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Idestova ötven éve járom az országot madarakat figyelve, s egyre inkább meggyőződésemmé lesz, hogy e csodálatosan 
sokféle lények élő cáfolatai mindannak, amit az ember – önmagából kiindulva – létért vívott küzdelemnek lát tudomá-
nyos vakszemüvegén át, s amely felfogás olyasfajta „célszerűséget” tételez, amelynek egy gyárban talán van helye, de a 
Teremtés csodájában semmiképpen. Mintha a Teremtő nem az a munkás lenne, akit a XIX. század végének utilitarista gon-
dolkodói láttak benne, s aki minél kevesebb befektetett energiával minél hatékonyabban kíván „termelni”, hanem művész. 
Olyan öntörvényű alkotó, aki a formákban, színekben és különféle képességekben tobzódva, jókedvében hozta létre a ma-
dárvilágot (is). Komolyan gondolom mindezt, mert – festőművészként is – meggyőződésemmé vált, hogy a természetet 
aránytalanul jobban meg lehet érteni a művészeti alkotás felől, mint a szárnyaszegett racionalizmus nyomában kullogva. 
Az én szememben a madarak a Teremtő legszebb és legszárnyalóbb eszméit szimbolizálják és testesítik meg. Amikor ma-
darakat festek, akkor nem a természetrajzi hűségre való törekvés irányítja a kezemet, hanem az a vágy, hogy ezekből az 
eszmékből próbáljak megsejtetni valamit.                                                                                                  Szemadám GyörGy

Szemadám György: Madárház IX. (Kékbegy) 35 x 25,5 cm, olaj, vászon

 állatviláG művéSzSzemmel



Örömteli örökség
1977 áprilisában Állatvilág címmel egy akkor még szerény küllemű, 

ám annál tartalmasabb ismeretterjesztő magazin jelent meg az új-

ságárusoknál. A neves író-újságíró Veress István szerkesztette ma-

gazin szerzői között olyan legendás neveket találunk, mint Szidnainé 

Dr. Csete Ágnes, Schmidt Egon (aki néhány évvel később a lap mun-

katársa lett), Dr. Ország Mihály, Patay László, Fodor Tamás és mások. 

A magazin szaklektora pedig – haláláig – a zoológia ősz professzora, 

Dr. Anghi Csaba volt. Örömteli, de ugyanakkor felettébb nehéz fel-

adat egy ilyen neves magazin örökébe lépni.

Ám rögvest hozzáteszem, a mai ÁLLATVILÁG az egykorinak „csak” 

szellemi utódja. S nem is csupán neki, hiszen elődünknek érezzük a 

Herman Ottó indította Természetrajzi Füzeteket éppúgy, mint a Fő-

városi Állat- és Növénykert hosszú évtizedeken át megjelenő, szem-

léletformáló lapját, A Természetet.

S hogy mit is várunk a lapunktól? Ugyanazt, amit Gobbi Hilda fo-

galmazott meg a harminchét évvel ezelőtti Állatvilág beköszöntőjé-

ben: „Nem többet, de nem is kevesebbet, mint hogy az írott szó ere-

jével segítse Olvasóinkat egy újfajta szemlélet kialakításában. Abban, 

hogy az élővilág iránti tisztelet megkapja a mai ember tudatában az 

őt megillető helyet.”                                                

Kovács Zsolt

főszerkesztő

Méhekkel az elefántok ellen
Az afrikai farmereknek sok gondot okoznak az ele-
fántok, amelyek legázolják és lelegelik a termésüket. 
Elefántbiztos kerítést építeni rettentő költséges, és 
nincs az a csősz, aki a vad elefántcsordát elzavar-
hatná. Ám Lucy King és kutatócsoportja az Oxfordi 
Egyetemen, úgy tűnik, megtalálta azokat az élőlé-
nyeket, amelyek az elefántokat távol tarthatják az ül-
tetvényektől. Egészen aprócska állatok ők: a méhek!
Az afrikai elefántok félnek a méhektől. Bármilyen 
vastag is a bőrük, a szemük környéke és az ormá-
nyuk vége érzékeny, és az agresszív afrikai méhek 
szúrása fájdalmas. Mint kiderült, az ormányosok-
nak még külön figyelmeztető hangjelzésük is van a 
méhriadóra. Amikor az angol kutatók a méhraj fe-
nyegető zümmögését játszották le az elefántoknak, 
azok jellegzetes, gurgulázó hang kíséretében visszavonultak. Később ezt a hangot 
méhzümmögés nélkül lejátszva is ugyanezt az elkerülő viselkedést mutatták, míg 
más hasonló, de eltérő frekvenciájú gurgulázás nem váltott ki menekülést az álla-
tokból. A tapasztalatokból kiindulva hozták létre azt a kísérleti kerítést, amelyre nyolc 
méterenként méhkaptárakat szereltek fel. Az eredmény nagyon biztató: az ilyen mó-
don védett kísérleti ültetvényen 86 százalékkal csökkent az elefántok által a termés-
ben okozott kár a kerítés nélküli kontrollfarmhoz képest. A kaptáras kerítés, amellett, 
hogy mérföldkő lehet ember és elefánt békés egymás mellett élése felé, ráadásul 
védelmet nyújt a marhatolvajok ellen, és a fullánkos csőszök, mintegy mellékesen, 
még mézet is termelnek.

Hegymászás a sarkokért
Tíz elszánt állatkerti dolgozó kapaszko-
dott fel a Kilimandzsáró csúcsára, hogy 
népszerűsítsék az Európai Állatkertek 
és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által 
életre hívott „Sarktól sarkig” kampányt. 
A kampány célja, hogy felhívja a köz-
vélemény figyelmét a klímaváltozásra, 
amely a sarkvidéki jégsapkák elolvadá-
sát eredményezheti, s ezáltal veszélyez-
tetheti számos olyan közkedvelt állatfaj 
fennmaradását, mint a császárpingvin 
vagy a jegesmedve.
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Az arábiai

leopárd
birodalmában

Az Arab-félszigetről szinte mindenkinek a sivatagból kiemelkedő felhőkarcolók, a pompa  

és a fényűzés jut az eszébe. Pedig egyedülálló természet és állatvilág is jellemzi. Sőt, ott él  

a világ egyik legritkább nagymacskája, amely még az óriáspandánál is sokkal kisebb 

egyedszámban fordul elő.
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A
z arábiai leopárd (Panthera pardus nimr) egykoron 

talán az egész Közel-Keletet, a Sínai-félszigetet és 

az Arab-félszigetet is benépesítette. Napjainkban 

élettere csupán ez utóbbi félsziget elszigetelt pontjaira 

korlátozódik. Legjelentősebb populációja valószínű-

leg Jemenben és Ománban található, de jövője csupán 

a békés Ománi Szultanátus déli részén, a Samhan-

hegységben biztosított. Ez részben annak köszönhető, 

hogy az Indiai-óceán felől érkező Kharif-monszun ha-

tására a száraz, sokak számára kietlen félszigeten itt a 

legmagasabb a csapadékos napok száma. A leopárdok 

élőhelye hónapokig úgy zöldell, mintha a trópusi Afriká-

ban lennénk, kitűnő búvóhelyet kínálva a kölykeit nevelő 

nőstény leopárdnak.

A félsziget országainak rohamosan fejlődő gazdasága és 

a turizmus hatása sajnos a leopárdokra végzetes is lehet. 

A hegyet feldaraboló utak, a növekvő forgalom és az orv-

vadászat mind-mind a leopárdok megmentésén dolgozó 

kutatók munkáját nehezítik. Akárcsak az Ománhoz tarto-

zó Muszandam-félsziget esetében, a leopárdok életében 

a legnagyobb gondot itt is a természetes táplálékállatok 

szinte teljes hiánya okozza.  

A hegyekben élő núbiai kecskék (Capra nubiana), arab 

tarok (Arabitragus jayakari) és a vádikban, azaz kiszáradt 

folyómedrekben élő hegyi gazellák (Gazella cora) eltű-

nése a leopárdokat arra kényszeríti, hogy táplálékukat a 

háziállatok közül válasszák.  

A hegyekben csupán a beduinok szabadon legelésző 

kecskéi, elvadult szamarak és tevék élnek, melyek nem 

nyújtanak elegendő zsákmányt a nagymacskák életké-

pes állományának. Habár a háziállatok vadászatára kény-

szerülő leopárdok aránylag egyszerűen átszoktathatóak 

természetes zsákmányállataikra, a prédaállatok (gazella, 

tar, stb.) betelepítésének előfeltétele a háziállatoknak  

a hegyekből történő kiszorítása. Ez esetben viszont  

Mivel a fogságban élő példányok száma még mindig száz alatti, 
ezért minden újszülött megmentése fontos.  

A képen egy mesterségesen nevelt kölyök látható.
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LEOPÁRDOK A NAGYVILÁGBAN

A nagymacskák közül a leopárd büszkélkedhet a legnagyobb elterjedési terü-
lettel, Afrikában és Ázsiában egyaránt otthon van. Őserdőkben, tajgán, sza-
vannán, hegységekben és a sivatagok peremén ugyanúgy megél.
Mivel az egyes alfajok létezése és elkülönítése még napjainkban is folyamatos 
vita tárgya tudományos körökben, mi az alábbi alfajokat tartjuk elfogadott-
nak. Összességében elmondhatjuk, hogy minden egyes leopárd alfaj helyzete 
tragikus, és ha sürgősen nem teszünk valamit, belátható időn belül elveszít-
jük őket. A fogságban élő alfajtiszta leopárdok egyedszáma sajnos még min-
dig alacsony, és egyetlen esetben sem éri el a biztonságos szintet.

Afrikai leopárd (Panthera pardus pardus)
A leopárdok talán legismertebbje. 
Élőhelye Afrika, ahol a szubszaharai 
régióban élő nagymacskákat egykoron 
több tucat alfajra tagolták, de a genetikai 
vizsgálatok bebizonyították, hogy az egész 
kontinensen a törzsalak él. Egyedszámuk 
országonként eltérő, fennmaradásuk 
biztosítéka élőhelyeik összekapcsolása 
lehet.

Indiai leopárd (Panthera pardus fusca)
Az indiai szubkontinensen élő leopárdok 
száma, akárcsak a velük egy biotópban 
előforduló bengáli tigriseké, az elmúlt 
években erősen megcsappant. Ennek oka 
a nagymacskák gereznája iránti növekvő 
kereslet és a nemzeti parkok védelmének 
szinte teljes hiánya.

Jávai leopárd (Panthera pardus melas)
Mint a jávai leopárd tudományos neve is 
mutatja, ezen alfaj példányai közül kerül ki 
a legtöbb fekete „párduc”. Sajnos Indonézia 
legsűrűbben lakott szigetén él, ami 
élőhelye folyamatos szűkülését jelenti.

Mandzsúriai leopárd  
(Panthera pardus orientalis)
Az orosz Távol-Kelet, a Koreai-félsziget és 
Északkelet-Kína (azaz Mandzsúria) lakója 
a legnagyobb testű leopárd. Helyzete 
még az itt élő szibériai tigrisénél is 
rosszabb, egyedszáma tucatnyira tehető. 
Fogságban élő állománya lassan eléri 
azt a szintet, hogy visszatelepítésével 
próbálkozhassanak.

Srí Lanka-i leopárd  
(Panthera pardus kotiya)
A Srí Lanka szigetén élő leopárd (szingaléz 
nyelven kotiya) helyzete a nemzeti 
parkokban, például a Yalában kedvező, 
de alacsony egyedszámuk könnyen 
beltenyészethez vezethet.

Indokínai leopárd  
(Panthera pardus delacouri)
A Délkelet-Ázsiában honos alfajt 
elsősorban az orvvadászat és élőhelyük 
elvesztése veszélyezteti.

Észak-kínai leopárd 
(Panthera pardus japonensis)
Kínában nem jó nagymacskának lenni.  
A hagyományos kínai orvoslás ugyanis 
pont ezen csúcsragadozók testrészeiben 
látja a gyógyító erőt, így hiába a védett 
állatok elejtőit sújtó szigorú büntetés, az 
Észak-Kína erdeiben élő alfaj napjai meg 
vannak számlálva.

Arábiai leopárd  
(Panthera pardus nimr)
A Sínai- és az Arab-félszigeten megmaradt 
pár tucatnyi nimr (a leopárd arab neve) 
megmentéséért komoly erőfeszítések 
folynak, de a helyi hírekben még 
napjainkban is olvashatunk megmérgezett 
és az útszéli fákra akasztott példányokról.

Perzsa leopárd  
(Panthera pardus saxicolor)
Ezen alfaj helyzete Iránban közepesen 
jónak mondható, de a szomszédos 
országokban a kipusztulás szélén áll.
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a leopárdok évekre táplálék nélkül ma-

radhatnak. Ördögi kör ez, a probléma 

megoldásán több szervezet kutatói is 

dolgoznak.

Mivel az arábiai leopárdok vadon élő 

egyedszáma a legoptimistább becslé-

sek alapján sem éri el a 250 példányt, 

a faj az IUCN Vörös listáján a súlyosan 

veszélyeztetett fajok kategóriájába 

került, és félő, hogy még sokáig ott is 

marad.

Az alfaj megmentésére több mint tíz 

éve egy tenyésztési programot dol-

goztak ki, amelynek alapját Jemenben 

vadbefogott példányok jelentették. Saj-

nos az ebben részt vevő intézmények 

és az ott élő leopárdok száma még 

mindig alacsony, így a közeljövőben 

újabb partnerek bevonása és  

a tenyésztési eredmények javítása 

szükséges.

Ha a kedves olvasók szeretnének töb-

bet megtudni az arábiai leopárdok 

kutatásáról, akkor ajánlom, hogy te-

kintsék meg a BBC Wild Arabia című 

háromrészes természetfilmjét.

BuzÁS BALÁzS  

A KIPuSztuLÁS hAtÁRÁN

Ra’sz al-Khaima az Egyesült Arab Emírsé-
gek északi részén, az Ománhoz tartozó Mu-
szandam-félsziget határán található hegy-
vidéki emírség. Az arábiai leopárd utolsó 
bizonyított észlelése az 1990-es években 
történt, az esetről a helyi lapok is beszámol-
tak. A dolog érdekessége, hogy az innen 
származó egyedek mind méretben, mind 
mintázatban eltérnek az Arab-félsziget déli 
részén élő leopárdoktól, aminek kézenfekvő 
magyarázata az északi példányok iráni ere-
dete lehet, hiszen az északi és déli állományt 
a 180 kilométer hosszú Wahiba sivatag elvá-
lasztja egymástól, amíg a Muszan dam-
félsziget északi csücskét a legkeskenyebb 
pontján csupán 39 kilométer széles Hormu-
zi-szoros választja el Irántól. Itt korábban 
szárazföld kötötte össze Ázsiát és az Arab-
félszigetet, korlátlan átjárást biztosítva a te-
rületen élő fajok többségének. Ez esetben az 
északon élő példányok egy másik alfajhoz, a 
perzsa leopárdhoz (P. p. saxicolor) tartoz-
hatnak, ami az alfaj megmentése szem-
pontjából lényeges kérdés. A Muszandam-
félszigeten pár éve végzett kameracsapdás 
kutatások sajnos nem igazolták leopárdok 
jelenlétet, s ezt egy másik csúcsragadozó, a 
karakálok (Caracal caracal schmitzi) megnö-
vekedett egyedszáma is alátámasztja. Ter-
mészetesen az alfaj létezése is vitatott, egye-
sek szerint a perzsa leopárd egy kisebb vál-
tozatáról van szó, amit a DNS-vizsgálatok 
többé-kevésbé igazolnak is.

A Muszandam-félsziget magas hegyei a hópárducéhoz (Panthera uncia) 
hasonló élőhelyet nyújtanak a leopárdoknak. A mindkét fajt tanulmányozó 

kutatók véleménye szerint a két faj életmódja – a zord teleket leszámítva – 
szinte teljesen megegyezik.

A jemeni-ománi határvidék zöld legelőin nagy számban talál-
hatunk tevecsordákat. Bármilyen meglepő, de ezen kisebb testű 
példányokon már találtak leopárd támadására utaló nyomokat.

A nyaranta bőséges csapadékot hozó Kharif-monszun az egész 
dél-ománi Dhofar vidéket zöldbe borítja. A képen a Kamar-
hegység és a Rakhyout-vádi bejárata látható.

A dhofari törzsből származó Hadi 
al-Hikmani és a szerző egy kame-
racsapdát ellenőriz. Hadi az arábiai 
leopárdokat legjobban ismerő ománi 
terepbiológusok közé tartozik, aki 
rengeteget tesz a faj megmentése 
érdekében.

(balazsbuzas.com)  
Breeding Centre for Endangered Arabian 

Wildlife (BCEAW), Sharjah, UAE
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A 
Riukiu-szigeteket a térképen 

nézve az embernek az az érzése 

támad, hogy a tengerből ki-

emelkedő apró gyöngysorfüzért látunk. 

Különösen igaz ez, ha a térképeken 

szokásos módon a kék szín különféle 

erősségével jelölt tengermélységet is 

figyelembe vesszük: feltűnő, hogy pél-

dául a Mijako-szigetektől északkeletre a 

tenger „kifehéredik”, azaz nagyon se-

kély; itt akár szigetek is lehetnének, ha 

a vízszint egy kicsit alacsonyabb lenne. 

Ezt az itteni „zátonyokon” talált tenger 

A Riukiu-szigetek

A Távol-Kelet Galápagosa
Japán összesen 47 prefektúrából (tartományból) áll, amelyek négy nagy szigetet – Hokkaido,  
Honsu, Sikoku és Kiusu – és számos kisebbet fednek le. A legészakibb Hokkaido önmagában egy 
prefektúra, míg Honsu, a legnagyobb és a legsűrűbben lakott sziget 34 prefektúrát foglal magába.  
A négy fő szigettől dél-délnyugatra eső japán szigeteket összefoglaló néven Nanszei-sotónak 
(Délnyugati-szigeteknek) nevezik. Ebbe tartoznak a Riukiu-szigetek is.

A Riukiu-szigetek 450 
éven át (1879-ig) az 
önálló Riukiu Királyság 
birodalma volt, amely 
Kína, Japán, Korea és a 
Fülöp-szigetek között 
tartott fenn rendszeres, 
békés kereskedelmi 
forgalmat. Királya Okinava 
fővárosában, a Suri 
kastélyban rendezte be 
rezidenciáját, amelynek 
helyreállított kapuja a 
kínai és a japán építészeti 
bélyegeket egyaránt 
mutatja.
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alatti fosszíliák is bizonyítják: körülbelül 

15 ezer évvel ezelőtt a tenger szintje 

150 méterrel mélyebben volt, és ez 

bizonyos mai, víz alatti foltokon száraz-

földi élővilágot tett lehetővé.

A mintegy 140 tagból álló Riukiu-

szigeteket a Távol-Kelet Galápagosának 

is szokták nevezni. Erre az ad okot, 

hogy a földdarabok élővilága egymás-

tól elszigetelődve (és időnként mégis 

összekapcsolódva) különleges módon 

fejlődött: közel rokon állat- és növény-

fajok sokasága fordul elő, amelyek evo-

lúciós rokonsági viszonyai a szigetek 

távolságától, elhelyezkedésétől és geo-

A Riukiu-szigetek középső és déli tagjai korallmészkőből épülnek 
fel, és a partvonalat csodálatos, szubtrópusi korallzátonyok 
veszik körül. A déli Kuroshio-áramlattól állandóan melegen 
tartott tengerben látványos gazdagságban élnek a korallszirti 
állatok: Okinavát a búvárok által kedvelt csendes-óceáni korall-
háromszög (Hawaii, Északkelet-Ausztrália, Fülöp-szigetek) 
meghosszabbításaként tartják számon.

Okinava-sziget legészakibb pontja 
a Hedo-fok, amely vadregényes, 

sziklás tengerpartjával és a szétterülő 
szágópálmákkal ősvilági hangulatot idéz.

Az erdőben eldugva sok helyen bukkanni csodálatos vízesésekre. 
Okinava igazi szépségét a még nagyrészt a turisták által felfedezetlen, 

rejtett természeti látnivalók és a különleges élővilág adják.

Okinava-szigetek
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Az okinavai guvat
Okinava-sziget északi részét a Janbaru szubtrópusi ős-
erdő borítja. Szerencsére itt alacsony a népsűrűség, és ez 
a terület valóban természetvédelem alatt áll, még az elhi-
bázva – eredetileg a habu mérgeskígyó ellen – betelepített 
mongúzokat is sikerült visszaszorítani. Merthogy a mon-
gúznak kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy habu 
után rohangásszon, nyilván a sokkal könnyebb zsák-
mányt, a földön fészkelő, alig röpképes madarakat fogja 
inkább ritkítani...
Janbaru egyik ilyen csodálatos, ritka madara az okinavai 
guvat (Gallirallus okinawae). Ezt a fajt csak 1981-ben írták 
le először a tudomány számára új fajként! A helyiek per-
sze tudtak róla – kuina néven emlegetik –, de a tudósok 
számára valóban újdonság volt az első néhány befogott 
példány. Nagy öröm lehetett ez a Yamashina Institute of 

Ornithology alapítója, Dr. Yoshimaro Yamashina (1900–1989) számára, aki egész életét a madarak kutatásának szentel-
te, és ezt szépen megkoronázta ezzel a 81 éves korában felfedezett madárfajjal!
Az okinavai guvat állománya sajnos a felfedezés óta is folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy már 1984-ben 
„nemzeti emlékké”, azaz védett állattá nyilvánították, és a Janbaru erdő is nemzeti park 1996 óta. Jelenlegi egyedszá-
mát kb. 700-ra becsülik. Élőhelye folyamatosan szűkül, és hát az erdőt átszelő utak is komoly zavaró tényezőt jelente-
nek a madár számára.
Az elmúlt 30 évben Okinava úgyszólván a címermadarává avatta ezt a tényleg szép állatot, sokfelé találkozhatunk a 
képével. Északon a Hedo-fok melletti öbölben egy hatalmas, 3 emeletes guvat formájú kilátót is építettek. Legújabban 
pedig olyan napelemes italautomatákat szereltek fel az erdőben egy nagy nemzetközi cég támogatásával, amelyek 
önműködően felveszik a ritka guvat hívóhangját (ha szól), és ezzel járulnak hozzá az állománybecsléshez és a madár 
védelméhez.

lógiai eredetétől függenek. Ez a földraj-

zi szempontból igen összetett helyzet 

hasonlít a dél-amerikai Galápagos-szi-

getekéhez, ahol közismerten egymás-

hoz nagyon hasonló, de egyes résztu-

lajdonságaikban mégis eltérő állatfajok 

(pintyek, teknősök) alakultak ki. Többek 

közt ennek a jelenségnek a megfigye-

lése vezette Darwint az evolúciós gon-

dolat kifejtésére. A Riukiu-szigeteken 

talajlakó ízeltlábúak (ikerszelvényesek, 

pókok), szárazföldi csigák, de fejlettebb 

állatok, kisemlősök, denevérek, ma-

darak számos faja mutatja a szigetek 

geológiai történetével összefüggő evo-

lúciós elterjedési mintázatot.  

A Riukiu-szigetek legnagyobbika az 

1200 négyzetkilométer kiterjedésű, 

1,2 millió lakost számláló Okinava. 

„Fővárosa” Naha, egyben a több mint 

160 – többségében lakatlan – szigetet 

magába foglaló Okinava prefektúra 

székhelye. A sziget déli és középső ré-

sze sűrűn lakott, igen fejlett, nagyváros 

Okinava szigetén a szubtrópusi éjszakai őserdőben a különféle 
hangok közül a sejtelmes motoszkálás forrása többnyire a 
hosszúszőrű Riukiu-patkánytól (Diplothrix legata) származik.  
Ez a jól megtermett rágcsáló kizárólag ezen a szigeten él, 
előszeretettel mászik fel a fákra, és legfőbb jellegzetessége a 
színében két részre osztott hosszú farka: a testhez közeli fele fekete, 
a vége pedig fehéres-rózsaszín. A patkány hátát kettős szőrzet 
borítja: a rövid, tömött bundájából hosszú fedőszőrök lógnak ki.

A talajban élő állatok sokfélesége hihetetlenül 
gazdag a szigeteken. A csak itt élő és találóan 

elnevezett Riukiaria ikerszelvényesek (ezerlábúak) 
húsznál is több fajjal képviseltetik magukat. 

Hosszuk 4-5 cm, színük a sárgától a narancspiroson 
át a sötétzöldig, sőt kékig terjed, és kellemetlen 

szagú, mérgező ciántartalmú váladékot bocsátanak 
ki védekezésül.
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Okinaván lépten-nyomon, a városok belterületén is, mindenütt találkozunk szép 
cseppkőbarlangokkal. A néhol óriási méretű vagy rejtett folyosókon át megközelíthető üregek 

a nevezetes II. világháborús japán-amerikai okinavai csata idején a lakosságnak menedékül 
szolgáltak. Ma védett területként ritka barlangi állatok, pókszabásúak, ikerszelvényesek, gekkók 

és denevérek laknak bennük.

jellegű, míg az északi rész természet-

védelem alatt áll. Itt terül el a Janbaru 

őserdő, amely még sok jellegzetességet 

őriz a sziget eredeti, szubtropikus erdő-

ségeiből, különleges növény- és állat-

világából.

Az okinavaiak békés, vendégszerető, 

jókedvű nép, mind nyelvükben, kultú-

rájukban, mind antropológiai jellemző-

ikben inkább emlékeztetnek a csendes-

óceáni népekre (hawaiiak, polinéziaiak, 

sőt fülöp-szigetekiek és maorik), mint 

az északi japánokra.

dr. Korsós zolTáN

A Riukiu-szigetek naplementéinek még  
a parkosított városokban is gyakori 

esti szereplői a macskabagoly méretű, 
gyümölcsevő denevérek (Pteropus 

dasymallus). A szigetek láncolatán több 
repülőkutya-alfaj terjedt el, a Daito-szigeteken 

honos alfajt (P. d. daitoensis) világos, sárgás 
színű gallérja különbözteti meg a többitől.
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A 
fehér szín az állat

világban nem mond

ható gyakorinak, 

leszámítva a sarkvidéket, 

ahol a hótakaró miatt 

rejtőszínezetnek számít.  

A mi éghajlatunkon azonban 

kevés állat engedheti meg 

magának ezt a „luxust”, le

Ritka, mint a fehér holló – szokták mondani, ám ebből az is kiderül, hogy bizony, 
létezik fehér holló. Azt a jelenséget, amikor egy állat szervezetéből teljesen vagy 
részlegesen hiányzik a sötét színanyag, albinizmusnak nevezik, a latin albus szóból, ami 
fehéret jelent. De nem minden fehér állat albínó, és nem minden albínó állat fehér!

Mese a
fehér hollóról

független gén is meghatá

rozhat. Az embereknél min

den festékanyaghiányt albi

nizmusnak hívnak, az álla

toknál azonban csak azokat 

az egyedeket nevezik albí

nónak, amelyeknek a szer

védelmet nyújt a nap ultra

ibolyasugárzása ellen, ezért 

hiánya a bőr fényérzékeny

ségét, továbbá látászavart  

és gyengébb immunrend

szert is eredményez.  

Ezért az albínók a termé

a fehér szelídebb?
Mivel az agresszióval kap

csolatban álló adrenalin is a 

tirozinból képződik, és szer

kezeti felépítése hasonló a 

melaninéhoz, a fehér színű 

állatok általában szelídebbek 

is „vadas” színű fajtársaiknál. 

Ez az egyik lehetséges oka 

annak, hogy a háziasított 

állatok körében elterjedt a 

fehér szín. Az ember oltal

mában a fehér állatok élet

ben maradási esélyei meg

nőttek, s mivel az albinizmus 

recesszíven öröklődik, így 

két albínó szülőnek nem 

születhet színes utóda, ezért 

könnyen kitenyészthető a 

tiszta fehér állomány.  

A teljes albinizmus mellett 

vannak olyan gének is,  

amelyek csak „hígítják” a 

színanyagot: ezek ered

ményezik például a lo

vaknál a pej színt, vagy 

a sziámi macskák színe

zetét, amelynek alapja a 

pigmentképződés és a 

testhőmérséklet közti ösz

szefüggés: a test melegebb 

részei világosabbak, míg a 

valamivel hűvösebb végta

vezete nem termel tirozináz 

enzimet. Ennek hiányában 

a tirozin nevű aminosavból 

nem képződhet fekete színt 

előidéző pigment, vagyis 

melanin, így az állat szőre 

fehér, bőre rózsaszín, szeme 

pedig piros lesz. A melanin 

számítva néhány nagytestű 

madarat, mint a gólya vagy a 

hattyú. Ezeknél az állatoknál 

a fehérség természetes álla

pot, és nem színhiány: erről 

árulkodnak a gólya fekete 

evezőtollai, illetve a jeges

medve koromszín orrtükre 

és talppárnája. Egészen más 

azonban a helyzet akkor, 

amikor egy alapjában véve 

színes állatfajnak bukkan fel 

hébehóba egyegy fehér 

példánya. Az ilyen rendkívüli 

élőlények mindig is magukra 

vonták az ember figyelmét, 

és általában természetfeletti 

erőt tulajdonítottak nekik.

szőre fehér,  
bőre rózsaszín
Az albinizmus veleszületett 

és öröklődő tulajdonság, 

amelyet több, egymástól 

szetben nem élnek sokáig. 

Kivételt jelentenek egyes 

barlangi állatok (pl. vakla

zac, vakgőte), melyeknek a 

sötétben nincs szükségük 

sem rejtőzködésre, sem a 

napsugárzással szembeni 

védelemre.

Az emlősök közt a teljesen albínók szőre fehér, szemük pedig 
piros, legyen szó akár húsvéti nyusziról, akár Bennett-kengururól
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gok, fülek és arc sötétebbek, 

a szem pedig kék. 

albínó, de MégseM  
fehér
Még bonyolultabb a helyzet 

a madaraknál és a hidegvérű 

állatoknál, ahol a melanin 

mellett más pigmentek, illet

ve egyéb tényezők is befo

lyásolják az állat színezetét.  

A madarak esetében a vörös 

és sárga színt a táplálékból 

származó karotinoidok, a ké

ket pedig a toll szerkezetéből 

adódó fénytörés eredménye

zi, ezért a melaninhiányos 

egyedek nem feltétlenül lesz

nek fehérek. A halak, kétéltű

ek és hüllők szervezetében 

ugyanakkor az emlősökétől 

eltérően nem csupán egy, 

hanem háromféle festék

anyag van jelen, így ha ezek 

közül csak az egyik hiányzik, 

attól még az állat megint 

csak nem lesz teljesen fehér, 

hanem látható rajta a többi 

színanyag által meghatá

rozott mintázat (pl. fekete 

pigment hiányában sárga 

vagy vörös, illetve fordítva). 

Az ő esetükben tehát nagyon 

is színes az albínók alkotta 

társaság!

Mirtse Áron

Nehézsúlyú hópehely

A fehér hollónál is ritkább a fehér gorilla, mindmáig ugyanis összesen egy példányt 

ismertek belőle. Copito de Nieve, azaz Hópehely 37 éven át volt a Barcelonai Állatkert 

látványossága. A szó hagyományos értelmében nem volt albínó, hanem leukó, mert 

bár bőre rózsaszín és szőre fehér volt, a szeme nem piros, hanem világoskék, és igen 

fényérzékeny, emiatt erős fényben folyton pislogott. A kb. 200 kilós Hópehelynek 

több nősténytől is születtek utódai, de fehérségét egyik sem örökölte, hiszen ehhez 

párjának is hordoznia kellett volna ezt a ritka génmutációt, aminek a valószínűsége 

igen kicsi (feltehetőleg az ő szülei is rokonok voltak). 2003-ban bekövetkezett halálát 

bőrrák okozta, ami nem meglepő, hiszen a pigmenthiányos élőlények fokozottan 

érzékenyek az ilyen elváltozásokra. 

Tigrisek fehérben

A fehér tigris sokáig igen nagy ritkaságnak számított, 

ma azonban már sok állatkert büszkélkedhet ilyen 

állattal. Legtöbbjük nem teljesen fehér, hanem fehér 

alapszínen csokoládébarna vagy fahéjszínű csíkokat 

visel, szemük kék. Akárcsak a sziámi macskáknál, a 

fehér tigriseknél is a hőmérséklet befolyásolja a színek 

árnyalatát: a hűvösebb környezetben tartott egyedek 

csíkjai sötétebbek. Bár kézenfekvő lenne a feltételezés, 

hogy a fehér szín a havas környezetben élő szibériai 

tigris sajátossága, a valóság nem ez: az állatkertekben 

élő, dokumentálható származású fehér példányok a 

bengáli tigris színmutációjára vezethetők vissza, míg 

például a szibériai alfajnál e színváltozat létezése nem 

bizonyított.

A hüllők testében a melaninon kívül más pigmentek is vannak,  
ezért az albínók itt nem feltétlenül tiszta fehérek: ezen a kéknyel-
vű gyíkon is felfedezhető halványan az eredeti mintázat

K
o

v
á

c
s 

Z
so

lt
 f

e
lv

é
te

le
i

M
a

g
y

a
ró

si P
é

te
r / G

y
ő

ri Á
llatke

rt fe
lv

é
te

le

11



H
ajdanán Ausztrália 

délkeleti tájain 

nem számított 

ritkaságnak, hiszen a 

dingó és a foltosfarkú 

erszényesnyest mellett 

az emlős csúcsragadozók 

közé tartozott. A fehér 

ember megérkezése baljós 

árnyékot vetett az őshonos 

ausztráliai állatvilágra, 

amiből hamarosan 

szomorú realitás lett. Jó 

néhány faj kipusztult, vagy 

legalábbis a kipusztulás 

szélére került. A keleti 

erszényesnyestet főleg a 

betelepített és korlátlanul 

elszaporodó európai vörös 

róka, valamint az elvadult 

házi macska veszélyeztette. 

A gyorsan szaporodó és 

az erszényesnyestnél 

jóval nagyobb, erősebb 

róka sikeres vetélytársnak 

bizonyult az élelemszerzés 

terén, olyannyira, hogy 

a nyest számára egyre 

kevesebb zsákmányállat 

maradt. Még az úgyszintén 

betelepített és hihetetlen 

mennyiségben szaporodó 

üregi nyúl sem segített 

a helyzeten, mert a 

legfeljebb 1,3 kg-os 

testsúlyú erszényesnyest 

számára egy felnőtt nyúl 

túl nagy zsákmányállatnak 

bizonyult. Ráadásul a 

róka, ha tehette, magára 

az erszényesnyestre is 

vadászott. Erre gyakran 

Igencsak nagy ritkaságként tartjuk számon ezt a szép, pettyes bundájú ragadozót. Európában nem 

is olyan régen még csak a Lipcsei Állatkertben láthattuk néhányukat, ma viszont már nálunk,  

a Budapesti Állatkertben is megcsodálható négy szép példánya. Egykori hazájában, Ausztráliában 

ma már nem találkozhatunk vele, mert a kontinensről kipusztult, így Tasmánia szigete lett az utolsó 

mentsvára ennek a rendkívül érdekes fajnak.

A keleti erszényesnyestről

Az „ördögtől” sem fél

A
 sze

rző
 fe

lv
é

te
le

12



nyílt alkalom, mert 

mindkét faj főleg a 

talajszinten mozog, így 

útjaik gyakran keresztezték 

egymást.

Kipusztult a 
Kontinensről
Az ausztrál kontinensen 

1963-ban jegyezték a keleti 

erszényesnyest utolsó, 

bizonyítható előfordulási 

adatát. Sorsára jellemzően, 

Sydney Vaucluse nevű 

negyedében találtak 

egy elgázolt példányt. 

Szórványos megfigyelések 

szerint egészen 2006-

ig észlelték a jelenlétét, 

de azóta semmi jel sem 

mutat arra, hogy a faj 

egyedei még fellelhetőek 

lennének a földrészen. 

Sajnos az erszényesnyest 

nem túlságosan szapora 

állat, mert a nőstény ugyan 

húsz ivadékot is szülhet 

egyszerre, de ezek az 

erszényesekre jellemzően, 

születésük pillanatában 

alig fejlettebbek egy 

embriónál. Általában csak 

két ivadék éli túl a kezdeti 

időket, a többi elpusztul. 

MegKüzd a 
MacsKáKKal
Tasmániában még 

mindig elég gyakori, 

ami annak köszönhető, 

hogy a szigeten nem 

fordul elő sem a róka, 

sem pedig a dingó. 

Szomorú tény viszont, 

hogy jelenlétét leginkább 

az utakon látható elütött 

példányok jelzik. Eleven 

erszényesnyestet nem 

könnyű megfigyelni, 

már csak azért sem, mert 

mint a legtöbb ausztráliai 

emlős, ez is éjszakai 

állat. A talajszinten élő 

rovarokra, kisebb termetű 

gerincesekre, főleg a 

földön fészkelő madarak 

fiókáira vadászik, de 

nem veti meg a dögöt 

sem. A mai Tasmánia 

csúcsragadozójának, 

a tasmániai ördögnek 

az „asztalánál” gyakran 

megfordul, de csak 

hívatlan vendégként, s amit 

tud, el is csen az egymással 

viaskodó ördögöktől. 

Olykor szeméttelepeken 

is guberál, ami arra utal, 

hogy nem csak húst eszik, 

hanem mást is, ha van rá 

lehetősége. A legnagyobb 

veszélyt az elvadult házi 

macskák jelentik számára, 

no meg az erdőirtás és 

egyéb környezetrombolás 

hatására az egyre szűkülő 

élettér.

dr. Hangay györgy

MúzeuMoK Mecénása volt

Bejárta az egész világot; műkedvelő geográfus, etnográfus és zoológus volt. Útjain született jegyzetei alapján 
kilenc sikeres könyvet írt. Hatalmas természettudományos és néprajzi gyűjteményt ajándékozott hazája múze-
umainak. Száz éve halt meg Vojnich Oszkár.

Vojnich Oszkár 1864. május 18-án született Szabadkán. 
Húszévesen eljutott Afrikába, s bár később többször is 
megfordult a kontinensen, ottani élményeit sohasem 
vetette papírra. Talán azért, mert akkoriban túl sokan 
írtak Afrikáról? Alaszkai útja (1893) már csodás köte-
tet eredményezett, amelyben saját készítésű képeit is 
megtaláljuk. Később, ahogy fejlődött a technika, köny-
veiben is egyre tetszetősebb fotográfiákra lelünk – mi-
vel Vojnich Oszkár egyben a természetfényképezés 

egyik úttörője volt. Amikor 1906-ban 
kitört a Vezúv, őt is ott találjuk a krá-
ternél, amint lelkesen fényképez! 
Földrajzi érdeklődése kezdetben 
leginkább a tűzhányók felé vonzot-
ta, később a korallszigetek parttípusait tanulmányozta. Utazásai során figyelme mindinkább a 
néprajz és az állattan felé fordult. Könyveiben egyre sokasodtak a ma már forrásértékűnek szá-
mító természetleírások. Elsőként számolt be például magyar nyelven az amerikai és a tasmániai 

erdők esztelen pusztításáról, de nem rejtette véka alá a véleményét akkor sem, amikor a búrok 
dél-afrikai, később több állatfaj kipusztulásához vezető rettenetes állat-öldökléseiről vagy éppen 

az elefántok kegyetlen mészárlásairól írt. 
Pedig Vojnich Oszkár maga is vadászott. Vadászszenvedélyét azonban kordában tartotta, 

fajonként csak néhány példányt ejtett el, s ezen állatok jelentős része is később múzeu-
mokba került. Legnagyobb ritkaságnak számító zsákmánya egy tigris volt, melyet Bali 
szigetén ejtett el, az ott élő tigris alfaj (Panthera tigris balica) azóta ugyanis kipusztult.  
A tigris felbecsülhetetlen értékű koponyáját ma a Magyar Természettudományi Mú-
zeum őrzi, ám hogy szépen preparált bőrét hová vetette a sors, nem tudni.
1914-ben, utolsó afrikai útja végeztével az egyiptomi Port-Saidba hajózott. Lefoglal-
ta az Eastern Hotel egész emeletét, majd május 20-án, betöltve 50. születésnapját 

önkezével vetett véget életének. Tettének oka máig ismeretlen. (K.Zs.)

vojnicH oszKár művei

Budapesttől Sitkáig (1894)
A Spitzbergákig (1898)
Oroszországban a 40–62. szélességi fok között (1904)
A Vesuvion (1906)
Utazások Óceánia tűzhányói között (1907)
A Csendes-óceán szigetvilága (1908)
A kelet-indiai szigetcsoporton (1913)
British India (1913)
Hogyan vadásszunk veszélyes vadra? (1914)
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A 
telep nagy benyomást tett 

rá, így hazatérve vásárolt 

néhány darvat, s hobbiból 

tartotta őket. Eközben ápolta és erő-

sítette a távol-keleti kapcsolatokat, 

aminek eredményeképp Kínából 

1994-ben húsz mandzsu, majd  

pedig ’96-ban tíz feketenyakú, más 

néven himalájai darut sikerült im-

portálnia. Mindez azonban megle-

hetősen sok levelezéssel, tárgyalá-

sokkal járt, de szerencsére nemcsak 

a holland hatóságok, hanem a  

holland nemzeti légitársaság is je-

lentős segítséget nyújtott a darvak 

szállításában. Új vérvonalú, egy-

mással nem rokon, viszonylag fiatal 

egyedek érkeztek, s mint utóbb ki-

derült, az ivararány sem volt rossz: 

mandzsuból 8 hím és 12 tojó, míg 

himalájaiból 7 hím és 6 tojó érkezett. 

A madarak jól viselték az utazást, 

Még a ’90-es évek elején történt, hogy egy holland kisvárosban, 

Rotterdam mellett egy ifjú távol-keleti utazásra szánta el magát. 

Vérbeli madarász lévén, nemcsak a helyi kultúra érdekelte, hanem 

a természet szépségeiben gyönyörködve meglátogatta az ott élő 

tenyésztőket és a nemzeti parkokat is, így jutott el egy darumentő 

telepre, Kínában. 

DarubiroDalom
Hollandiában

könnyen akklimatizálódtak új hazá-

juk éghajlatához, de azt nem gon-

dolta senki, hogy egészen hamar 

szaporodni is fognak. Ugyanis a má-

sodik évben nemcsak a mandzsuk, 

hanem a himalájai darvak is letojtak, 

megcáfolva több korábbi szakirodal-

mi adatot. Ez utóbbiak a világ legrit-

kábban fogságban tartott madarai 

közé tartoznak, s mindjárt 3 fiókával 

örvendeztették meg gondozóikat. 

A sikereket látva a kínaiak újabb 10 

himalájai daru exportját engedélyez-

ték, majd a dél-koreai hatóságok is 

hozzájárultak 10 további mandzsu 

darunak a farmra szállításához. 

A következő években ez utóbbiak 

szaporulatából is mindegyik állat a 

telepen maradt, így mára ki tudtak 

alakítani egy 25 tenyészpárból álló 

törzsállományt 11 különböző vér-

vonalból. 

Az egyik legjelentősebb 
2007-re már elmondhatta a család, 

hogy a világ egyik legnagyobb da-

rufarmjával büszkélkedhet. Jelenleg 

több mint száz mandzsu daru él a 

parkjukban. Egyedülálló a fekete-

nyakú darvak szaporulata. Eddig 

minden évben 1-6 fiókát sikerült 

felnevelni, ami kimagasló eredmény, 

hiszen a világ állatkertjeit, illetve 

tenyésztelepeit együttvéve jónak 

számít, ha évente 20 fióka nevelke-

dik fel. Jelenleg e fajból mintegy  

230 egyedet tartanak fogságban. 

A sikeres darutenyésztés során felcse-

peredett fiókák idővel kiváló csereala-

pot jelentettek arra, hogy a tenyésztő 

a világ különböző pontjairól más ritka 

fajok egyedeit beszerezhesse. A birto-

kon ma már szürke, kanadai, amúri, 

Antigoné-, paradicsom-, pártás és 

golyvás darvak, valamint szürke- és 

a feketenyakú 
darvaknál a kotlás 
feladatát a párok 
megosztják egymás 
között: a hím nappal, 
a tojó éjjel ül  
a fészken.

A karibi flamingók hosszú életű madarak, a természetben is megélhetik a 40 éves kort, míg fogságban 60 éves egyedek is előfordulnak.
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feketenyakú koronásdarvak is élnek. 

A család különösen büszke az auszt-

rál Antigoné-darvakra, melyekből a 

zárt térben tartott világállomány ne-

gyede náluk él. 

A dArutenyésztés ábécéje
A mindennapi munkát a 16 hektáros 

farmon a család három tagján kívül 

négy alkalmazott végzi. A birtok 

központja egy hajdani iskolaépület, 

melynek bejárata előtti árnyas fák 

alatt helyezték el mintegy 8 x 10 mé-

teres volierekben a darupárokat.  

A röpdék tetejét háló fedi, mivel 

jobbak a szaporodási mutatók, ha 

a madarak röpülni is tudnak, nem 

csonkolják őket. 

Az iskolaépületben találhatók a kelte-

tők, melyeket kifejezetten darutojás 

keltetésére fejlesztettek ki. Alapvető 

követelmény ezeknél a gépeknél, 

hogy a tojást 180 fokban forgassák, 

szemben például a baromfiaknál 

használatosakkal, melyeknél a  

90 fokos forgatás is elég. 

A kikelt kis darvak, bár fészekha-

gyók, mégis rendkívül sok törődést 

igényelnek. Olykor-olykor hosszasan 

kell őket táplálékkal kínálni, mire 

elkezdenek maguktól enni, s arra 

is ügyelni kell, hogy az itató mellett 

álldogálva igyanak is, megtalálják a 

vizet. Ezt kíváncsiságukra alapozva 

tudják elősegíteni: az itatóedénybe 

kisebb üveggyöngyöket helyeznek, 

melyeket a fiatal madarak próbálnak 

felcsippenteni, így – akarva-akarat-

lan – vizet vesznek magukhoz. 

Igen fontos, hogy a kikelt kisdarvak 

ne az embert tekintsék fajtársuknak. 

Újra veszélyben  
az európai keselyűk?

Veszélyeztetheti a keselyűk fennmaradását az, hogy enge délyezték a 
diklofenák hatóanyagú gyulladáscsökkentők állatgyógyászati alkal-
mazását az Európai Unióban. Dr. Campbell Mum, a Hawk Conservancy 
Trust nevű, ragadozó madarak megőrzésével foglalkozó szervezet ve-
zetője megdöbbenten tiltakozott, hiszen dél-ázsiai tapasztalatok alap-
ján ismert a tény, hogy ez a gyógyszer halálos méreg a vele kezelt állat 
tetemét elfogyasztó keselyűkre nézve: három faj került miatta a kihalás 
szélére. Alkalmazása a haszonállattartásban tönkreteheti az európai ke-
selyűk megmentéséért tett, eddig sikeresnek bizonyult erőfeszítéseket, 
melyekben egyébként a Budapesti Állatkert is részt vett.

Amint lehet tehát, ne csak hallják, 

hanem láthassák is egymást, így 

elkerülhető, hogy emberhez vonzó-

dó, továbbtenyésztésre alkalmatlan 

egyedek legyenek belőlük. 

Mesterséges  
MegterMékenyítés
Darvak mellett flamingók szaporí-

tására is vállalkoztak, így mintegy 

másfél évtizeddel ezelőtt Kubából 

50 karibi, vagy más néven vörös fla-

mingót importáltak, melyekből mára 

egy 200 tenyészegyedből álló törzs-

állományt sikerült kialakítani. 

A pelikántenyésztésben is komoly 

sikereket tudhatnak magukénak: 

nemcsak rózsás és borzos gödényt, 

hanem ausztrál pelikánt is jelentő-

sebb számban szaporítanak. 

Egyre több fajnál alkalmazzák a 

mesterséges megtermékenyítést 

is. A család folyamatosan keresi az 

újabb és újabb kihívásokat, így ma 

már különböző kengurufajok mellett 

pingvinek tenyésztésével is foglal-

koznak – nekik is több lábon kell 

állniuk. 

dr. tóth zsigMond

az amuri darvaknál 
kiforrott módszer 

a spermák 
fagyasztása, 

így a jövőben a 
vérfrissítéshez 

nem kell feltétlenül 
tenyészállatokat 

importálni.

A keltetőgépekbe ma már döntően  
mesterséges megtermékenyítésből  
származó tojások kerülnek.
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A 
vadászat ősi emberi te-

vékenység, amely eleinte 

az élelem, a ruházat és 

egyéb fontos használati eszközök 

nyersanyagainak beszerzését 

szolgálta, de csakhamar a keres-

kedelmi és később a szabadidős 

tevékenységek közé került. Amíg 

az embernek a természethez fű-

ződő viszonyát a természet le-

igázási szándéka határozta meg, 

a vadászatban egyre változato-

sabb és hatékonyabb módszere-

ket fejlesztettek ki a zsákmány-

nak kiszemelt állatfajok, vagyis a 

„vad” elejtésére, és kevés figyel-

met fordítottak a természetes ál-

lományok fennmaradására, után-

pótlására. A vadállományt, mint 

a természet megannyi egyéb 

forrását, kimeríthetetlennek tar-

tották, és a mai szemmel szinte 

elképzelhetetlen gazdagságú kí-

nálatot hamarosan egyes állatfa-

jok vészes megfogyatkozása, sőt 

kipusztulása váltotta fel. Elég, ha 

az észak-amerikai bölény vagy a 

vándorgalamb elleni hadjáratokra 

gondolunk: ez utóbbit sikerült is 

1914-re teljesen eltüntetni a Föld 

színéről. 

Manapság a forgalmas vasút 

vagy autópálya mellett, a me-

zőgazdasági táblákon legelésző 

őzek az emberek többségében 

már sokkal inkább a természettel 

való egymás mellett élés képze-

tét keltik, semmint a szándékot, 

hogy a puskához nyúlva avat-

kozzunk bele az állatok életébe. 

Ugyanakkor azonban azt is lát-

nunk kell, és az ökológiai kutatá-

SZÉCHENYI ZSIGMONDRÓL  
ELNEVEZVE

Az új hatvani Vadászati Múzeum

Három év előkészítés és az elmúlt kilenc hónap megfeszített munkája nyomán új, az egész országra 
kiterjedő, modern, a vadászatot mai szemmel bemutató múzeum nyílt az észak-alföldi városban, 
Hatvanban. A teljes nevén Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum a 
Magyar Természettudományi Múzeum tagintézményeként jött létre, a magyar vadászok és számos 
hazai muzeális intézmény együttműködésében és az Európai Unió és a magyar állam, valamint 
Hatvan városa támogatásával.

SZÉCHENYI ZSIGMONDRÓL  
ELNEVEZVE

Az új hatvani Vadászati Múzeum
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A 18. század közepén épült kastélyt Grassalkovich Antal (1694–1771) építtette, szobra most 
került felállításra az épület előtti téren. A mintegy 4500 négyzetméteres, kétszintes kastélyban 
összesen kilenc kiállítás épült, amelyek a vadászat fejlődését, kultúrtörténetét, természethű 
diorámákban a Kárpát-medence vadfajait, trófeákat és trófeabírálatot mutatnak be, kiegészítve 
egy látványos barokk vadászkonyhával. A múzeumban helyet kapnak a halászat és a horgászat 
történetét ismertető kiállítások, a hazai halfajokat bemutató akváriumokkal. A Széchenyi Zsigmond 
Emlékszoba a névadó vadászírónak állít emléket. A kastélyban az egykori kastélytulajdonos család, 
a Hatvanyak emlékszobái is látogathatók.

A múzeum névadójának, gróf Széchenyi 
Zsigmondnak (1898–1967), a nagy 

vadászírónak külön emlékszobát 
rendeztek be. Eredeti íróasztala, könyvei, 

fényképalbumai, expedíciós tárgyai 
mellett, két monitoron állandóan forgó 

filmek láthatók az életéről és utazásairól. 
A kastély közönségfogadó terében, 

a nagykapun belépve, Széchenyi 
Zsigmond mellszobra (Marton László 

alkotása) várja a látogatókat. 
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sok már régen elénk tárták, hogy 

alig van Földünkön olyan hely, 

ahol az ember által át nem alakí-

tott környezet képes lenne a va-

don élő állatok zavartalan fenn-

maradását biztosítani. Az ember 

mindenhová „betette a lábát”, a 

sarkvidékektől a sivatagokig je-

len van, sőt globális tevékenysé-

gével még a látszólag érintetlen 

területekre is megváltoztató, be-

folyásoló hatással bír. Európában 

már nem találni olyan természe-

tes élőhelyet, amely összefüggő, 

nagy területen tenné lehetővé 

például a nagyragadozók (med-

ve, farkas, hiúz) zavartalan, 

önmagát szabályozó fennma-

radását. Szerencsénk van, hogy 

ezek a gyönyörű állatfajok nem 

pusztultak ki, de az utóbbi évek, 

évtizedek vizsgálatai azt mutat-

ják, hogy túlélésüket elsősorban 

alkalmazkodóképességük tette 

lehetővé, amellyel az ember által 

lakott környezetben is megtalál-

ták helyüket. Ilyen körülmények 

között azonban már a termé-

szetes egyensúly fenntartása, az 

állományszabályozás feladata is 

áthárul az emberre. A modern 

vadászat és a vele szorosan ösz-

szefüggő vadgazdálkodás (mint 

gazdasági tevékenység) ebben 

az új szerepkörben kel életre, és 

helyét az állatvédelemmel, a ter-

mészetvédelemmel karöltve kell 

megtalálnia.

Grassalkovich után a kastély a cukorgyáros és 
művészetpártoló Hatvany-Deutsch család birtokába került. 

Az emeleti dísztermet eredeti pompájában restaurálták a Magyar 
Nemzeti Múzeum munkatársai. A múzeum exkluzív rendezvények, 
hangversenyek, esküvők helyszínéül szolgál, és a Magyarországról 
származó világrekord trófeákat is itt mutatják be. 
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A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. március 29-én nyílt 

meg Hatvanban, a felújított Grassalkovich-kastélyban. A hivatalos megnyitó díszvendégei Áder 

János köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Fazekas Sándor vidékfejlesz-

tési miniszter, házigazdája Szabó Zsolt, Hatvan város polgármestere, országgyűlési képviselő 

voltak. Külön öröm volt köszönteni Széchenyi Zsigmond özvegyét, Hertelendy Margitot. A ven-

dégeket az első múzeumbejáráson Hecker Kristóf múzeumigazgató és Korsós Zoltán, a Magyar 

Természettudományi Múzeum főigazgatója kísérték.

A múzeummegnyitóval együtt Hatvan főterén tartották az Országos Vadász- és Horgászna-

pot, amelyen több ezren hallgatták a téren felállított színpadon folyó beszédeket és műsoro-

kat, solymász-, vadászkutya- és elöltöltőpuska-bemutatót, állathang- és szarvasbőgés-utánzást, 

valamint könnyűzenei koncerteket. Az estet a Grassalkovich-kastély falára vetített ünnepélyes 

fényjáték zárta. 

MEGNYíLt  
a hatvani Vadászati Múzeum!

A múzeum belső udvarán összegyűlt, 
a megnyitóbeszédeket hallgató 
vendégsereg.

Hecker Kristóf múzeumigazgató (jobbra) 
Áder Jánosnak (középen) és Semjén Zsoltnak 
(balra) mutatja a trófeabírálat szempontjait.

A kastély 
főbejáratánál 

délután hosszú 
sorban álltak 

a kiállításokat 
megtekinteni 

kívánó első 
látogatók. Ezen a 

hétvégén csaknem 
5000 látogatója 
volt a Vadászati 

Múzeumnak! 
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A hatvani Vadászati Múzeum üzenete, küldetése éppen az, hogy a vadá-

szatnak ezt a szabályozó, fenntartó szerepét ismertesse meg a látogatókkal. 

A modern természetszemlélet egyik fontos alappillére az, hogy a termé-

szeti erőforrások nem végtelenek, még a világóceán sem az, és az élővilág 

tagjait, ezen belül a vadászható vadfajokat csakis felelősséggel, a fenntart-

hatóság és az utánpótlás alapelvét szem előtt tartva szabad kihasználni.  

A gyönyörűen és korhűen felújított, hatvani Grassalkovich-kastélyban  

berendezett múzeum kiállításai a vad megismerését, szerepének és 

értékei nek tiszteletét és bemutatását szolgálják.

CSORba GábOR, HECkER kRIStÓf ÉS kORSÓS ZOLtáN

Magyar Természettudományi Múzeum

www.mttm.hu • hatvan.nmhus.hu • vadaszatimuzeum.hu

A kastély nyugati szárnyában a volt magtár egybenyitott 
kétszintes tere Európában egyedülálló, körbejárható diorámának 
ad helyet: a Kárpát-medence összes vadászható vadfaja 
megtalálható itt az alföldi vizektől a hegyvidéki havasi gyepekig, 
az élőhelyek színes, interaktív jellemzésével kísérve. 

 

A kastély egykori borospincéjében, a horgászati 
kiállítás melletti szárnyban a vadászat története 

elevenedik meg: különféle korok különféle 
fegyverei, korhű ruhákba beöltöztetett figurák 

és korabeli tárgyak mutatják be a vadászat 
módozatainak és eszközeinek a fejlődését.

A vadászírók szobájában a híres magyar vadászírók 
könyveiben lehet gyönyörködni, és két monitoron 
életükkel, munkáikkal ismerkedhetünk meg. 

Köszönetet mondunk a cikk anyagához való hozzájárulásért a kiállítésépítésben 
közreműködő következő munkatársaknak: Bajzáth Judit, Bauer Norbert  

és Matuszka Angéla (Magyar Természettudományi Múzeum).
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Kiválasztva

Bemutatásra tartott túzok Dévaványán

2014 jeles állatai

A
z évek óta sikeres „Az év ma-

dara” program nyomán mára 

több rendszertani csoport 

egy-egy képviselője évről évre ki-

emelt figyelmet kap. Így – egyebek 

mellett – van már az év emlőse, két-

éltűje vagy hüllője, hala és rovara is.  

Óvott Óriásmadár
Arról még vitatkoznak a szakem-

berek, hogy a bütykös hattyú vagy 

a túzok (Otis tarda) Európa legna-

gyobb madara, de az tény, hogy a 

túzokkakasok 17 kg-os tömegükkel 

és 2,5 méteres szárnyfesztávolsá-

gukkal igazán impozáns látványt 

nyújtanak! Felnőtt egyedeknek nem 

is igazán akad természetes ellensé-

ge. A fészakalját azonban számos 

veszély fenyegeti, a rossz időjárás 

és a ragadozók egyaránt komoly 

vámszedői a tojásoknak és a csibék-

nek. S természetesen nehezen jön 

ki az emberrel is, évszázadokon át 

zsákmányállatunk volt. Leginkább 

a kakasokat vadászták, és ez később 

az ivararány jelentős torzulásával 

járt. A legnagyobb csapást mégsem 

ez, hanem a mezőgazdasági tevé-

kenység kiterjedése és szerkezeti 

változása jelentette. A túzok eredeti 

élőhelye a füves puszta, tápláléka 

pedig a csibék rovarfogyasztásától 

a felnőtt egyedek fű-rovar-magvak 

(kisebb gerincesek) menüjéig ter-

jed. A modern agrokultúra azonban 

egyaránt tönkretette a táplálkozó- és 

fészkelőhelyeket. E hatalmas ma-

dár valaha Angliában és a svájci 

Alpokban is fészkelt, mára azonban 

Európában csak néhány szigetszerű 

Növekvő állomáNy
2008-ban az Ibériai-félsziget 
túzokállománya kb. 30-35 ezer 
egyedből állt, nálunk ekkor 
1378 példányt számoltak a 
szakemberek, 2014 februárjában 
viszont már 1466-ot! Ezen 
kívül, a már inkább ázsiai, 
mint európai ukrán és török 
populációkat nem számítva, 
csak néhány száz túzok él 
kontinensünkön.
Adatforrás és bővebb információ: 
Magyar Madártani Egyesület, 
www.mme.hu
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Fiatal mocsári teknős a Bajdázói-tóban. Ez a börzsönyi állomány az egyik legmagasabban élő populáció.

élőhelyen találjuk. Legerősebb a spa-

nyol állomány, rögtön mögötte mi 

következünk. Ezt a kitüntetett sze-

repet szerencsére felismerte a hazai 

természetvédelem, 1970 óta védett 

faj a túzok, eszmei értéke ma  

1 000 000 Ft.

Mára a legjelentősebb eredményeket 

a frekventált élőhelyek megfelelő 

művelésében tudjuk felmutatni. Ez, 

a természetvédelmi céltámogatások 

törekvésein túl, leginkább a nemzeti 

parkok munkájában érhető tetten. 

Így például a Körös–Maros Nemzeti 

Park gondozásában lévő Dévaványai 

Túzokrezervátum szép eredménye-

ket könyvelhet el mind a mestersé-

ges nevelés, mind a faj igényeihez 

igazodó tájkezelés terén. 

talpig páNcélbaN
Az év hüllője hazánk egyetlen ős-

honos páncélosa, a mocsári teknős 

(Emys orbicularis). Sötét alapon sárga 

pettyekkel díszített, szép arányú tes-

tét gyakran láthatjuk melegedni va-

lamely vízen lebegő fatörzsön vagy 

jól mászható zsombékon. A napo-

zóhelyek néha egészen zsúfoltak, de 

csak amíg nem próbálja a szemlélő 

megközelíteni őket. A faj lassú folyó-

vizek és állóvizek lakója, ahol saját 

(max. 20–30 cm-es) testméretéhez 

képest kisebb gerinces és gerincte-

len állatokkal vagy nagy ritkán növé-

nyekkel táplálkozik. A telelésen kívül, 

ha élőhelye kiszárad, akár nyáron 

is hosszabb nyugalmi időt iktat be. 

Természetes ellensége lehet minden 

nagyobb ragadozó emlős és erősebb 

ragadozó madár, például a rétisas. 

Valaha az ember is kedvelt cseme-

gét látott benne. Tojásait és a frissen 

kikelt, még puha páncélú apróságait 

is számos faj fogyasztja. Az egykor 

Magyarországon igen nagy számban 

előforduló mocsári teknős a vízsza-

bályozásokat követően hatalmas 

területeken vesztette el az élőhelyét. 

Ugyan a vizes élőhelyek újabbkori 

védelme jelentősen javítja a faj esé-

lyeit, a vizektől kissé távolabbi, szá-

raz tojásrakóhelyek megóvása még 

nem megoldott. A másik fenyegető 

tényezőt a nagy számban szabadon 

eresztett ékszerteknős jelenti. A ter-

metesebb, rámenősebb jövevény 

hamar kiszorítja az „őslakót”. 
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tüskék védelmébeN
Az év emlőse egy igazi emblematikus figura: a 

keleti sün (Erinaceus roumanicus). Tüskés ba-

rátunk, éjszakai életmódja ellenére, viszonylag 

gyakran kerül szem elé, vagy akár simogatható 

távolságba. Persze ne próbáljuk megsimogatni! 

Ha esti útjaink keresztezik egymást, legtöbbször 

összegömbölyödik. A sün a falvakban és kertvá-

rosokban egyaránt mindennapi szomszédunk. 

Sajátos viselkedésénél, életmódjánál fogva alig 

akad még egy vadon élő emlősfaj, amelyet  

nagyobb mértékben tudnánk életvitelünkkel 

védeni vagy pusztítani. Utóbbi szomorú példái 

a közutak széttrancsírozott állattetemei. Míg ez-

zel szemben egy sünbarát kert berendezéséhez 

nem is kell más, mint néhány télire meghagyott 

rőzse- és levélkupac, ahol az állat áttelel. Persze 

ehhez fákban, bokrokban gazdag kertre van 

szükség.

egy rátermett rovar
A földi poszméh (Bombus terrestris) a Magyar 

Rovartani Társaság jelölésében vívta ki kitün-

tetett szerepét. Amiért éppen ő lett az év rovara, 

az a faj és rokonai beporzásban végzett szol-

gálatainak köszönhető. Kontinensünk kb. 250 

A Magyar Haltani Társaság szervezésében most ötödször 

került sor „Az év hala” megválasztására. Az őshonos halain-

kat népszerűsítő akció keretében ezúttal a gardára, a sügér-

re és a magyar bucóra lehetett szavazni. 

A választás nem volt könnyű. Az ismert balatoni fesztivál-

nak is nevet adó garda gyönyörű hal, a jól fogható és kitűnő 

ízű sügér kedvelt horgászzsákmány, a magyar bucó pedig 

fokozottan védett természeti érték. A sügér és a bucó kö-

zött az utolsó pillanatig nyílt volt a verseny, de a beérkezett 

hat és fél ezer szavazat alapján végül – bár csak orrhosszal 

– az utóbbi győzött.

A kúpos fejű, orsó alakú magyar bucóról már áramvonalas 

formája is elárulja, hogy a folyóvizek lakója. Úszóhólyag-

ja nincs, ezért ha nem végez úszómozgásokat, a meder-

fenékre süllyed. Ez azonban nem zavarja, hiszen életének 

jelentős részét amúgy is a kavicsos, sóderes vagy homo-

kos aljzathoz lapulva tölti, ahol terepmintás színezete szinte 

észrevehetetlenné teszi. A sodrással szembefordulva ébe-

ren figyeli, hogy mikor merészkedik a közelébe egy óvatlan 

apró hal, amelyre rárabolhat, vagy hogy görget-e eléje va-

lamilyen ehető hordalékot a víz.

A faj kizárólag a Duna és a Dnyeszter vízgyűjtőjén fordul 

elő. Magyarországon a Dunában, a Rábában és az Ipolyban, 

valamint a Tiszában és annak mellékfolyóiban, így a Sza-

mosban, a Körösökben és a Marosban él, de a vízminőség 

javulásával visszatért a Sajóba és a Zagyvába is. Fokozottan 

védett halunk, amelynek véletlenül kifogott példányait visz-

sza kell engedni élőhelyére.                                                   HarKa áKos

az év hala
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termesztett növényének 2/3-a igényli a rovarok 

beporzását. A természetes ökológiai rendszerek 

fajaira nézve pedig jóval több növényi haszon-

élvezőt találunk. Persze mindenkinek eszébe jut 

erről a házi méh, de csak kevesen tudják, meny-

nyivel hatékonyabban képesek pl. vadméh- vagy 

épp poszméhfajok elvégezni ezt a munkát. Egyes 

esetekben az adott növény virágzása idején nem 

elég magas a hőmérséklet, vagy túl speciális a 

virág alakja ahhoz, hogy a házi méh betölthes-

se szerepét. A poszméhek bundás, hőtermelő(!) 

teste, egyedenkénti nagyobb hatékonysága, jobb 

röpképessége és fajonként változó nyelvhossza 

nagyon sikeres beporzóvá avatja ezt a rendszer-

tani csoportot. Hozzátehetjük, hogy a nagyfokú 

kolonizáció miatt a házi méhet számos fertőzé-

ses megbetegedés sújtja, és folyamatos emberi 

gondoskodást is igényel. A pollenszéthordás fon-

tos feladatának tehát több szereplőre kell hárul-

nia. A földi poszméh az egyik legismertebb ezek 

közül. Mindenki látta már, de szinte senkit sem 

szúrt meg. Jelölése és választása „Az év rovara” 

címre, a fentieken túl tisztelgés az idén 100 éves 

Móczár László, a hártyásszárnyúak nemzetközi-

leg elismert kutatója előtt.

kovács gyUla
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A 
görög teknősnek 

(Testudo hermanni) 

két alfaja – illetve 

egyes vélemények szerint 

két faja – ismert. Mindket-

tőt tenyésztik hazánkban, 

bár kétségtelen, hogy a 

keleti görög teknős (T. h. 

boettgeri) összehasonlítha-

tatlanul gyakoribb nálunk, 

mint a nyugati alfaj (T. h. 

hermanni). A görög teknős 

Dél-Európa legnagyobb ré-

szén előfordul a szabadban. 

Az illegális befogás és az 

élőhelyek beszűkülése mi-

att azonban egyes területe-

ken igencsak lecsökkent a 

száma.  

A görög teknős hímek 4-8, 

a nőstények 8-12 évesen 

lesznek ivarérettek, de ez-

után is növekednek. Átla-

gos életkoruk 40-60 év, de 

ritkán száz évnél is tovább 

élhetnek. 

Teknősparadicsom 
a kerTben
Ha nincs kertünk, görög 

teknőseinket tavasztól 

őszig tartsuk az erkélyen. 

Igaz, lassúnak tűnnek, de 

valójában felettébb moz-

gékonyak. A természetben 

a nap jelentős részében 

táplálék után kutatva nagy 

területeket járnak be. Ezért 

egyáltalán nem túlzás, 

hogy egy kifejlett példány-

ra minimum egy négy-

zetméternyi területet kell 

A görög teknősök csak látszólag igény telen 

állatok. Fontos számukra a napozás, a friss 

levegő, a terjedelmes férőhely és persze a 

változatos táplálék.

görög teknős
kedvencem a

számolnunk. A kifutóban 

legyenek árnyékos és na-

pos részek, s egy vagy több 

lapos tálban mindig álljon 

tiszta ivóvíz.

A kerti kifutóban szük-

séges egy védőházikó is, 

ahová rossz idő esetén álla-

taink visszahúzódhatnak.  

Az egészen kicsi teknő-

söket még ne teleltessük, 

hanem helyezzük el szobai 

terráriumban. A terrárium 

is legyen minél tágasabb. 

Ha közelít a tél

Amint az éjszakai hőmérséklet 3-4 fokra süllyed, célszerű 

megkezdeni a teleltetést. Száraz szénával vagy falevéllel 

béleljünk ki egy nagyobbacska ládát, s helyezzük abba 

teknőseinket.

A ládát olyan sötét, száraz (de nem betonozott!) helyre 

tegyük, ahol a hőmérséklet folyamatosan 5-8, maximum 

tíz fokos. Legjobbak azok a pincék, vízóraaknák, ahol 

zöldségeket, gyümölcsöket szoktak tárolni. Fontos, hogy 

a telelőhelyiség macska-, nyest- és patkánybiztos legyen. 

A telelési időszak időjárástól függően október végétől, 

november elejétől márciusig, áprilisig tart.
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„személyi igazolvány” – teknősnek

Ha görög teknőst vásárolunk, mellé tenyésztői bizonyla-

tot, úgynevezett CITES okmányt kapunk, és ez alapján a 

tulajdonváltozást haladéktalanul be kell jelentenünk az 

illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügye-

lőségnél. A bizonylaton szerepel a teknős haspáncéljának 

a képe, melynek mintázata alapján az állat azonosítható. 

A fotózást később a területileg illetékes felügyelőségnél 

meg kell ismételtetni, majd kb. 10 centiméteres korában 

minden egyedet chippel kell megjelölni. A teknősünkkel 

kapcsolatos hivatalos teendőink egyébként a CITES papí-

ron is szerepelnek.

Almozhatunk macska-

alommal vagy sóderrel.  

A teknősférőhelyet világít-

suk meg, mégpedig olyan 

izzóval, amely hőt is ter-

mel. A nagyobbacska tek-

nősök azonban csak akkor 

lesznek egészségesek, ha 

teleltetjük őket.

ÉTlap  
páncÉlosoknak
A szárazföldi teknősök sze-

retik a változatos kosztot: 

megeszik a dinnyét, almát, 

körtét, kimagozott megy-

gyet, barackot, cseresznyét, 

szilvát stb. Ám fő táplálé-

kuk mégsem ez! Hiszen 

gondoljunk csak bele, mit 

esznek természetes körül-

mények között? Gyümöl-

csöt csak nagy ritkán. Ta-

karmányuk alapjául tehát 

a kirándulásokon szedett 

zöldeledel szolgáljon. Sze-

rencsére e teknősök „tisz-

tában vannak vele”, hogy 

mely növények mérgezőek, 

így olyan növénytársu-

lásokat is gyűjthetünk, 

melyeknek nem ismerjük 

minden faját. A lucer-

nát viszont nem szeretik. 

Időnként megkínálhatjuk 

őket lombbal is. Emellett 

persze kaphatnak némi 

gyümölcsöt, paradicsomot 

(ezt magas foszfortartal-

ma miatt ritkábban adjuk), 

uborkát, salátát, káposztát. 

A piacról vásárolt növénye-

ket mindig alaposan át kell 

mosni! Állati fehérjeként, 

de csak ritkán, kéthetente-

havonta adjunk nekik főtt 

tojást, friss túrót, baromfi-

húst, kutya- és macskaele-

delt. Bármennyire is szere-

tik, az állati eredetű koszttal 

vigyázzunk, mert túlzott 

etetésük kedvenceinknél 

köszvényt okozhat. 

Viszont üdvös, ha táplá-

lékukra időnként – főleg 

tojásrakási időszakban – 

némi kalciumkészítményt 

szórunk. Sőt, bármennyire 

is meglepő, jótékony ha-

tású lehet a száraz kutya-

ürülék, főleg ha az eb előtte 

sok csontot evett.

Az egészen kicsi görög 

teknősök táplálására még 

inkább oda kell figyelnünk. 

Bébikorban méretükhöz 

képest sokat és persze 

sokfélét esznek. Már csak 

ezért sem szabad egyszerre 

csupán egyféle kosztot ad-

nunk, még ha naponta vál-

togatjuk is azt. És a meny-

nyiséggel se spóroljunk!  

A legjobb, ha – kis túlzással 

– térdig járnak a kosztban. 

A legjobb a vadon termett 

zöldeleség. Fontos tud-

nivaló, hogy a különféle 

fejlettségű levelekben és 

hajtásokban más és más  

a tápanyagok, vitaminok  

és a nyomelemek aránya.  

A teknős olykor éppen az 

általunk talán kidoban-

dónak ítélt, fonnyadtabb, 

már-már száraz táplálékot 

részesíti előnyben, s ezzel 

teszi rendbe az emésztését.

A látszólag soknak tűnő 

zöldeledelnek van még egy 

hallatlanul nagy előnye. 

Időszaki búvóhelyet és per-

sze megfelelő mikroklímát 

nyújt. Tehát ne takarékos-

kodjunk a zölddel, akkor 

sem, ha görög teknősünk 

még csak akkora, mint egy 

húszforintos!
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Kristóf, a móKusKölyöK

Kristóf, a mókuskölyök a március 15-i vihar után került a Budapesti Állatkertbe, valószínűleg az erős szél sodorhatta ki 

a fészkéből. Az akkor nagyjából hathetes kölyköt munkatársaink kezdték el nevelni, az apróság azóta is szépen fejlődik. 

Az állatkert által életre hívott Magyar Madármentők Alapítvány – amely nemcsak madarakkal, hanem kisemlősökkel és 

hüllőkkel is foglalkozik – évente mintegy tucatnyi elárvult, emberi gondoskodásra szoruló mókusnak nyújt segítséget. 

rosszcsont papagájoK

Lapzárta után érkezett a hír, hogy hét éves 

szünet után újra vannak keák (Nestor 

notabilis) a Budapesti Állatkertben. Az Új-Zé-

landon honos papagájok különlegessége a já-

tékosság és a műszaki érdeklődés. Ez utóbbi 

lényegében abból áll, hogy mindent szétsze-

relnek, ami egy kicsit is puhább az acélnál. A 

ritka madarak összesen négyen vannak, és a 

napokban vették birtokba új otthonukat. Kö-

vetkező lapszámunkban bővebben foglalko-

zunk e különleges madarakkal.

festett horgászhal  
a Varázshegyben

A Varázshegy pinceszintjén található ős-

tengeri bemutatóba a közelmúltban szá-

mos roppant érdekes állat érkezett. Közéjük 

tartozik a festett horgászhal (Antennarius 

pictus), amely horgászatra utaló nevét a 

hátúszó csaliként használt, meghosszab-

bodott első tüskéjéről kapta. A változatos 

színű, sőt színét változtatni is képes halfaj 

a trópusi vizek lakója, a Vörös-tengertől 

egészen az ausztrál partokat övező vizekig 

honos.
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banya-baba

Banya, a budapesti kétujjú lajhárközösség (Choloepus 

didactilus) legidősebb tagja február 23-án újabb utódot ho-

zott világra. E nőstény meglehetősen tapasztalt szülőnek 

számít, hiszen a hét jelenlegi lajhárunk közül a mostani ki-

csin kívül még másik háromnak is ő az anyja. Sőt, az egyik 

felnőtt korú gyermekének, Lilinek saját kölyke is van, úgy-

hogy Banya egy ideje már nagymama is. 

Banyának legutoljára 2012 karácsonyán született kölyke, 

vagyis nem egészen 15 hónappal ezelőtt. Ez azért figye-

lemre méltó, mert máskülönben az ellések között eltelt idő 

ennél hosszabb, átlagosan 26 hónap szokott lenni.

csupasz, de aranyos

Az utóbbi hónapokban több csupasz turkáló (Heterocepha

lus glaber) kölyök is született a Varázshegyben. Szaporodá-

suk körülményei egészen sajátosak, ugyanis ezek az álla-

tok – az emlősök között lényegében egyedülálló módon 

– olyan államalkotó élőlények, mint a hangyák, a terme-

szek vagy éppen a méhek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a 

csupasz turkálóknál is csak a királynő hoz világra utódokat.

Az egész életüket a föld felszíne alatti üregekben töltő ál-

latok rendkívül érzékenyek minden zavaró körülményre, a 

természetben ugyanis a felszín alatt csak kevés külső hatás 

éri őket. Éppen ezért a férőhelyük is hangszigetelt, s hogy 

az esetleg ennek ellenére beszűrődő rezgések se zavarja-

nak, ismétlődő Bach- és Vivaldi-szerzemények szólnak. 

A csupasz turkáló Afrika keleti részén, Etiópia, Szomália, 

Kenya területén honos. Különlegességük nemcsak sajá-

tos államalkotó társas szerveződésük, hanem például az is, 

hogy alig éreznek fájdalmat, és védettséget élveznek a rá-

kos megbetegedésekkel szemben!

B
ag

o
si

 Z
o

lt
án

 f
el

vé
te

le
i

29

a Fővárosi állat- és Növénykert  
13. éve rendezi meg egyedi hangulatú, nyáresti koncertsorozatát 

„Zenés állatkerti esték”  

címmel

időpont: 2014. június 25. • Bővebb információ: www.zoobudapest.com
Jegyvásárlás: a Kert jegypénztáraiban és a www.jegymester.hu • Bérletvásárlás a koncertekre: a Kert jegypénztáraiban

A KoncerteK helyszíne: 

• a Pálmaház és a nagytó közötti terület

• a Főkapu tér

• Varázshegy

szezonnyitó előAdás:

• calcutta trió

• sandhyadipa Kar odisszi táncművésznő  

és a rajasthani Bhangra táncegyüttes fellépése

• Varázslatos india – indiai klasszikus zene és tánc mesterfokon



hol van, holnemvolt…
költöztek az állatok

A
z elmúlt év egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a Budapesti Állatkert 

megkapta a Vidámpark területét, amelyet egy internetes szavazás nyo-

mán új névre kereszteltek: ma már Holnemvolt Parkként szerepel a térké-

pen. A családbarát létesítményben sok egykori és új játék is üzemel, ám a fősze-

replők egyre inkább az állatok. 

A Zsiráfház melletti kifutóból például 

ide költözött a 125 flamingó. A szépen 

szaporodó gázlómadarak szó szerint 

kinőtték régi férőhelyüket, így épp ka-

póra jött a költözés. A kétpúpú tevék is 

átbandukoltak egy tágasabb karámba, 

egykori férőhelyükre az állatkertekben 

felettébb ritka nagy sörényes hangyá-

szok érkeznek a későbbiekben. 

több mint száz év után  
a fővárosunk állatkertje ismét akkora,  
mint alapításának esztendejében,  
1866-ban volt.

A Holnemvolt Park sem marad 

szurikáták nélkül, e felettébb népszerű 

afrikai kisragadozók egyik csoportja 

már itt bűvöli el a látogatókat, elsősor-

ban a gyerekeket.

A Parasztudvar és állatsimogató lakói 

ugyancsak búcsút intettek egykori 

lakóhelyüknek. Az új területen nem is 

egy, hanem egyszerre három helyen 

kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a lá-

togatók a szelíd, simogatható állatokkal. 

S persze szépen, sorjában érkeztek 

az új, eddig nem látott, de nagyon 

hiányolt lakók: különféle háziállatok, 
A rózsás flamingók is átköltöztek.

Szurikáták

A vadmalacok már itt születtek.
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Vidámpark-törtéNelem

Az Állatkertben és a Ligetben másfelé addig szórványosan 

jelen lévő mutatványosok 1912-ben települtek az akkori 

Hermina útig terjedő negyedre, s ebből alakult ki a Vurstli. 

Az út túloldalán még egy vigalmi negyed épült a húszas 

években, az Angolpark. A két terület látogatóközönsége 

társadalmi szempontból elkülönült egymástól, ám mindkettő 

elsősorban a felnőtteket szolgálta ki. A Vurstliban vendéglők, 

kocsmák, kávémérések, cukrászok, szatócsok, fényképészet, 

„műszínkör”, bábszínház, mozgófényképészet (mozi) és más, 

olykor a jó erkölcs határait súroló szórakozóhelyek fogadták 

vendégeiket. A közhiedelemmel ellentétben, a Vurstli fénykorában, 1912 körül csupán 6 mutatványos üzem működött. A két 

mulatónegyedet a Rákosi-korszakban államosították, és megszületett 1950-ben a Vidámpark Szocialista Vállalat. 

négyszarvú juhok, rackák, Jersey- 

szarvasmarhák, kisebb-nagyobb  

lófajták.

S Pesten vannak már a hazai erdők 

vadjai, a vaddisznók és dámszarvasok 

is. Az előbbiek vélhetően a látogatók 

kedvencei lesznek, mivel a kocának 

nemrég megszülettek a bájos, csíkos 

malacai. 

Az utóbbi években nem láthatott 

struccokat az állatkert közönsége, 

most e hiányt is sikerült pótolni. To-

vábbá a meglévő, szépen szaporodó 

állományt kiegészítve egy újabb alpa-

ka szállítmány érkezett. 

területcsoNkítások
Az idők folyamán a Budapesti Állatkert területe egyre kisebb lett. Az eredetileg 

neki szánt, de be nem épített részen artézi fürdő létesült – a Széchenyi 

Gyógyfürdő –, majd az első tényleges területcsökkentés 1912-re következett 

be, amikor az állatkert területének több mint egynegyedét átadták a 

mutatványos telepnek és a cirkuszoknak. 

A második világháború után, 1953-ban az egykori Aréna, ma Dózsa György 

út szélesítése miatt három méterrel beljebb került a kerítés, hogy a tankok 

kötelékben is ki tudjanak hajtani a díszszemlékről. Emiatt kellett lebontani a 

háború alatt alig sérült, Kós Károly-féle Madártelelőt is. Később a vasút vett 

el egy hosszanti sávot az állatkertből. 1993-ban pedig, a Gundel Étterem 

privatizálásakor hasítottak ki egy jókora darabot a kert telkéből. Így aztán az 

Állatkert területe az idők folyamán harmadával csökkent, s a legutóbbi időkig 

mindössze 11,7 hektár volt. 

Az egykori Vidámpark műemléki játékai továbbra is üzemelni fognak, emellett új 

kalandpálya, bábszínház is várja az érdeklődőket, míg a Tengerimalac-város tő-

szomszédságában egy korszerű játszótér fogadja majd a legkisebbeket.

A mintegy negyvenféle állatot felvonultató Holnemvolt Parkba külön belépője-

gyet lehet váltani, de természetesen az állatkerti belépő e területre is érvényes.

Shire-ló

A kétpúpú tevéket kötőféken vezették át új karámjukba.
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Kalandozzon velünk  
Európa állatkertjeiben!
Autóbuszos állatkert-látogató kirándulások izgalmas  
csoportvezetéssel, városlátogatásokkal kiegészítve!
Keresse programjainkat az interneten! 

Telefon: (+36-1) 321-3033

Európai KalandoZOO • www.kalandozoo.hu

Kéthavi ismeretterjesztő magazin

Megjelenik a Magyar Természettudományi Múzeum támogatásával és a Fővárosi Állat- és Növénykert közreműködésével.

Főszerkesztő: Kovács Zsolt • tudományos tanácsadó: Dr. Korsós Zoltán • szerkesztőségi munkatárs: Kovács Gyula  

• telefon: +36-20 453-2016 • e-mail: info@allatvilagmagazin.hu • Web: www.allatvilagmagazin.hu • Kiadó: EX-BB Kiadói Kft. • e-mail: kiado@ex-bb.hu  

• Web: www.ex-bb.hu • Felelős kiadó: Simonits Erzsébet ügyvezető • Nyomdai előkészítés: Restyánszki Design Stúdió • Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft.,  

Budapest • Terjesztés gondozása: Hírvilág Press Kft. • Telefon: +36-1 411-0491 • e-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com • Web: www.hirvilagpress.com  

• Árusításban terjeszti: Lapker Zrt. országos hálózata (Relay, Inmedio, üzletláncok és benzinkutak), Magyar Posta Zrt. és egyéb alternatív terjesztők • Előfizethető a 

Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80 444-444-es zöldszámon (e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, valamint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Budapest 1008), 

továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítőknél.  

Előfizetési díj 1 évre (6 lapszám): 2.490 Ft

issn: 2064-5171

 Iránytű

Körút az állatkertekben 
Egy régen elfeledett könyvet jelentetett meg a minap a Budapesti Állatkert 
és az Országos Széchényi Könyvtár: Gróf Lázár Kálmán Körút az állatkertek-
ben című, kőnyomatokkal gazdagon díszített, pompás munkájának reprintjét.  
A kötetben helyet kapott még a szerző életrajza, illetve egy remek tanulmány 
az egzotikus állatok magyar elnevezéseiről. Gróf Lázár Kálmán jelentős részt 
vállalt a Budapesti Állatkert alapításában, majd népszerűsítésében. Az ifjúság 
számára íródott könyve eredetileg 1867-ben jelent meg. Élvezetes történe-
tekkel tűzdelt művében nem csupán az akkor egyéves állatkert lakóit mutatja 
be, hanem néhány külföldi állatkert ritkaságát is. Sőt, olyan állatokkal is foglal-
kozik, amelyeket akkoriban még nemigen tartottak fogságban (pl. kolibri), ám 
különlegességük folytán vétek lett volna kihagyni. Sőt, az is valószínű, hogy 
az 1847-ben felfedezett gorilláról is először e könyvben olvashatunk bővebb 
leírást magyar nyel-

ven. Buza Péternek a kötet szerzőjét bemutató életrajza az eddigi legteljesebb 
Lázár Kálmán-biográfia, amely végigköveti és szemléletesen dokumentálja 
kalandos életútját. Persányi Miklós tanulmánya pedig igazi nyelvészeti és zoo-
lógiai csemege. A magyar zoológia nevezéktanának történetét megírni ön-
magában is hatalmas munka lehetett, ám igazi bravúr az is, hogy szerzőjének 
sikerült ezt lebilincselő, olvasmányos stílusban megvalósítania. 
(Gróf Lázár Kálmán: Körút az állatkertekben, FÁNK-OSZK, 2014.)

Madárbarátok könyve
Ilyen komplex madárvédelmi munka már évti-
zedek óta hiányzott a természetbarátok köny-
vespolcáról. Talán nincs is olyan, a témába vágó 
kérdés, amelyre ne adna választ. A klasszikusnak 
mondható madárvédelem, a téli etetés és odú-
kihelyezés mellett a szerző sorra veszi az egyéb 
teendőket is: megtudhatjuk például, hogy min-
den madárnak szüksége van fürdőre és porfür-
dőre, vagy miként csökkenthetjük a macskák 
okozta pusztítást. Emellett gyakorlati ötletekkel 
is szolgál a madarak megfigyeléséhez, fotózásá-
hoz és videózásához. A leírást több száz fotó és 
ábra teszi teljessé. 
(Orbán Zoltán: Madárbarátok könyve,  
CSER Kiadó, 2013)
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Nagy panda a Schönbrunni Állatkertben



Budapest, VIII. Ludovika tér 2-6.    Telefon: 210-1085  
www.mttm.hu       www. facebook.com/mttmuzeum
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