a az  

örök ség és a mai 

elvárások szerves  

ö s s z e f o n ó d á s á r a  

(az egyetlen  já r

h a tó  út a h h o z , 

h og y  a h ag y o m á 

nyok ne vitrinbe  

k erüljenek , h a 

nem  a k ö rü lm é 

nyekhez alakulva 

lélegző, é lő  v ilá

g o t jelenthessenek), gy ö n y ö rű  képanyaggal és é r tő 

é rz ő  leírással k iegészítve. A föld és a rajta élő  

em b ercso p o rt ízei eg y  gusztusos k önyv lapjaiba  

zárva. Jó  út. M ert eg y  tájeg y ség  m egism eréséhez, a 

teljes képhez nem csak a tárgyi kultúra, a m esekincs  

vagy  a népzene tartozik , de az érzékelés ötödik  
elem e, az ízlelés is.

M. Zs.
(C s. Kovács K á ro ly-O láh  János- K útvölgyi Mihály:

Nagykunsági izekf Tim p Kiadó, 20 01)

J U L I A N U S  N Y O M D O K A I N  Á Z S I Á B A N

A T im p  K iadó gond ozásában  jelen t m eg  

B enkő M ih ály  c so d á la to s  fo tó an y ag g al  

illusztrált könyve, m elynek egyarán t örülni 

fognak azok, akiket a táj vad szépségei, az  
emberi életek et sűrítő, barázdált em b erar

co k  látványa izgatnak, akik a tárgykultúra  

szerelm esei (m egértem  ők et!), s végül azok  

is, akik m indezek m ellett valami eltűnt, 

elfedett régi-régi em lék nyom ának m entén  

szeretnének  job b an  m egérteni valam it -  

m agukból, és a k örü lö lelő  k örnyezetük  

kultúrájából.

M. Z s .
(Benkő Mihály: Julianus nyomdokain Ázsiában -  

Fényképezőgépes barangolások M ongóliában, Tim p Kiadó, 2000)

V I L Á G N A K  K E Z D E T É T Ő L  F O G V A

Voigt Vilmos néprajzkutató 35 évnyi 
tanulmányait öleli fel a kötet, mely 
felsőoktatási tankönyvként azt sugall- 
hatná, hogy leginkább a szakma
belieknek kínál csemegét. Nem így 
van. A szerző precíz, rendszerező tu
dóselme: világos, mélységükben is ért
hető, követhető gondolatok születnek 
tolla nyomán, melyeket bárki élvezet
tel követhet, ha érdeklődést mutat a 
folklór iránt. És szerencsére egyre na
gyobb az érdeklődés -  nemcsak a 
szakmabeliek, hanem a legszélesebb 
közönség irányából. Mert egyre töb
ben ismerik fel azt, hogy gyökeréből 

táplálkozik a fa. Áldott dolog ilyen ízlésen tervezett, kellemesen kézbe 
vehető könyvből tanulni!

M. Zs.
(V oigt Vilmos: V ilágnak kezdetétől fogva -  Történeti 

folklorisztikai tanulmányok; Universitas Kulturális A lapítvány, 2000)

A K Á R P Á T - M E D E N C E  N É P R A J Z I  K I N C S E I

Páratlan kincset tartok a kezem ben... Az 
1920-as években neves szakemberek gra
fikai gyűjteményt állítottak össze, mely a 
Kárpát-medence magyar népművészetét 
kívánta bemutatni. A 350 megfestett lap 
azonban mind a mai napig nem került 
kiadásra. Ebből a csoda anyagból váloga
tott mintegy 270 táblaképet a kötet szer
kesztője, s szívszorító hozzátenni, hogy e 
képanyag az utolsó, még összefüggő 
korszakáról ad áttekintést a magyar nép
művészetnek. A bemutatott anyag gazdag
ságán túl a képek érdeme, hogy a tárgyakat 
az eredeti életterükben és funkciójukban is láttatja, és az aprólékosan 
megfestett akvarellek láttán nemcsak a korsók mázán, a hímzések sely
mes felszínén, de a szemünk sarkában is megcsillan valami...

M. Zs.
(Szelestey László szerk.: Kárpát-m edence néprajzi kincsei,

N em zeti Tankönyvkiadó, 2000)
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A T E R M É S Z E T F O T Ó Z Á S R Ó L

Dr. Tildy Zoltán volt talán az utolsó — vagy fél évszáza
da - ,  aki könyvet írt a természetfotózásról. Megjelentek 
ugyan mindenféle csodás képekkel illusztrált könyvek 
az utóbbi időben, ám arról, hogy a képek hogyan is 
készülhettek, már nem szólt a fáma (vagy csak igen 
röviden). Most végre kézbe vehetnek az érdeklődők 
egy olyan munkát is, amelyből megtanulhatják a 
természetfényképezés alapjait. A kötetben közölt kép
anyag egyszerűen lenyűgöző,- már csak ezért is érdemes 
megvenni az egyébként viszonylag olcsó könyvet.
S persze érdemes a tartalomra is odafigyelni! Hiszen a 
fényképezőgépek, optikák bemutatása mellett rengeteg 
hasznos gyakorlati tanácsot is szerezhetünk a könyvből.
A könyv egyaránt szól kezdőknek és haladóknak.
Szakszerűségét pedig mi sem garantálja jobban, mint hogy egyik szerzője és 
ugyanakkor szakmai lektora a magazinunkból is jól ismert Forrásy Csaba.

K. Z s .

(A term észetfotózásról; Rainbow-Slide Kiadó, 2002)

M A G Y A R T U D O M Á N Y T Á R  —  I. K Ö T E T :
F Ö L D . V ÍZ , L E V E G Ő

A Magyar Tudományos Akadémia, karöltve a Kossuth 
Kiadóval, a hazai könyvkiadás történetében példátlan vál
lalkozásba kezdett. Megkezdték annak a hétkötetes 
könyvsorozatnak a kiadását, amely hű képet ad Magyar- 
ország ezredfordulós környezeti-természeti, ipari, mező- 
gazdasági, népességi, kulturális állapotáról.
A most megjelent első kötet a Föld, víz, levegő címet viseli. 
Az impozáns méretű, gazdag képanyaggal -  fotókkal, 
táblázatokkal, ábrákkal és természetesen térképekkel -  
illusztrált mű élvezetes stílusban tárja elénk azt a hatalmas 
ismeretanyagot, melynek segítségével újra felfedezhetjük 
Magyarországot. íme, néhány izgalmas, a könyvben 
megválaszolt kérdés: hogyan és mikor alakult ki a Balaton, 
miért következett be a hollóházi fölcsuszamlás, mióta mé

rik Magyarországon a levegő ózontartalmát, és miért veszélyes a dunai magaspartokon 
építkezni? S persze még ezernyi kérdés, és ugyanannyi válasz.

K. Z s .
(M agyar Tudom ánytár -  I. kötet: Föld, víz, levegő,

M T A  Társadalom kutató K özp ont-K ossu th  Kiadó, 2002)

TIP P 1 A F R IK Á B A N

Különleges könyv. Sikerkönyv. Megannyi színes fotó: gyermek és állatok -  mindez a 
National Geographic válogatásában. Érdekes történetek, naivak, gyermekiek, de igazak. 
Elgondolkodtatóan egyszerűi?) az egész: az afrikai vadvilág egy gyermek szemével.
Tippi élete különleges. Egész gyermekkorát a vadon lakóival töltötte, oroszlánok, elefántok 
és gazellák társaságában. S persze a kígyóktól sem félt. Mivel jóban volt az állatokkal, ők is 
jóban voltak vele. A kötet az ember és a természet harmóniájáról szól -  másképp, mint 
ahogyan eddig megszoktuk.

K Zs
(T ip p i Afrikában -  A  kislány, aki ért az állatok nyelvén,

National G eograp h ic-G eograph ia Kiadó, 2002)

KÖNYVJELZŐ

JAMES HERRIOT:

Ő IS ISTEN ÁLLATKÁJA 

A neves brit állatorvos-író humoros 
történetei, ezúttal nem csupán 

Yorkshire-ből.
(Cicero, 2002)

A MACSKA

Különleges könyv doromboló ked

vencünkről. Kultúrtörténeti áttekintés, 

tológia (magas fokon!) és részletes fajta- 

ismertetők egy kötetben.

(Vince Kiadó, 2002)
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M l Ú JSÁ G
A Z  Á LLAT-
KERTB EN ?

Összeállította: Hanga Zoltán

M E G N Y Í L T  A Z  „ É D E N K E R T - S É T Á N Y ”

Az Állatkert déli sarkának, am elyet kívülről a Dózsa 

György út és az Állatkerti körút, a Kert belseje felől 

pedig a Pálm aház határol, sajátos története van. 

Eredetileg a Dózsa-kapu felöl belépő  közönséget 

fogadó gondozott parknak, csobogónak és aranyha

las m edencének adott helyet, illetve a Dózsa György 

úti oldalon állt a Kert régi m adártelelője. A két

világháború között m ár itt állt a cró-m agnon-i ős

e m b e r szobra, am elyet Tóth János szobrászművész 

alkotott 18 9 9 -b e n  (jelenleg a Nagyszikla oldalában, 

az orrszarvúkkal szem ben látható).

A M ásodik Világháború után sokáig csak rom ok és 

törm elékkupacok éktelenkedtek az egykor festői 

parkrészlet helyén. Mi több, m eg is csonkították a

9 0  éve adták át 
a Székesfővárosi A llatkertet

Az 1866-ban megnyílt Pesti Állatkertet eredetileg egy rész

vénytársaság, utóbb pedig a mai közhasznú társaságokra 

emlékeztető Állat- és Növényhonosító Társaság működ

tette. Ez a társaság azonban 1907-re csődbe jutott. Sze

rencsére az Állatkertnek mégsem kellett megszűnnie, mert 

gróf Andrássy Gyula belügyminiszter ötlete alapján a Kert 

üzemeltetését a főváros vette át. így lett az akkor már igen 

népszerű intézmény „Budapest Székesfőváros Állat- és Nö

vénykertje".

Dr. Bárczy István, a neves városfejlesztő főpolgárrmester 

úgy vélte, nem elég csak átvenni a meglévő állatokat és 

épületeket, hanem a meglévő park helyén a fővároshoz 

méltó, új állatkertet kell teremteni. E szándék jegyében va

lósult meg 1909 és 1912 között az Állatkert teljes egészét 

érintő nagy átépítés, amely a mai napig is meghatározza 

a Kert arculatát, hangulatát. Az átépítés ideje alatt zárva 

tartó Állatkert immár megújult formában, 1912. május 20- 

án nyitotta meg ismét a kapuit.

területet, ugyanis am ikor az 19 5 0 -e s  években az ak

kor m ég Aréna útnak nevezett Dózsa György utat 

kiszélesítették, az Állatkert Dózsa György úti kerítését 

teljes hosszában pár m éterrel beljebb kellett hozni. 

Ennek nyom a az aszimetrikussá lett sarokkapun ma  

is látható. Végül persze újraparkosították a területet, 

am ely így újabb évtizedeken át adhatott látványos 

tájkertészeti keretet a Pálm aház környezetének.

A Pálmaház 2 0 0 0  őszén befejeződött, kilenc éven  

át tartó átépítésének idején a környező parkrészek is 

építési területté váltak, és m ég a felújított Pálmaház 

megnyitásának idején is elég vigasztalan képet nyúj

tottak. Akkor ugyanis csak az üvegcsarnok rend

betételére futotta: az épület környezetének sorsát az 

elm últ másfél esztendőben sikerült rendezni.

A P álm aház é p ü le té t három  oldalról határoló  

„Édenkert sétány" első látnivalója -  legalábbis a 

Japánkert felől érkezők számára -  a Pálm aház egyik 

oldalszárnyában élő újvilági m ajm ok kifutója. Lakói, a 

selyem m ajm ok (C a llith rix  ja c c h u s )  és az ugrótamari- 

nok (C a llim ico  g o e ld i)  egy kis folyosón keresztül

juthatnak ki nyári szálláshelyükre. A napsütötte, füves  

élettérben ugráló m ajm ocskák e  sorok írásakor 

éppen egy zöld leguánnal (Ig u a n a  ig u a n a )  osztják 

m eg új otthonukat.

Az Édenkert sétányról nyílik a N o é  Aréna is, am ely  

rövid idő alatt a Kert egyik népszerű látványosságé 

vált. Az Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával 

kialakított aréna szolgál ugyanis az „Állatok akcióban" 

cím ű, im m ár hagyom ányos etológiái bem utató  

állandó helyszíneként.

A kerítések m entén  kialakított két pergolaépítm ény  

egyik haszna, hogy a kerítés túloldalán levő forgal

mas utak zaját felfogja. Ennél azonban sokkal érde

kesebb, am it a Kert munkatársai a pergolaépítm é

nyek belsejében alakítottak ki. Az egyik ilyen épít

m ény a lepkék birodalm a lett. A hálóval határolt, 

m eglehetősen nagy légtéren belül a lepkék te t

szésük szerint repkedhetnek, a látogatók pedig sza

badon m ozoghatnak közöttük. A színpom pás rova

rok nagy része Costa Ricában őshonos, de  a b em u 

tatott fajok közül egy, a nappali pávaszem  (Inach is

io )  a hazai lepkefauna egyik ismert képviselője. 

Egyébként a trópusi lepkék nem  a trópusokon keltek 

ki, hanem  a Budapesti Állatkert tenyészetében. Egy 

üvegszekrényben m eg is lehet szem lélni a fel

függesztett bábokat, és ha valakinek szerencséje  

van, m ég annak is tanúja lehet, am int a lepkeim ágó  

kikel a bábból, végleg befejezve ezzel átalakulását. 

A másik pergolaépítm ényben m editerrán kertet 

alakítottak ki az Állatkert munkatársai. A viszonylag jól 

ismert narancson vagy éppen  az olajfán kívül né

hány ritkábban látható m editerrán növénykülön

legesség is m egszem lélhető  itt.

A pergolaépítm ények és a Pálm aház közötti térséget 

a frissen m egújult ökológiai labirintus foglalja el. 

Elsősorban az ifjabb korosztályt ismerteti m eg játé

kos form ában a term észet háztartásának m űködését 

és a bioszférát fenyegető különféle veszélyekkel. 

A Pálm aház bejárata előtt futó útszakasz afféle  

időösvénynek is felfogható: az út m entén  kialakított 

szabadtéri kőzetkiállítás évmilliók em lékeit tárja fel 

az érdeklődők előtt.

S O K L Á B Ú A K  
A V I V Á R I U M B A N

A „soklábúak" ( M y rio p o d a  -  vagyis „miriádnyi 

lábúak") elnevezés voltaképpen nem  is egységes, 

rendszertani érte lem ben vett csoportra vonatkozik, 

hanem  több, egymással eltérő m értékű rokonságot 

m utató  csoport gyűjtőneve. Közülük a százlábúak  

(C h ilo p o d a )  és az ikerszelvényesek (D ip lo p o d a ),  

vagyis az ezerlábúak a legismertebbek.

Állatkertünk európai mércével m érve is jelentős  

gyűjtem ényű viváriumában a „soklábúak" két újon

nan beszerzett faját is m egszem lélheti a nagyközön

ség. Egyikük, az ázsiai szkolpendra (S co lo p e n d ra  

su b s p in ip e s )  a százlábúak közé tartozó szkolopen- 

drák összesen m integy 5 5 0  faja közül az egyik 

legsikeresebbnek számít. Jóllehet eredetileg D él- 

kelet-Ázsiában őshonos, egyik alfaja kozmopolitává  

lett, és m a m ár a világ úgyszólván m inden trópusi 

területén előfordul. Leginkább kisebb rovarokkal, pó

kokkal, földigilisztákkal és más ízeltlábúakkal táp 

lálkozik, s a kiszem elt zsákmányt az erőteljes száj

szervet kiegészítő állkapcsi láb m éregm irigyének  

váladékával teszi ártalm atlanná.

A másik faj, a madagaszkári tűz-ezerlábú (A p h is to  

g o n iu lu s  m ad agasca riens is ) jóval békésebb, táplálé

ka ugyanis növényi eredetű. A term észetben főként 

korhadó növényi anyagokat fogyaszt, de  a zöldséget, 

édesebb, lédúsabb gyümölcsöket sem  veti m eg. 

Em ellett fontos szerepe van a növényi anyagok 

lebontásában, a hum uszképződésben is.

46 47



EGY ÉRTÉKÁLLÓ 
MAGAZIN!

Szerkesztőségünkben 
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Előfizetésével most könyvet nyerhet! 
Olvassa el a poszternél külön 

befűzött tájékoztatónkat!

Lapzárta után

Kedvence a kecsketej

Nagyjából lapunk megjelenésével egyidőben már a nagy- 
közönség is láthatja a győri Xantus János állatkert legújabb 
büszkeségét, a csaknem fehér oroszlánkölyköt. Anyjának 
már harmadszor születtek kicsinyei, ám az első két almot 
nem sikerült megmenteni. A most világra jö tt kölyök azon
ban egészséges, és világos, csaknem fehér bundája kiemeli atyafiságából. Azt azonban még 
nem tudni, milyen színe lesz, ha felnő: fehér, fakó, vagy normál oroszlánszín?
E sorok írásakor a hathetes kölyök napközben dr. Andréka György igazgató irodájában lakik.. 
A kis „örökmozgó" m indenre kíváncsi, szaglászik, rámol, és persze rátámad m inden magamfaj
ta betolakodóra. Imádja, ha játszanak vele, ám akkor élénkül fel igazán, ha készül a kosztja.. 
Kedvence a kecsketej, amelybe apróra vágott marhahús kerül (no meg persze vitaminok és 
ásványi anyagok.) Evés után többnyire megnyugszik, és átadja magát a szendergésnek.
Az irodától nem messze, a tavaly átadott oroszlánkifutóban a különleges kisoroszlánnak alig 
több m int egy hónapos féltestvéreiben gyönyörködhetünk. A fo tó  éppen akkor készült, amikor 
a boldog anya először mutatta be csemetéit a falkának. A kicsiknek kezdetben nem akaródzott 
elhagyni a biztonságos állatházat, ám a mama gyengéden kitessékelte őket. Hiába, nem 
könnyű a „hercegek" élete...

K. Zs.
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