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A kongói Virunga Nemzeti Park egy 25 éves női
vadőr meggyilkolása és két – azóta kiszabadult – brit
túsz kapcsán került a címlapokra. A 7800 négyzetkilométert felölelő parkban 1500–2000 fegyveres felkelő
rejtőzködik és igyekszik minél nagyobbat meríteni a
természeti erőforrásokból. Az egymással versengő
csoportok tagjai nyakló nélkül halásznak, vadásznak,
irtják az erdőt és szivattyúzzák az olajat a papíron
szigorúan védett területen. Tavaly több mint 47 millió
dollárt kasszíroztak az illegálisan megszerzett javak
eladásából, márpedig egy ekkora gazdasági hatalommal szemben még a hivatalos szervek is jóformán
tehetetlenek. Az 1925-ben alapított és az UNESCO
Világörökség részét képező park biodiverzitása amúgy
egészen kiemelkedő: a teljes, körülbelül 880 egyedet
számláló hegyi gorilla populáció egynegyede itt lakik
– köszönhetően az újabban már kommandós kiképzésben részesülő és a végsőkig elszánt vadőröknek,
akik közül eddig összesen százhetvenöten haltak meg
szolgálatteljesítés közben. A bátor Rachel Masika Baraka a gerillák hatodik idei áldozata volt.
www.bbc.com
Fotó: LMspencer / Shutterstock

Az orvvadászok
eddig főleg az afrikai
elefántokat pusztították, mivel ázsiai
elefántoknál csak a
bikáknak van agyaruk, és az sem valami
látványos. Sajnos a
helyzet most változni
látszik, ráadásul nem
csak a bikákat, hanem a
teheneket és a borjakat is
igen rosszul érinti. Mert miközben Kínában idén tilos lett elefántcsontot árulni, az elefántbőrből készült
termékek forgalmazása teljesen legális. Mi több, a piac rohamosan
bővül: a patikusok egyre gyakrabban ajánlják gyomorpanaszokra a
porított elefántbőrt, a széplelkűek pedig ékszernek való gyöngyöt
faragnak belőle. A körülbelül kétezerre taksált mianmari állomány
helyzete a legkritikusabb: 2016-ban bizonyíthatóan legalább 61
példány életét oltották ki a vadorzók.
www.mmtimes.com
Forrás: phys.org

Vízerőművet akarnak építeni kínai
befektetők a Mekong egyik kambodzsai
szakaszára. A lehető legszerencsétlenebb
helyen, Sambortól délre létesítendő műtárgy nemcsak a kúposfejű delfinek (Orcaella brevirostris) életét keserítené meg,
de a Tonle Sap tóból az ívóhelyük felé
igyekvő halaknak is útját állná – szögezi le
a Phnom Penh-i kormány megbízásából
készített, az illetékesek által titkos iratként
kezelt, mégis kiszivárgott hatástanulmány. A vízkivétel negatív hatása még
Vietnamban, a deltavidéken is érezhető
lenne. A természetvédők azt szeretnék,
ha az ország inkább a napenergiát hasznosítaná szükségletei kielégítésére.
www.theguardian.com
Fotó: aDam Wildlife / Shutterstock
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Fonálférgeik ügyesen manipulálják az aga varangyokat (Rhinella marina). Arra ösztönzik őket, hogy
melegebb és nedvesebb környezetben időzzenek, mert
így felgyorsul az élősködők petetermelése, és gazdájuk
gyakrabban üríti ki a tojásaikat.
onlinelibrary.wiley.com
Fotó: Marijus Auruskevicius / Shutterstock

A homoki varánuszok (Varanus gouldii) minden más gerinces állatnál
mélyebb – átlagosan 3 méterig lenyúló – üregekbe rejtik a tojásaikat,
ahonnan a több mint egy év múltán kikelő kicsinyek nem az anyjuk által
kialakított „szerpentinen”, hanem egy saját maguk ásta nyílegyenes kijáraton át távoznak.
onlinelibrary.wiley.com
Fotó: Chris Watson / Shutterstock

Az Alaska SeaLife Centerben (ASLC) nagy az
öröm, mert végre kikeltek a kicsinyek a tavaly májusban lerakott poliptojásokból. Gilligan, az ASLC rangidős
óriáspolip (Enteroctopus dofleini) nősténye azóta
gondozta odaadóan a petéit: rendszeresen ledörzsölte
róluk az algabevonatot és friss vízzel öblítette át őket.
Ezek a pompás fejlábúak csak elvétve szaporodnak
fogságban, az ivadékok felnevelése pedig majdhogynem lehetetlen: ez a bravúr eddig egyedül a Seattle
Aquarium dolgozóinak sikerült még a nyolcvanas
években. Habár mesterséges – ragadozómentes –
körülmények között elvileg jobbak volnának a túlélési
esélyeik, csakhogy itt meg a táplálásuk okoz gondot. A
3–6 évig élő óriáspolipok életük során csupán egyetlenegyszer párosodnak. A hím ezután el is pusztul, a
nőstény azonban valamivel később szőlőfürthöz hasonlító csomókban deponálja 20 000–80 000 petéjét.
Gilligan is beteljesítette küldetését, és mivel már közel
egy éve nem táplálkozik, sajnos meg vannak számlálva
a napjai. A Csendes-óceán északi részén honos, főleg
rákokkal és puhatestűekkel táplálkozó óriáspolip az
Octopodák legnagyobb képviselője: átlagos tömege 15
kg, karjainak fesztávolsága pedig 4,3 m, de a szakirodalomból kétszer ekkora példányok is ismertek (nem
tévesztendő össze a még ennél is hatalmasabbra
fejlődő óriáskalmárral [Architeuthis dux])!
www.zooborns.com
Fotó: Boris Pamikov / Shutterstock

A kenyai elefántok
legvérmesebb védelmezője Daphne Sheldrick
83 esztendős korában
elhunyt. A II. Erzsébet
brit királynő által érdemei elismeréseképpen
2006-ben lovaggá ütött
„dame” több mint 230
elárvult borjút nevelt fel
és vadított vissza a néhai férje után elnevezett
„David Sheldrick Wildlife Trust”
elefántárvaházában. Huszonnyolc évi kísérletezéssel egy
olyan anyatejpótlékot fejlesztett
ki, amellyel a kétévesnél fiatalabb ormányosokat is életben
tudta tartani. Önéletrajza
magyarul is olvasható „Szerelem a szavannán” címmel
(Cartaphilus Kiadó, 2014).
www.bbc.com
Fotó: / Shutterstock

Hivatalosan a legritkább nagymacska az amuri leopárd
(Panthera pardus orientalis). Vadon már száznál is kevesebb egyede maradt, ezért különösen örvendetes, hogy a Schönbrunni Állatkertben március 27-én két kölyök is napvilágot látott. Az első hónapot a nagyközönség
elől elzárva töltötték, de májustól már bárki megcsodálhatja őket beltéri
kifutójukban. Az ivaruk egyelőre nem ismert, ezért nevet sem kaptak a
gondozóiktól. A súlyosan veszélyeztetett alfaj többségében Oroszország
tengermelléki határterületének lakója, Kínában csak néhány példány
kószál belőle.
www.zooborns.com
Fotó: Robert Franklin Photography / Shutterstock
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A SZAKEMBEREK EGÉSZEN A KÖZELMÚLTIG EGYETÉRTETTEK ABBAN,
HOGY NAPJAINKRA AZ ORRSZARVÚFÉLÉK (RHINOCEROTIDAE) ŐSI
CSALÁDJÁBÓL ÖT FAJ MARADT FENN: A SZUMÁTRAI, AZ INDIAI, A JÁVAI,
A KESKENYSZÁJÚ ÉS A SZÉLESSZÁJÚ ORRSZARVÚ. ÁM EGY 2010-BEN
MEGJELENT, GENETIKAI ÉS MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOKON ALAPULÓ
MUNKA MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY AZ ÉSZAKI SZÉLESSZÁJÚ ÉS A DÉLI
SZÉLESSZÁJÚ ORRSZARVÚ KÜLÖN FAJBA TARTOZIK.
A szélesszájú
orrszarvú,
különösen a
bika, impozáns
látványt nyújt.
Ezért a ragadozók
csak ritkán
próbálkoznak
felnőtt egyedek
elejtésével. Néha
oroszlánok ölnek
meg egy-egy
fiatal, beteg vagy
a mély sárba
ragadt példányt.
(balra)
Fotó: Luca Nichetti /
Shutterstock

A Menoceras,
és a velük közeli
rokonságban lévő
Diceratherium
nemzetség
fajainak
orrszarvai nem
egymás mögött
helyezkedtek
el. A Menoceras
nemzetség
nőstényei
nem viseltek
orrszarvakat.

rinocéroszok őseinek fejlődése mintegy ötvenmillió éve, az eocén korszakban vált el a többi
páratlanujjú patás fejlődési vonalától. Az utolsó közös ős egy Hyrachyushoz hasonló emlős
lehetett, amely egy Eurázsiában és Észak-Amerikában élő kis termetű, orrszarv nélküli, tapírokhoz,
primitív lófélékhez hasonlító patás volt. A mai formákhoz hasonlatos, orrszarvval rendelkező „igazi”
orrszarvúk (Rhinocerotidae) is a késő eocénban
jelentek meg, de az oligocénban terjedtek el Ázsiából egészen Észak-Amerikáig. A Diceratherium
nemzetség lett az első orrszarvval rendelkező csoport. Mintegy tízmillió éven keresztül ők voltak
Észak-Amerika egyetlen óriás termetű növényevői.
Az orrszarvúk evolúcióját a következő trendek
jellemezték: A kis méretű ősökből egyre nagyobb
fajok fejlődtek ki. Kialakult a koponyájukon egy vagy
két orrszarv, s széles, aránylag rövid lábaikon három ujjuk maradt, mindegyiken külön kis patával.
Fogazatuk a durva növényi táplálék fogyasztásához
alkalmazkodott. A Föld éghajlatának megváltozása
majdnem az összes orrszarvú kihalását okozta. Eurázsiában két fejlődési vonal maradt fenn. Az egyik
a Dicerorhinus-féle ág; ennek képviselője volt a
gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis), amely
a pleisztocén időszakban a mai Spanyolországtól
egészen a Koreai-félszigetig előfordult. Az afrikai
fajok közül a keskenyszájú orrszarvú fejlődött ki korábban, mintegy négymillió éve. A szélesszájú orrszarvú viszonylag „új” faj, a pleisztocénban fejlődött
ki, s ugyanekkor jelenhetett meg az indiai és a jávai
orrszarvú is. Az összes ma élő rinocéroszfaj közül
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a szumátrai orrszarvú a legősibb, alig különbözik a
miocénban – mintegy negyvenmillió évvel ezelőtt
– élt ősétől.

EVOLÚCIÓS SIKERTÖRTÉNET
Az orrszarvúk között akadtak tehát hatalmas, fák
lombjával táplálkozó fajok, cserjék és facsemeték
fogyasztói, fűevők, sőt vízi, vízparti növényekkel
táplálkozó fajok is. Ez a változatosság tette lehetővé

A szélesszájú
orrszarvú hallása
és szaglása
kiváló, látása
viszonylag
gyenge. Füleit
előre-hátra képes
forgatni.
Fotó: Stuart G. Porter /
Shutterstock

ÉSZAK ÉS DÉL
A déli szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum)
az elefántok után a legnagyobb szárazföldi emlős.
Teljes hossza meghaladhatja a négy és fél métert.
Vállmagassága 150–190 centiméter. Tömege általában 1350–3500 kilogramm. Az ivari dimorfizmus
e fajnál a legnagyobb mértékű, a leghatalmasabb
bikák tömege 4000 kg felett is lehet. Az első tülök
hossza 94–102 centi (a rekord másfél méter). A hátsó

MIBŐL VAN AZ ORRSZARV?

A rinocérosz fejének „ékessége” főként szaruból áll,
melyben nagyon keskeny csatornák vannak. Ellentétben a tülkösszarvúak (Bovidae) szarvával – ahol a
csontos szarvcsapot veszi körbe a szaruhüvely –, az
orrszarvúknak nincs szarvcsapjuk. Az orrszarv belső
része sűrűbb, megerősítve kalciummal és melaninnal, ami ellenállóvá teszi az ultraibolya sugárzással szemben. A külső réteg lágyabb, könnyebben
kopik. Alapjánál a „szarv” folyamatosan nő, de nem
egyenletesen. Ásványi összetétele utal az állat környezetére, élőhelyére. Egy tülök vizsgálatából megállapítható, hogy gazdája Afrika mely területén élt. A
külső réteg kopása miatt lesz az orrszarvnak hegyes
vége és szablyaszerű formája.

kozmopolita elterjedésüket. A család egyes képviselői hegyvidéki élőhelyen is előfordultak. Osztoztak a
mamutokkal a mamutsztyeppeken, az antilopokkal
a szavannákon, az elefántokkal a nedves ázsiai esőerdőkön. Az oligocéntól a pleisztocénig az északi
félgömb szinte minden élőhelyén élt egy vagy több
orrszarvúfaj. Afrikában és Eurázsiában olyan nagy
számban fordultak elő, hogy állományuk meghaladta nem kevés közepes méretű növényevőét.
Mindent figyelembe véve az emlősök egyik legsikeresebb csoportját alkotják. Evolúciós sikerük titka
számos tényezőn alapul, például a jókora testmé-

AZ ORRSZARVÚK ÉVMILLIÓKIG
SIKERESEN ALKALMAZKODTAK
KÖRNYEZETÜKHÖZ, ÁM ALIG KÉT
ÉVSZÁZAD KELLETT AHHOZ, HOGY MA
MÁR FÖLDÜNK LEGRITKÁBB EMLŐSEI
KÖZÖTT TARTSUK SZÁMON ŐKET.
reten, mely védelmet jelent a legtöbb ragadozóval
szemben, lehetővé teszi alacsony tápértékű növények fogyasztását, valamint nagy távolságok bejárását, élelem vagy szaporodási partner után kutatva.
Fogazatuk képes a durva, rágós növényzet fogyasztására, ami biztosítja számukra, hogy adott esetben
a leggyakoribb növényeket ehessék, a tápértékre
való tekintet nélkül. Olyan fajokat is fogyasztanak,
amelyek rossz ízűek, esetenként mérgezők is, és
más növényevő hozzájuk sem nyúl.
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átlagosan 55 centiméteres. Feje hatalmas, általában
a talajhoz közel tartja, nyaka rövid, rendkívül erős.
Válla izmos, és vállpúpja van. A ráragadt „fehér orrszarvú” név egy, az angolok által félreértett szón
alapul: wijd a búrok nyelvén széleset jelent, utalva az állat szájára. Ez hasonlóan hangzik az angol
white (fehér) szóhoz. A széles felső ajak a fűevéshez
való adaptáció eredménye. Hajdan jóval elterjedtebb volt, mint
DÉLI SZÉLESSZÁJÚ
manapság. Állománya mintegy
ORRSZARVÚ
egymillió éve két populációra különült. Ellentétben ázsiai rokonaikkal, az afrikai fajok rossz úszók,
így a nagy folyók akadályt képeznek számukra.
A déli szélesszájú orrszarvú a
nyílt, füves területek lakója. Szeret
árnyékban hűsölni a nap legmelegebb óráiban. Ha teheti, naponta
iszik, de több napig is kibírja ivóvíz
nélkül. A leginkább szociális orrszarvúfaj. A tehenek akár tizennégy egyedes csapatokat is alkotHajdan, Dél-Afrikában az Oranhatnak, a borjaikkal és majdnem
ge és a Vaal folyóktól északra,
felnőtt utódaikkal együtt. A domia Zambézitól délre még nagy
náns, öreg bikák magányosan élszámban előfordult, ám a 19.
nek. Territóriumukat vizelettel és
század végére majdnem kihalt.
Csak az Umfolozi folyó környéürülékhalmokkal jelzik. Igyekezkén maradt egy kis állománya
nek területük legértékesebb része(1885-ben húsz–ötven példány
iről minden más hímet elzavarni,
élt ott). Mára egykori elterjedési
ami néha halálos kimenetelű öszterületének a töredékére szorult
szetűzéssé fajul. Vemhességük
vissza. Legnagyobb számban
Dél-Afrikában él. Több országtizenhat hónap, a teheneknek
ba, ahol korábban előfordult,
két-három évente születik borjuk,
visszatelepítették, Ugandába,
s hat-hét évesen ellenek először.
Zambiába és Kenyába pedig
A vadonban harminc-negyven
betelepítették.
évig élhetnek. A faj megmentése
a természetvédelem egyik sikerTERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
története. Mára a vadon élő egyeMérsékelten fenyegetett
dek száma meghaladja a húszezer
példányt, aminek 93 százaléka
EX EW CR EN VU NT LC
a Dél-afrikai Köztársaságban él.
Egyedszámuk az orvvadászat mi-

KESKENYSZÁJÚ
ORRSZARVÚ

Kétszáz éve – a nagy kiterjedésű
őserdőket és sivatagokat leszámítva – szinte egész Afrikában nagy számban előfordult.
Különösen a 19. és a 20. században vadásztak rá intenzíven,
ma azonban fennmaradását
leginkább az orvvadászat veszélyezteti. Ennek következtében
egykori élőhelyeinek legnagyobb részéről eltűnt, s ma már
csak szigetszerű populációi
élnek, jobbára a kontinens keleti
és déli térségeiben. (A térkép
azokat az országokat jelzi, ahol
a faj ma előfordul).

att az utóbbi néhány évben újra
csökkent. A tülkeikből készült
port Délkelet-Ázsiában afrodiziákumként használják, a kínai gyógyászatban pedig lázcsillapításra,
emiatt ára drágább az aranyénál.
Az északi szélesszájú orrszarvú
(Ceratotherium cottoni) déli rokonától koponyabélyegekben, fogazata néhány jellemzőjében tér el.
Hasonló méretű az előző fajhoz.
Amikor az európai ember fölfedezte, a Nílustól keletre már nem
élt, bár maradványait déli irányban egészen a maszáj sztyeppig
megtalálták. Kelet–nyugati irányban a Nílus és a Logone, míg

TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Súlyosan veszélyeztetett
EX EW CR EN VU NT LC

A keskenyszájú
orrszarvú a
mozgékony felső
ajkával, nyelvével
rendkívül
ügyesen húzza
le a legszúrósabb
cserjék leveleit is.
Az afrikai fajok
metszőfogai
– ellentétben
a Rhinoceros
nemzetség
képviselőivel –
nem fejlődnek
agyarrá.
(jobbra fent)
Fotó: digidreamgrafi x
/ Shutterstock

A keskenyszájú
orrszarvú
általában
ingerlékeny
állat. Felmérések
eredményei
bizonyítják, hogy
a felnőtt állatok
legfontosabb
természetes
halálozási oka
a fajon belüli
agresszió. Ez
nem csak a
hímek esetében
van így, hanem
a tehenekre
is jellemző.
(középen)
Fotó: Martin Mecnarowski / Shutterstock

észak–déli irányban a Bahr al-Arab és az Uele folyók
között fordult elő, a számára megfelelő élőhelyeken. Mára mindössze két nőstény egyede maradt
életben, amelyek Kenyában az Ol Pejeta vadvédelmi területen élnek. E példányok a csehországi Dvur

MIRE KIDERÜLT, HOGY ÖNÁLLÓ FAJ,
ADDIGRA AZ ÉSZAKI SZÉLESSZÁJÚ
ORRSZARVÚ GYAKORLATILAG
MÁR KI IS PUSZTULT.
Králové állatkertjéből valók. Hím egyed hiányában
a faj nemsokára kihal. (Sudan, az utolsó bika pusztulásáról előző lapszámunkban írtunk.) A kutatók
számára is tanulságos a faj végnapjainak története.
Azért szállították őket Csehországból Kenyába, az
eredeti élőhelyükhöz hasonló adottságú területre

(két hímet és két nőstényt), mert ott déli szélesszájú orrszarvúk is élnek, s azt várták, hogy az említett
állatok közelsége fokozza fajfenntartó ösztönüket.
A kísérlet sikertelen volt, sőt kiderült, hogy a nagy
egyedsűrűség gátolja a szaporodási hajlandóságot.

MÁR CSAK ÖTEZREN VANNAK
A keskenyszájú orrszarvú (Diceros bicornis) Afrika
kisebbik orrszarvúfaja. Teljes hossza 325–415 centiméter. Vállmagassága 140–170 centi. Testtömege
800–1300 kilogramm között változik. Az első szarv
hossza maximum 136, a hátsóé legfeljebb 81 centiméter. A tehenek tülke átlagosan hosszabb, de vékonyabb, mint a bikáké, mert utóbbiaké a gyakoribb
használat miatt jobban kopik. Néha a hátulsó szarv
hosszabb, mint az elülső. Az ivari dimorfizmus nem
jelentős. Hátvonala homorú, vállpúpja nincs, fejét
rendszerint magasabban hordja a szélesszájú orrszarvúénál. Az állat színe nem fekete – bár fekete orrszarvúnak is hívják –, csak gyakran a sárréteg miatt,
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Az indiai
orrszarvú
élőhelyének (az
elefánt mellett)
legfontosabb
növényevő
emlőse. Az
észak-indiai
mocsárerdőmocsárrét,
láperdő-láprét
mozaikoknak
nélkülözhetetlen
kulcsfaja.
Megfelelő
egyedsűrűség
esetén hatalmas
mennyiségű
füvet legel. A
hínárnövényzet
egyik
legfontosabb
fogyasztója,
valamint
bizonyos
ártéri fafajok
magjainak fő
terjesztője.

INDIAI ORRSZARVÚ
Bár a faj élőhely-specialista, az
1500-as évekig jóval nagyobb
területen fordult elő, mint napjainkban. Az Indus folyó ártereit is
belakta, sőt mostani elterjedésétől keletre is élt, egészen Thaiföldig. Mára élőhelye csak Nepál és
India néhány nemzeti parkjára
szorítkozik. Több olyan védett
területre is visszatelepítették,
ahonnan korábban kipusztult.
TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Sebezhető
EX EW CR EN VU NT LC

SZUMÁTRAI ORRSZARVÚ
Pár száz éve még hatalmas
területen fordult elő, bár sehol
sem volt gyakori. A Himalája
déli oldalán lévő hegyi erdőkben (a bhutáni Sankosh folyótól
keletre), továbbá az Elő- és
Hátsó-Indiát elválasztó hegyvidéktől egészen a Maláj-félszigetig elterjedt. Az ókorban még
Dél-Kínában is élt. Az indonéz
szigetvilágban Szumátrán,
Borneón ma is előfordul. A
kontinensen élő alfaja, a D.
sumatrensis lasiotis – rojtosfülű
orrszarvú – már valószínűleg
kihalt, mianmari (burmai) jelenléte kétséges. A Maláj-félszigeten élő, a nyugat-szumátrai
törzsalakhoz (D. sumatrensis
sumatrensis) hasonló állomány
vélhetőleg szintén kihalt az
elmúlt évtizedben.

Fotó: Alan Jeffery /
Shutterstock

tán mérgező anyagok miatt. (A
mérgeket a vakbelében hatástalanítja.) A nap nagy részét, főként
a legmelegebb órákat pihenéssel
tölti. Öt napig is kibírja ivás nélkül. Érdekesség, hogy ha egy borjas tehén menekül, a borjú fut az
anyaállat után, ellentétben a fehér
orrszarvúval, amelyik mindig a
borját engedi előre. Jobbára magányosan él, de a tehenek korábbi utóda gyakran még az anyáTERMÉSZETVÉDELMI
val marad, míg a fiatalabb borjú
STÁTUSZ
világra nem jön. Gazdag tápláSúlyosan veszélyeztetett
lékforrás vagy fontos itatóhely
közelében a tehenek ritkán laza
EX EW CR EN VU NT LC
(Földi János: Természeti Historia A’ Linné Systémája
csoportokat is alkothatnak. A kiszerént, Pozsonyban, 1801)
fejlett bikák mindig magányosan
JÁVAI ORRSZARVÚ
élnek. Gyakoriak az összetűzések
Kelet-Bengáliában élt egy
amelyet dagonyázás közben „vesz mindkét nem esetében; előfordulnak halálos kime„tülök” nélküli alfaja (R. sondaimagára”, látszik sötétnek. Az em- netelű rangsorviták is. A kutatók észrevették, hogy
cus inermis), s szintén kihalt a
hátsó-indiai alfaja (R. sondaicus
ber tűzfegyvereinek megjelenése azokon a területeken, ahol nagyobb az egyedsűrűannamiticus). A törzsalak (R. s.
előtt az afrikai fauna egyik legel- ség, a példányok toleránsabbak egymással, mint az
sondaicus) élőhelye a Maláj-félterjedtebb emlőse volt. Fokföldtől orrszarvúk által ritkán lakott helyeken.
sziget, Szumátra, Nyugat-Jáva
északra Angoláig, sőt Núbiáig,
Egyedszáma valaha elérte az egymilliót, ami
és talán Borneó volt. Ma már
míg Afrika szarvától nyugat felé 1960-ra százezerre csökkent. 1970-ben már csak 65
csak Jáván fordul elő.
legalább a Niger folyóig előfor- ezer példány élt, számuk 1980-ra 15 ezer alá fogyott.
TERMÉSZETVÉDELMI
dult. Mára csak néhány nemzeti A nyolcvanas években a csökkenés megállíthatatlanSTÁTUSZ
parkban, farmon élnek egyedei. nak tűnt, az egyedszám 2400 példány alá süllyedt. A
Súlyosan veszélyeztetett
A keskenyszájú orrszarvúnak élő- szigorú védelmi intézkedéseknek hála, mára számuk
helyétől függően számos alfaja, meghaladja az ötezret. Sajnos az orvvadászatot nem
EX EW CR EN VU NT LC
ökotípusa alakult ki Afrikában. El- sikerült teljesen visszaszorítani, pedig Kína deklarálismert nyolc alfaja közül legalább ta, hogy tilos náluk lázcsillapításra vagy más módon
három kihalt, egynek pedig már felhasználni az orrszarvútülökport. Jemen hadurai
csak egyetlen ismert példánya él.
is lemondtak arról, hogy a tradicionális tőrök markoA keskenyszájú orrszarvú csúcsos, mozgékony latait orrszarvútülökből készítsék.
felső ajka a cserjék lombjának fogyasztására specializálódott. Számos növényfajjal táplálkozhat, így MÉG MÁSFÉL ÉVTIZED?
könnyen benépesít új élőhelyeket. Mintegy kétszáz A szumátrai orrszarvú (Dicerorhinus sumatrensis)
növényt fogyaszt, s olyan fajokkal is táplálkozik, egy tonna alatti testtömegével a ma élő rinocéroszamelyeket más növényevők nem fogyasztanak fajok közül a legkisebb. Testhossza fejjel együtt
szúrósságuk vagy a bennük található rossz ízű, ne- 236–318 centiméter. Vállmagassága 100–150 centi.
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Testtömege 600–950 kilogramm. Sokkal szőrösebb
a többi fajnál, különösen fiatalkorban, így könnyen
megkülönböztethető, bár egyedi eltérések is vannak egyazon populáción belül. Eltérően a másik
két ázsiai fajtól két orrszarva van, amelyek rekordhossza 81, illetve 69 centiméter, de általában sokkal
rövidebbek (25 cm). Előfordul, hogy a hátulsó „tülök” hosszabb, mint az elülső. A szumátrai vadon
élő állomány egyedszáma száz példány alatt van.
Néhány egyedet tartanak állatkertben (Cincinnati,
USA; Way Kambas, Szumátra). A kis termetű borneói alfaj (D. s. harrisoni) a sziget malajziai részéről
kihalt, az indonéziai részen azonban felfedeztek
egy tizenöt egyedből álló populációt. Három példány él fogságban Malajzia Sabah tartományában.
Ha nem történik drasztikus változás a faj egyedeinek és élőhelyeinek védelmében, a szumátrai orrszarvú tíz-tizenöt éven belül ki fog halni.

TALÁN MEGMENTHETŐ
Az indiai orrszarvú (Rhinoceros unicornis) 1600–
2130 kilogrammos testtömegével és 1,9 méteres
vállmagasságával az ötödik legnagyobb a szárazföldi emlősök között. Hossza 400–412, marmagassága 175–190 centiméter. A domináns bikák izmos
nyakát laza bőrlebernyeg védi harc közben. Egyedi
bőrsérüléseik nyoma segíti a kutatókat a példányok
felismerésében. Az egyetlen szarv hossza átlagosan
25 centiméter (a rekord 53 cm), a teheneké kissé rövidebb. Az egymás elleni harcokban a megnöveke-

A jávai orrszarvú
az Ujung Kulon
Nemzeti Parkban
is csak ritkán
pillantható meg.
Előfordul, hogy
évekig csak
ürülékhalmok
és lábnyomok
jelzik az állatok
jelenlétét az
erdőben.

A szumátrai
orrszarvú
egyedszáma
csökken a
leggyorsabban.
A takarmány
minőségére
rendkívül
érzékeny, így
állatkerti tartása
is komoly
kihívást jelent
a szakemberek
számára.
Élőhelyének
védelme, az
orvvadászat
megszüntetése
létfontosságú a
faj számára. (lent)
Fotó: Judy Whitton /
Shutterstock

dett alsó metszőfogaikat használják, s megharapják
vetélytársukat. A hímek agyarai 9,5 centi hosszúak
is lehetnek. A két nem között nincs nagy méretbeli
különbség. Képesek évszakonként lombevésről fűevésre váltani, és vissza; emellett vízinövényeket,
terméseket is fogyasztanak. Mozgékonyságuk segíti őket a vándorlásban, mikor élőhelyüket áradá-

sok vagy tüzek veszélyeztetik. Jó úszók, s ügyesen
mozognak sziklás terepen is. Fő élőhelyüket a mocsár- és láprétek jelentik, ahol a fű négy méternél
magasabb is lehet. Az áradások idején a magasabban fekvő ártéri erdőkbe húzódnak. Imádnak sárban dagonyázni és vízben hűsölni a nap legforróbb
óráiban. Agresszív állatok, több balesetet okoznak
élőhelyükön, mint a tigrisek. A 20. század elejére egyedszámuk végzetesen lecsökkent. A szigorú
védelmi intézkedéseknek köszönhetően az egyedszám emelkedik, meghaladja a 3555 példányt. A faj
kilátásai a fennmaradásra lassan javulnak.

AZ EMBERI MOHÓSÁG ÉS BUTASÁG
MIATT A MA ÉLŐ HAT ORRSZARVÚFAJBÓL HÁROMNAK A MEGMENTÉSÉRE MÁR
NINCS, VAGY CSAK ALIG VAN REMÉNY.
KEVÉS A REMÉNY
A jávai orrszarvú (Rhinoceros sondaicus) méretét tekintve az afrikai keskenyszájú orrszarvúhoz áll közel.
Testhossza 355–405 centiméter. Vállmagassága 150–
170 centi, testtömege 1200–1500 kilogramm. Orrszarvának hossza 20-25 centiméter (maximum 30,5
cm). Az indiai és a szumátrai orrszarvú elterjedési
területe egészen a középkor végéig jelentősen átfedte
egymást; a két faj az élőhelyhasználatban tért el egymástól. A jávai orrszarvú elsősorban erdei állat, általában cserjék leveleivel, hajtásaival táplálkozik, de a
termésüket is fogyasztja. Szívesen keresi fel táplálkozási céllal az ökológiai katasztrófák után keletkezett
nyílt területeket. (Példának okáért a Krakatau tűzhányó kitörése utáni erdőpusztulást követően Ujung
Kulonban bukkant föl. Mivel a terület azóta ismét
beerdősült, nem növekedhet tovább az orrszarvúk
száma a nemzeti parkban.) Vadon élő populációja
61-63 példány. Az indokínai állomány utolsó túlélői
Vietnám Cát Tien Nemzeti Parkjában éltek, ám újrafelfedezésük után pár évvel az orvvadászok minden
egyedet elpusztítottak (2011). Fogságban nem marad
sokáig életben, így állatkerti populációja nincs.
KISPÁL ISTVÁN
9

mikor az első újkori állatkertek létrejöttek, az orrszarvúak nem voltak teljesen ismeretlenek az
európai kontinensen, minthogy már az antik
időkből származó leírások is számot adtak fogságban tartott orrszarvúakról. Az antik kor elmúltával az első orrszarvú 1515-ben érkezett Európába,
méghozzá Indiából a portugál királynak, Mánuelnek
szánt ajándékképpen. Erről az egyedről készült Albrecht Dürer híres orrszarvú metszete is, jóllehet a
mester magát az állatot nem is látta a saját szemével.

Állatkerti

A 20. század
második felében
egyre több állatkertben kezdtek szélesszájú
orrszarvúakat
tartani. Budapestre 1983-ban
érkeztek először
Lulu és Easyboy
személyében.
Utóbbi nevét akkoriban – felsőbb
utasításra – csak
Izidorként volt
szabad emlegetni. (középen)

orrszarvút, amely – természetesen – az indiai fajhoz tartozott.
Az első keskenyszájú orrszarvút 1868-ban szerezte be a brit főváros állatkertje, 1872-ben pedig már
egy szumátrai és egy jávai orrszarvút is láthatott a
londoni közönség. Közben persze más állatkertek is
csatlakoztak az orrszarvútartók közösségéhez szerte Európában és a világ más tájain. Kezdetben főleg
az indiai, majd a 19. század második felétől már inkább a keskenyszájú faj képviselte az orrszarvúakat
a világ állatkertjeiben. A jávai szinte teljesen hiány-

orrszarvú-történelem

A földrajzi felfedezések és a hozzájuk kapcsolódó
gyarmatosítás nyomán ezt követően már több-kevesebb rendszerességgel érkeztek újabb orrszarvúak a késő reneszánsz és a barokk kor nyilvánosságának nem kis ámulatára. Kezdetben persze csak
uralkodók és más hatalmasságok fényűző udvaraiban lehetett ilyen állatokkal találkozni, de hamarosan megjelentek a vándorló látványosságként városról városra utaztatott orrszarvúak is.
Közülük a leghíresebb vitán felül a Clara nevű
indiai orrszarvú volt. Ezt az állatot egy holland hajóskapitány, bizonyos Douwe Mout van der Meer
hozta az öreg kontinensre 1741-ben, majd bemutatása köré virágzó vállalkozást épített fel valóságos
médiakampánnyal kísérve. Bő egy évtized alatt fél
Európát bejárták. Pietro Longhi híres festménye
(lásd lentebb) erről az állatról készült, amikor 1751ben Velencében is bemutatták.
Az újkori állatkertek korának eljövetele idején az
orrszarvúak beszerzése szempontjából a Brit Birodalom rendelkezett a legjobb lehetőségekkel. Nem
meglepő, hogy Londonban már nem sokkal az állatkert megnyitása után, 1834-ben bemutattak egy

Suburt, a szumátrai orrszarvút
1959-ben fogták
be a Siak folyó
mentén. 1961-től
volt a Koppenhágai Állatkert
lakója: évekig az
egyetlen állatkertben élő egyed
ebből a fajból.
Miután 1971-ben
elpusztult, a helyi
Állattani Múzeumban állították
ki. (lent)
Forrás: Koppenhágai
Állatkert

Pietro Longhi
(1701–1785), a
rokokó festészet
jeles velencei
képviselője több
festményen is
megörökítette
Clarát. Az itt
látható kép
ezek közül a
leghíresebb
alkotás.
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zott, szumátrai pedig csak alkalmanként fordult elő.
Ez utóbbi fajból 1894-ben még Budapestre is hoztak egyet, az első világháború után azonban a szumátrai orrszarvúak évtizedekig, egészen pontosan
1959-ig hiányoztak az európai állatkertekből (akkor
Bázelbe és Koppenhágába érkezett egy-egy állat).
A szélesszájú orrszarvúak állatkerti tartásával
viszonylag későn kezdtek el foglalkozni: 1946-ban
egy a déli fajhoz tartozó nőivarú borjú került a Pretoriai Állatkertbe, ahol aztán sikeresen fel is nevelték. Sőt, az elkövetkező években két fiatal hím is érkezett oda.

Afrikán kívül először 1950-ben
mutattak be szélesszájú orrszarvúakat: ebben az évben ugyanis
egy fiatal párt hoztak az Antwerpeni Állatkertbe. Az északi fajhoz
tartozó állatokat Szudánban fogták be. Innen származtak azok a
párok is, amelyek az elkövetkező
években Londonba (1955), Washingtonba (1956) és St. Louisba
(1956) érkeztek. A későbbiekben

BUDAPESTI ORRSZARVÚAK

1894-ben ugyan sikerült szert tenni egy szumátrai orrszarvúra, de az akkori viszonyok között nem lehetett sokáig életben tartani. A két világháború között Budapesten élt keskenyszájú orrszarvú – tisztes nevén Pityu – a maga korában a közönség egyik kedvencének számított. A háború után először 1969 nyarán sikerült orrszarvút szerezni, Teca, a keskenyszájú
orrszarvú személyében. Végül Teca San Diegóba került, helyette pedig 1983-ban egy pár
fiatal déli szélesszájú orrszarvú került Budapestre. Lulu, a nőstény ma is Budapesten él, a
hím állat, Easyboy pedig 2010-ben a franciaországi Thoiry állatkertjébe költözött. A 2007ben született Layla szülei Lulu és Easyboy voltak (még ha mesterséges termékenyítéssel is),
a 2008-ban világra jött Lisimba apja viszont egy Angliában élő hím orrszarvú volt, akinek
csak az ivarsejtjei utaztak Budapestre. A kert ma is meglévő orrszarvú állománya 2010-ben
alakult ki. Az itt született Lisimba is elutazott egy görögországi állatkertbe. Izraelből viszont
egy új, Zafriel nevű hím érkezett. Így ma három déli szélesszájú orrszarvút láthat a Fővárosi
Állat- és Növénykert közönsége.

Afrikából más földrészek állatkertjeibe hozott szélesszájú orrszarvúak nagy része viszont már jórészt
dél-afrikai származású volt.
Bár az orrszarvúak állatkerti tartásának több évszázados története van, az első sikeres szaporítási
eredményekre viszonylag sokat kellett várni. Ennek
időpontjaként igen gyakran az 1941-es esztendőt
szokták megjelölni, ebben az évben ugyanis egy
keskenyszájú orrszarvú született
Chicagóban. Valójában az elsőség nem az észak-amerikai városé, hanem a bengáli Kalkuttáé:
az ottani állatkertben ugyanis
már 1889-ben született egy szumátrai orrszarvú, 1925-ben pedig
az indiai orrszarvút is sikeresen
szaporították. Keskenyszájú orrszarvúból viszont valóban az 1941
októberében napvilágot látott
chicagói borjú volt a legelső állatkertben született példány.
A szélesszájú orrszarvúak sikeres állatkerti szaporítása csak az
1960-as években kezdődött. Egy
transvaali vadvédelmi állomáson 1964 áprilisában született egy
szélesszájú borjú, s ez elméletileg
fogságnak számít, de az anyaállat
alighanem már vemhesen került befogásra. 1969-ben viszont

1929 májusában
három évtizedes szünet
után sikerült
újra orrszarvút szerezni a
magyar főváros
állatkertjének,
méghozzá Pityu,
a keskenyszájú orrszarvú
személyében.
A látogatók közül
sokan akkor
láttak először eleven rinocéroszt.
Pityu nagyszerű
viszonyban volt
gondozóival, és jó
néven vette, hogy
a bőrét a legfinomabb lenolajjal
ápolták. (fent)

a Pretoriai Állatkertben is világra
jött egy borjú, amelyiknek már a
fogantatása is fogságban történt.
Az elkövetkező években a kaliforniai San Diego lett a szélesszájú
orrszarvúak egyik fő szaporítási központja, itt 1972-től kezdve rendszeresek voltak a borjak,
amelyek persze nagyobbrészt a
déli fajhoz tartoztak. A csehországi Dvůr Králové nad Labem állatkertjében, ahol viszont az északi
fajjal kezdtek el foglalkozni, az
első borjak 1977-ben és 1980-ban születtek.
Ugyancsak fontos mérföldkőnek számított az
orrszarvúak állatkerti szaporításának történetében
az az esemény, amely 2007. január 23-án történt a
Fővárosi Állat- és Növénykertben. Layla, az ekkor
született déli szélesszájú orrszarvú ugyanis az első
olyan rinocérosz volt az egész világon, aki mesterséges termékenyítés eredményeként jött a világra. Sőt, a világon a második ilyen orrszarvúbébi, a
2008. október 22-én született Lisimba is budapesti
borjú, ráadásul ő is világelső abból a szempontból,
hogy az ő esetében a termékenyítés olyan hímivarsejtekkel történt, amelyeket előtte évekig fagyasztva
tároltak.
Ötven éve még megoldhatatlan problémának
tűnt az orrszarvúak mesterséges termékenyítése,
ami pedig – mint eljárás – fontos eszköz a természetvédelem kezében.
HANGA ZOLTÁN

Teca mellé nem
sikerült párt szerezni, így – hogy
társasága legyen
– egy kecskét
kapott maga
mellé társbérlőnek. Elsőre talán
furcsának tűnik,
de ezt az arab
lónemesítőktől
ellesett módszert
több állatkertben
sikerrel alkalmazták magányos
zsiráfoknál és
kafferbivalyoknál is.
Fotók: Fővárosi
Állat- és Növénykert
archívuma
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egdöbbentő, de még ma is naponta mintegy
száz elefántot mészárolnak le Afrikában, pusztán azért, hogy agyarukat kivágják. Az elefántcsontot különböző csempészmódszerekkel juttatják el a külföldi vásárlókhoz, akik javarészt kínai
orgazdák. Noha az elefántcsonttal való kereskedést
nemrég betiltották Kínában, az illegálisan szerzett
elefántagyarakkal üzletelő bűnszövetkezetek még
mindig megtalálják útjukat a vásárlókhoz.

Szuvenír, dísztárgy növényi
elefántcsontból.
Tehetségesebb,
jobb ízlésű iparművészek készíthetnének szebb
tárgyakat is a jól
megmunkálható
tagua magvakból.
A szépen kidolgozott darabok
megtévesztésig
hasonlítanak az
elefántcsontra.
Fotó: Lombards
Museum CC BY 3.0
Wiki

ZONGORAJÁTÉK ELEFÁNTFOGGAL
Ugyan kinek és mire kell ez a rengeteg elefántcsont? Talán életmentő műszerek alkatrészeit kell e
nehezen megszerezhető, drága anyagból készíteni,
netán az űrhajózás nélkülözhetetlen nyersanyaga,
vagy valami más, roppant fontos célt szolgál? Egyáltalán nem. Pusztán luxuscikkeket készítenek belőle.
Faragványokat, főleg hagyományos kínai stílusúakat, csecsebecséket és nagyon drága, kiváló minőségű zongorák billentyűit. Nem mintha az elefántcsonttal fedett billentyű szebben szólaltatná meg a
zongorát, mint a műanyag borítású.

AZ ELEFÁNTCSONT MÉG MA IS DRÁGA
LUXUSCIKK, EZÉRT NEM CSODA, HOGY
AGYARUKÉRT ÉVRŐL ÉVRE SOK EZER
ORMÁNYOST MÉSZÁROLNAK LE.
A Természetvédelmi Világalap (Word Wide Fund
for Nature) szerint 2013-ban 23 ezer elefántot öltek
meg a vadorzók a fekete kontinensen. 2014-ben
még mintegy 700 ezer afrikai elefánt élt a vadonban. A Természetvédelmi Világszövetség (International Union for Conservation of Nature) 2016-ban
már csak 415 ezerre becsülte az afrikaiak számát. Ez
az ijesztő csökkenés leginkább annak tudható be,
12

hogy a földrészen az elefántok lakta vidékeknek alig
20 százaléka védett terület.
Afrika egyes országaiban állig fölfegyverzett
vadorzó bandák működnek, automata fegyverekkel, sokszor katonai múlttal. Még a természetvédelmi területeket védő, szintén jól felfegyverzett őrök
sem tudnak mit tenni ellenük. Sok helyütt valóságos háborús események zajlanak az orvvadászok
és a vadvédelmiek között. Az ilyen háborúk igazi
vesztesei persze az elefántok – és a többi védelemre
szoruló vad.
A népszerű Huffington Post online hírlap már
2008-ban idézte a természetvédők állítását: az
orvvadászat miatt 2020-ra az afrikai elefánt ki fog
pusztulni. Reméljük, hogy ez a pesszimista jóslat
nem következik be, már csak azért sem, mert az

elmúlt évek során számos ország betiltotta az elefántcsont
export-importját. A Washingtoni Egyezmény, vagyis a CITES
nemzetközi szabályai szerint sem
lenne szabad ilyesfajta kereskedelmet folytatni. Mivel azonban
a rendeleteket nem mindenütt
tartják be, a vadorzás egyike a
legjövedelmezőbb kereseti lehetőségeknek Afrika nyomorban
Nem sok
szaktudást, csak
szorgalmas
munkaerőt kíván
a lehullott tagua
diók begyűjtése.
Száradó termés
egy ecuadori
raktárban.

A megtisztított
diókat csak
részben tudják
feldolgozni DélAmerikában,
java részüket
félkész állapotban
Kínába
exportálják .
Fotók: Hangay György

tengődő államaiban (bár észlelhető már bizonyos
visszaesés a csempészett elefántcsontokkal való kereskedelem terén.)

AZ ORMÁNYOSOK MEGMENTŐJE?
Ám ha az elefántcsont nem is terem fán, egy szerfölött hasonló „növényi elefántcsont” viszont igen.
Színre, tapintásra, keménységre nézve úgy hasonlít
az „igazi” elefántcsonthoz, hogy alig vagy egyáltalán
nem lehet megkülönböztetni tőle. Ráadásul a vele
való kereskedelmet semmilyen törvény sem szabályozza, s nagymértékű begyűjtése sem okoz kárt a
természetben. Mi ez a csodálatos valami? Nem más,
mint a tagua nevű pálma (Phytelephas) termése. Az
akár 20 méter magasra is megnövő pálmának hat

MEGJÁRJA KÍNÁT IS

Feleségemmel Ecuadorban meglátogattunk egy gyárat, ahol a
tagua termését dolgozták fel. Elképesztő mennyiségű félkész
produktumot láttunk. De más érdekesség is feltűnt: a félkész
anyagot Kínába exportálták, hogy java részét később importálják! Az ecuadori termelőknek egyszerűen nem volt meg a
technikájuk, hogy saját gyártmányú cikkeket készítsenek és
forgalmazzanak. Például a sok-sok tonnányi gombra nem tudtak lyukat fúrni, így hát ezeket is elküldték Kínába, akár a csecsebecséknek való szép terméseket, melyekből aztán a kínaiak
giccses „dísztárgyakat” faragtak. Utóbbiakat ott láttuk szinte
minden szuvenírüzletben.
Fotó: Ivonne Wierink / Shutterstock

A TAGUA TERMÉSE OLYANNYIRA HASONLÍT AZ ELEFÁNTFOGRA, HOGY AKÁR KISEBB „ELEFÁNTCSONT” CSECSEBECSÉK
IS KÉSZÍTHETŐK BELŐLE.
faja ismeretes; mind Közép- és Dél-Amerika trópusi
vidékein honos. Közülük az ecuadori Phytelephas
aequatorialis és a brazíliai P. macrocarpa talán a leglényegesebb, mert ezek termése adja a legismertebb,
leggyakrabban látható növényi „elefántcsontot”.
Különösen dicséretes a növényi „elefántcsont-termelésben”, hogy a pálmák többnyire szabadon, a trópusi erdőkben tenyésznek, s a zsákmány kedvéért nem kell kivágni őket. Mindössze
a terméseiket használják fel. A tagua pálmák meglehetősen gyakoriak, s mivel részesei a trópusi erdők élővilágának, semmiféle emberi beavatkozásra nincs szükség, pusztán össze kell szedni földre
hullott terméseiket, amelyek az „elefántcsontot” adják. Maga a termés valamelyest hasonlít egy óriási
vadgesztenyéhez. A magot szőrös-tüskés termésfal
(pericarpium) borítja, melyet persze el kell távolítani, mielőtt a fehér, krémszínű „diót” feldolgozzák.
Tulajdonképp csak egyetlen hátránya van az igazi
elefántcsonttal szemben: kicsi, alig 4-8 centiméter

Egy a még szabadon barangoló
afrikai elefánt
csoportokból.
Ma már az ilyen
kis agyarú, fiatal
állatok is gyakran
válnak a vadorzók áldozatául. A gyakran
gépfegyverekkel
felszerelt elefántgyilkosok semmibe sem veszik
az állatok életét, a
faj jövőjét.
Fotó: Korsós Zoltán

átmérőjű, tehát nem lehet belőle nagy faragványokat készíteni. Ám ahol a kisebb méret nem akadály,
ott kiválóan megállja a helyét, mert színe, szívóssága, időtállósága teljesen megfelel az igaziénak. Drága hangszerek díszítőelemeit, ékszereket, dísztárgyakat, gombokat és még sok egyebet is készítenek
belőle. (Már folynak a kísérletek, amelyek során a
kellően kiszárított magokat megőrlik, s a finom őrleményt kötőanyaggal keverik. Az így kapott méretes tömbök aztán tetszés szerint faraghatók.)
A tagua egyre ismertebbé és népszerűbbé válik a
világpiacon, aminek remélhetőleg az lesz a következménye, hogy mérséklődni fog a valódi elefántcsont iránti kereslet.
DR. HANGAY GYÖRGY

Elveszett

édenkertek

HÁROM SZIGET EMELKEDIK KI AZ INDIAI-ÓCEÁN VÉGTELEN
TÜKRÉBŐL. OLY MESSZE VANNAK MINDENTŐL,
HOGY A TRÓPUSI VIHAROK IS CSAK HÚSZÉVENKÉNT
TALÁLJÁK MEG ŐKET. E FÉLREESŐ PARADICSOMI HELYEKEN
ÉVMILLIÓKKAL EZELŐTT KÜLÖNLEGES KIS VILÁGOK ALAKULTAK
KI. EGYKOR A DODÓ BIRODALMÁT ÓRIÁSI HÜLLŐK ÉS
RÖPKÉPTELEN MADARAK LAKTÁK.
KÜLÖNÖS SZIGETEK

A Földön egykor
élt legnagyobb
vakondgyíkféle,
a mára kihalt
mauritiusi
óriásszkink valós
méretű szobra.
(jobbra)
Fotók: Németh Attila
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A dodó neve mára megmásíthatatlanul összeforrt
Mauritiusszal, amely a Madagaszkártól keletre fekvő Mascarenhas-szigetek talán legismertebb tagja.
A három nagy és egy sor aprócska földdarabból álló
szigetvilág másik ismertebb tagja a Franciaországhoz tartozó Réunion. A harmadik nagyobb méretű szárazulat a legtöbb ember számára ismeretlen
Rodriguez-sziget. A szigetcsoport vulkáni eredetű. Az ismertebb Hawaii-szigetekhez hasonlóan
egy, a kőzetlemezek szegélyeitől távolabb kialakult
aktív vulkáni terület (forró pont) fölött jöttek létre.
Hosszú ideig a világ többi részétől és egymástól is
elzártan fejlődtek, így mindegyiken egyedülálló,
csak ott honos fajokból álló életközösség alakult ki.
Mivel a Mascarenhas-szigetek nagyon távol esnek

minden más szigettől vagy kontinenstől, ez a távolság a szárazföldi állatok számára leginkább légi
úton küzdhető le. Így nem meglepő, hogy a szigetek
élővilágának legjellemzőbb fajait a madarak adják.
Őshonos emlősfajokat csupán a denevérek között
találunk. A helyi ökoszisztémában ugyancsak fontos szerepet betöltő hüllők valószínűleg viharok során leszakadt ágakon jutottak el a szigetekre, ahol

Zömmel őshonos
fák alkotta erdőség Mauritius
szigetének délnyugati részén.
A sziget mára
elveszítette őshonos növénytakarójának jelentős
részét, mindössze
területének 2%-át
borítja természetes növényzet.
(balra)

fogyasztották, a nyereghátú óriásteknősök viszont
– hosszú nyakuknak köszönhetően – a magasabb
bokrokról és a fák alsóbb ágairól legeltek. A szigetek
a teknősök mellett rendkívül gazdag hüllőfaunával
is büszkélkedhettek. Mauritiuson és Réunionon a
vakondgyíkféléknek (szkinkek) számos faja fejlődött ki. A leghatalmasabb, a méteres hosszúságú
mauritiusi óriásszkink (Leiolopisma mauritiana)

BÁR A MASCARENHAS-SZIGETEKEN
EGYMÁSHOZ HASONLÓ, KÖZELI ROKON
FAJOK ÉLNEK, AZ EGYES SZIGETEK
ÉLŐVILÁGÁBAN MÉGIS MARKÁNS
KÜLÖNBSÉGEKET TALÁLUNK.
bolygónk legnagyobb szkinkje volt. Ez az állat amellett, hogy valószínűleg mindenféle táplálékot elfogyasztott, elég nagynak bizonyult ahhoz is, hogy
az óriásteknősök fiatal egyedeire vadásszon. Mauritius és Rodriguez szigetén sokféle gekkó is élt. A
Rodriguez-szigeten két gigász is előfordult hajdan,
a Newton-gekkó (Phelsuma edwardnewtoni) és az
óriás nappaligekkó (Phelsuma gigas). A Mauritiuson
még ma is élő Günther-gekkó jelenleg a leghatalmasabb nappaligekkó a Földön.

egyedülálló fajokká fejlődtek. A
dodó világa – birodalmának ember előtti állapota – még a trópusi
szigetek különleges ökoszisztémái között is kivételes volt. Egyes
kutatók úgy vélik, hogy a Mascarenhas-szigeteken
éltek a legnagyobb számban sehol másutt elő nem
forduló állatok és növények. Sok bennszülött faj az
egész bolygón egyedülállónak számított. Valaha ezt
a távoli világot lakta a Föld legnagyobb óriásteknőse, leghatalmasabb vakondgyíkja és legnagyobb
papagája.

A díszes
nappaligekkó
(Phelsuma
ornata) egyike
Mauritius öt
bennszülött
nappaligekkó
fajának.

A TÖRTÉNELEM ELŐTT
Az első európaiak, akik a szigetekre léptek, alighanem egy történelem előtti világban találták magukat. A szigeteken például nem éltek szárazföldi
emlősök, a hagyományosan emlősállatok által betöltött ökológiai szerepköröket nagy testű hüllők
és röpképtelen madarak látták el. Több hasonlóság volt felfedezhető a három sziget élővilágában,
ugyanakkor jelentős, egyedi különbségek is mutatkoztak közöttük. A nagy testű növényevők szerepét mindhárom helyen óriásteknősök töltötték
be. Míg Réunionon csupán egyetlen fajuk élt, addig Mauritius és Rodriguez szigetén két-két faj is
előfordult. A megszokott külsejű óriásteknősök az
alacsonyabb bokrok hajtásait és az aljnövényzetet

A Mauritius
szigetén őshonos, de ma már
csupán néhány,
a fő szigethez közeli apró szigeten
megtalálható,
veszélyeztetett besorolási
Günther-gekkó
(Phelsuma guentheri) a Föld
legnagyobb ma
élő nappaligekkó
faja.
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A dodó

incs még egy állat bolygónkon, mely annyira általános jelképévé vált volna a kihalásnak, mint a bájos, esetlen, kövérkés
dodó (Raphus cucullatus). Mauritius élővilágának kétségkívül
a legismertebb tagja. Lépten-nyomon találkozhatunk vele mesékben,
irodalmi művekben és animációs filmekben. Mindannyian magunk
elé tudjuk képzelni az aranyos, kissé butácska, kövér madarat. Azt
azonban kevesen tudják, hogy voltaképp mennyire hiányosak is a
dodóval kapcsolatos ismereteink: valójában szinte semmit sem tudunk róla...
A dodót a 16. század végén fedezték fel holland utazók. Első írásos
említése 1599-ből származik, ám 1690-re már ki is pusztult. A kevesebb mint egy évszázad alatt, amíg a nyugat-európai telepeseknek és
utazóknak lehetőségük volt megfigyelni, alig néhány leírás és illusztráció készült róla. A dodó első ábrázolásain egy izmos lábú, nagy fejű,
erős csőrű futómadarat látunk. Csupán később terjedt el a kifejezetten
pulykaszerű ábrázolás. Gondolhatnánk, hogy a kitömött példányok
segíthetnek a kérdés eldöntésében, de gyakorlatilag nem maradt fenn
egyetlen teljes példány sem a sok elejtett dodóból. A fizikai bizonyítékok hiánya miatt – a földből előkerült első csontok fölleléséig – egyes
kutatók komolyan kétségbe vonták még a dodó puszta létét is. Az
első csontmaradványokat 1865-ben találták meg, ezek alapján született meg a dodó tudományos leírása. Ismereteink szerint egy méter
magas és mintegy 20-25 kilogramm súlyú, röpképtelen madár volt.
A csőre erős és horgas, arca csupasz, szárnyai aprók, lábai pedig rövidek és erőteljesek voltak. Szürke vagy barnás színű tollazat borította a
testét, farktollai visszakunkorodtak.
Bármilyen keveset is tudunk a dodó valódi megjelenéséről és testalkatáról, az életmódjáról még hiányosabbak az ismereteink. Egy félmondatos megjegyzésre építve széles körben elterjedt nézet, hogy ez
a madár volt a mauritiusi erdők legfőbb magterjesztője. Ehhez kap-

csolódik egy érdekes elmélet a dodófa (Sideroxylon grandiflorum) és a
dodó kapcsolatáról. Eszerint a dodófa kihalásra ítéltetett, mert magja
csupán úgy tud kicsírázni, ha keresztülhalad a dodó tápcsatornáján.
Az elméletet sokan támadták, s mára az is bebizonyosodott, hogy a
szóban forgó fa magjai mindenféle beavatkozás nélkül is képesek
csírázni. Ám a dodó táplálkozásával kapcsolatban számos további érdekes teória létezik. Az egyik szerint kisebb állatokat is fogyasztott,
köztük nagy mennyiségben szárazföldi rákokat. Egy másik elmélet
ennél is tovább megy, s azt valószínűsíti, hogy a dodó dögevő madár
volt, fő táplálékát a szigeten élő termetes szárazföldi teknősök tetemei
jelentették. Akármennyire bizarr is ez utóbbi, a dodónak aligha volt
szüksége horgas csőrre a gyümölcsevéshez, ráadásul csupasz arcával sokkal inkább keselyűhöz, mintsem galambhoz hasonlított. Bizonyítékok hiányában persze ezek mind csak spekulációk. Az igazság
pedig az, hogy a dodó szaporodásáról, életmódjáról és a mauritiusi
ökoszisztémában betöltött szerepéről szinte semmit sem tudunk.
Azelőtt kipusztult, hogy lehetőség nyílt volna a megismerésére. Már 1606-ban említést tesznek róla, hogy visszaszorulóban
van a sziget őshonos madárvilága. 1628-ra a dodó állománya
megritkult Mauritiuson. Végzetét feltehetőleg a nagy számban
behurcolt házi patkányok (Rattus rattus) idézték elő, melyeknek
a sziget madarai közt okozott pusztításáról a korabeli források is
beszámolnak.

A mára kihalt
mauritiusi
kékgyümölcsgalamb (Alectroenas nitidissima),
mint magterjesztő, egykor fontos
szerepet játszott
a sziget trópusi
erdeinek működésében.(balra)
Illusztrációk: John
Gerrard Keulemans

DODÓ, FEHÉR DODÓ ÉS REMETEGALAMB
Mint láthattuk, alapvetően hasonló, közeli rokon fajokból épültek fel a Mascarenhas-szigetek tagjainak
ökoszisztémái. Az egyes földdarabok között azonban mégis markáns különbségeket találunk. Mindez együtt nagyon izgalmas vizsgálati objektummá
teszi a szigetcsoportot a kutatók számára. Hiszen
hasonló környezetben és földrajzi elhelyezkedés
mellett találjuk őket, hasonló fajkészletből kiindulva
fejlődtek, ugyanakkor fejlődésük javarészt egymástól függetlenül zajlott, aminek eredményeként teljesen egyedi életközösségekké váltak.
Talán minden tudományos fejtegetésnél jobban
példázza a helyzetet a dodó, a fehér dodó és a remetegalamb története, egyszersmind bemutatva a
szigetek megismerésének kalandos történetét is. A
mauritiusi dodót (lásd keretes írásunkat) valószínűA kihalt
maszkarénai
papagáj
(Mascarinus
mascarin)
Réunion szigetét
lakta és talán
Mauritiuson
is előfordult.
Kihalása a
19.század
kezdete előtt
bekövetkezett.

A Mascarenhas-szigetek madárvilága olyan különleges és egyedi volt, tele furcsa és lenyűgöző
fajokkal, hogy részletes bemutatásához egy könyv
is kevés lenne. Ezért jelen írásban csak néhány különlegesség felvillantására nyílik lehetőség. Több,
a dodóhoz hasonlóan röpképtelen madárról is beszámoltak az utazók. Mindegyik szigeten élt például
egy-egy röpképtelen guvat- és bakcsófaj. Jellemző
madarai voltak a szigeteknek a papagájok. Szinte
valamennyi őshonos fajuk kipusztult napjainkra. A
Mauritiuson élt legnagyobb faj, a mauritiusi papagáj
(Lophopsittacus mauritianus) a Föld leghatalmasabb
papagája volt. Szintén jellemzők lehettek a galambok és a gyümölcsgalambok, melyeknek számos

leg senkinek sem kell bemutatni. A Rodriguez-szigeten élt remetegalambról (Pezophaps solitaria) viszont nyilván jóval kevesebben hallottak. Holott ez a
szintén röpképtelen madár volt a dodó legközelebbi
rokona. Szemben a dodóval karcsú, magas madár
lehetett, leginkább egy óriásira nőtt libára hasonlított. Köszönhetően a Rodriguez-sziget nagyfokú

AKADNAK OLYAN, EGY-KÉT ÉVSZÁZADA
KIIRTOTT MADÁRFAJOK, AMELYEKNEK
SEM A TESTFELÉPÍTÉSÉT, SEM
AZ ÉLETMÓDJÁT NEM ISMERJÜK
PONTOSAN.
faja alakult ki a szigeteken. Mauritius és Réunion
édesvizű élőhelyeit bennszülött madárfajok lakták:
a mauritiusi ásólúd (Alopochen mauritianus), a mauritiusi réce (Anas theodori) és a maszkarén szárcsa
(Fulica newtoni). A szárnyas vadászokat mindhárom szigeten egy-egy őshonos bagolyfaj képviselte.
Mauritiuson és Réunionon hajdan egy-egy bennszülött vércsefaj, valamint a réunioni rétihéja (Circus maillardi) is fészkelt. A lombok közt pedig még
egy sor további őshonos énekesmadár élt.

A mára kihalt,
hatalmas termetű
mauritiusi
papagáj ideje
nagy részét a
talajon töltötte
a legnagyobb
fák magjai után
kutatva.
Illusztráció: Henrik
Grönvold

elszigeteltségének, kihalása a dodóénál sokkal későbbre, a 18. század végére tehető. Jóllehet tovább
fennmaradt, mégsem tudunk róla semmivel sem
többet, mint híres rokonáról. Az igazi rejtélyt azonban a fehér dodó (fehér remetegalamb) jelenti. A
beszámolók szerint e különös madár Réunion szigetét lakta. Eleinte remetegalamb-szerű röpképtelen madárnak írták le, majd mindinkább különös,
fehér, dodószerű madárként ábrázolták. Az egyre
szövevényesebbé váló rejtély csupán az első teljes
csontvázak előkerülésével oldódott meg: kiderült,
17
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hogy sem dodóról, sem remetegalambról nincs
szó. Réunion titokzatos madara ugyanis egy íbisz
(Threskiornis solitarius) volt.
A szigetek példáján láthatjuk, hogy hasonló
adottságokból kiindulva, hasonló odavetődött állatokból a „természet műhelyében” milyen egyedi
fajok fejlődhetnek ki, páratlan életközösségeket alkotva. Ezek az életközösségek a természet által támasztott egyforma kihívásokra egyedi megoldásokkal szolgálnak.

ELVESZETT PARADICSOM
A dodó, az évszázadok során, az ember okozta természetpusztítás és állatfajok kiirtásának jelképévé
vált. Kihalása egyúttal szimbolizálja a szigetekre
jellemző gazdag élővilág eltűnését is. A Mascarenhas-szigetek őshonos élővilágának pusztulása a
történelem első jól dokumentált esete, mikor egy

A mauritiusi
vércséből a 20.
század közepére
mindössze
4 példány
maradt.
A fajnak ma
mintegy 400
példánya él
szabadon.
(balra fent)

A rózsaszín galambnak csupán
20 példánya élt,
mikor természetvédelmi akció indult a megmentésére. Ma mintegy
400 példánya él
szabadon.
(jobbra fent)

A kihalt Rodriguez-szigeti nyereghátú óriásteknős (Cylindraspis
vosmaeri) valós
méretű szobra
egykori élőhelyén. (balra)
Fotók: Németh Attila
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teljes természetes ökoszisztéma veszett oda az emberi tevékenység következtében. Tanpélda, amely
(bár csak évszázadokkal később) első ízben hívta fel
az emberiség figyelmét a zárt ökoszisztémák sérülékenységére, s vált egyidejűleg a természetpusztítás jelképévé.

A MASCARENHAS-SZIGETEK
LEGJELLEMZŐBB ÁLLATAI A MADARAK
ÉS A HÜLLŐK. VALAHA ITT ÉLT A
VILÁG LEGNAGYOBB PAPAGÁJA ÉS
LEGHATALMASABB ÓRIÁSTEKNŐSE IS.
Noha a Mascarenhas-szigetek élővilága jóvátehetetlenül károsodott, megmaradt értékei között
még ma is bámulatos fajokat, megannyi „kicsi dodót” találunk. E fajok sokszor zsebkendőnyi területekre visszaszorulva küzdenek nap mint nap a túlélésért és a fennmaradásért. Számos szervezet és
eltökélt természetvédelmi szakember pedig azért
dolgozik, hogy az említett fajok ne kövessék a dodó
példáját. A mauritiusi rózsaszín galamb (Columba
mayeri) vagy a mauritiusi vércse (Falco punctatus)
megmentése olyan sikertörténetek, melyek alapján
van okunk a bizakodásra.
DR. NÉMETH ATTILA

ÉSZAKRÓL ÉRKEZTEK • Az északi tájak lakójaként
ismert énekes hattyú (Cygnus cygnus) 2005-ben költött először sikerrel Magyarországon, az Ipoly völgyében. A pár olyannyira megkedvelte a területet, hogy
azóta minden évben sikerrel nevel fiókákat. A fiatal
madarak egy része távolabbi területekre vándorol, de
időnként azért vissza-visszalátogat, így jó ideje nagy reményekkel vártuk egy újabb hattyúpár megtelepedését
a határfolyó menti mocsarakban.
2014 során az egyik ilyen fiatal madárra nyakgyűrű
került, amely révén pontosabb képet tudunk alkotni a
vonulásról és a pihenőhelyekről. Ez a madár az elmúlt
években többször járt Németországban és a lengyel
gyülekezőhelyeken, ahonnan rendszeresen párjával
tért vissza.
A korábbi évek megfigyeléseiből is sejthető volt, hogy
előbb-utóbb fészkelni fognak, de ennek bizonyítására
csak idén került sor: a madarak a Drégelypalánk közelében lévő Csadó-mocsárban raktak fészket.
Levegőből, csekély mértékű zavarást jelentő megfigyelési módszerrel sikerült bizonyítani a költést, melynek
eredménye 6 tojásból 5 fióka!
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

SAKÁLOK A BÖRZSÖNYBEN • Az aranysakál (Canis aureus) jó ideje
erőteljes terjedést mutat hazánk területén. Jól példázza a helyzetet, hogy
míg az ezredforduló táján eseményszámba ment előfordulása és elejtése,
addig az elmúlt években több ezresre nőtt a terítéke, s a vadászati jogszabályok az egész évben elejthető (régies szóhasználattal a dúvad) kategóriába sorolták.
E nádi farkas névvel is illetett kutyaféle leginkább az alföldi, illetve dombvidéki, változatos élőhelyekkel, vadrejtő sűrűkkel tarkított tájat lakta be, legfeljebb váltóvadként került elő a hegyvidéki tájakon.
A Börzsöny – vulkáni csúcsokkal szabdalt – hegyi erdőrengetegei elvben
nem kedveznek a faj számára, ezért is meglepő, hogy idén áprilisban a
nagyragadozók előfordulásainak dokumentálását célzó automatikus kamerák érzékelője elé került egy nagyobb termetű példány (vélhetően egy
felderítő, azaz családalapításra alkalmas helyszíneket kereső kan). A sakál
előfordulására évek óta van példa a hegység környékén fekvő területeken,
így az Ipoly völgyében, illetve az alacsonyabb hegylábon, de ez volt az első
bizonyított előfordulása a Börzsöny zárt, belső részein.
Fotó: Kovács Zsolt

ELISMERÉS A PARLAGI SASOK VÉDELMÉÉRT • A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület koordinálásában négy éven át (2012–2016 között) futó LIFE+ pályázat
keretében sikerült elérni, hogy a fokozottan védett, veszélyeztetett parlagi sas (Aquila heliaca) hazai állománya stabilizálódott és közel 40%-kal nőtt. Még a rendkívül aggasztó mértékű (alattomos módon folytatott) mérgezéses eseteket is sikerült visszaszorítani, illetve
ezek további terjedését megakadályozandó szankciókat foganatosítani.
Ez a kiemelkedő természetvédelmi eredmény sarkallta a madárvédő kollégákat, hogy
nemzetközi fórumon is megpróbálják elismertetni munkájukat. Az Európai Unió Natura
2000-es díjának természetvédelmi kategóriájában indított nevezés olyannyira jól sikerült,
hogy győztesként ünnepelhetjük a Helicon LIFE projektet, amely ráadásul az egyedüli magyar természetvédelmi projektként került be a díj 2018. évi döntősei közé!
Fotó: Készítette Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

ÚJPESTI ARANYSAKÁLOK.
Az aranysakálok már Budapesten
is jelen vannak. Legutóbb Újpesten, a váci vasútvonal felé néző tízemeletes házak egyikéből sikerült
megfigyelni egy háromtagú falkát.
Basa István, a Fővárosi Állat- és
Növénykert munkatársa ez év április 19-én, éjfél körül, a vasút felől
a legrövidebb kis utcából kifordulva három állatot pillantott meg.
A sárgás-vöröses-szürkés színű,
felálló fülű, hegyes orrú, csutak farkú, jellegzetes aranysakálok kb. 40
méterre a házaktól, a kivilágított
utcán vonultak át. A sakál megjelenése a városban nem meglepő,
ugyanis a vasútvonal mentén zöld
folyosó húzódik, egészen a Budapesti Állatkertig. A legközelebb eső
mezőgazdasági terület pedig nincs
messzebb két kilométernél, s a
fővárossal szomszédos vadászterületeken két vadász is lőtt az idén
sakált.
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fiumei olasz patríciuscsaládból származó tengerbiológus 1857. július 27-én született Vittorio
de Gauss néven, Nagyváradon. Vittorio 1883-ig
Budapesten végezte egyetemi tanulmányait bölcsész szakon, s ekkortájt tanult meg magyarul is.
Ugyanebben az évben a fiumei állami felső leányiskolában helyezkedett el tanárként, de a következő
esztendőtől már Budapesten újságíróként, majd
1886-tól pénzügyminisztériumi számtisztként dolgozott. Több lapban jelentek meg írásai. Ezekben az
években szépirodalmi műveket is fordított, olaszról
magyarra. Ekkoriban vette fel a Garády Viktor nevet.
1902 nyarán ismerkedett meg Gonda Bélával, a ke-

valamint a tenger állatvilágával. Részben a kereskedelmi miniszter támogatásával meglátogatta az
osztrák, a svéd, a dán, a norvég és más nemzetek
biológiai állomásait, de az Északi-tenger és az Atlanti-óceán egy részét is bejárta.
Garády Gauss
Viktor a buccarii
halászok között
(A Tenger [1932]
nyomán)

AZ ADRIÁT KUTATTA
1905-ben végre megnyílt Fiuméban a Magyar Királyi Tengeri Biológiai Állomás, amelynek vezetésével
Garádyt bízták meg. Az állomás felállításának elsődleges célja a halászat támogatása, illetve a rák- és
osztrigatenyésztés megalapítása és fejlesztése volt.
Az említett tenyésztési célok elérésére történtek is
kísérletek az állomáson, továbbá a Jablanac-fjordban, ahol osztrigatenyészetet rendeztek be, ám a
támogatások elégtelensége miatt e projekteket le
kellett állítani. Ezenkívül tervbe vették a halak ívási
idejének meghatározását, a vándorló halfajok útvonalainak feltérképezését, a Kvarneró „mélyvízi” faunájának és flórájának megismerését, valamint egy
garnélafaj, a Nephrops norvegicus életmódjának
kutatását. Előirányozták nyolchetes tanfolyamok
megszervezését is tanárok részére.

TUDÓSA VOLT

NEM VOLT EGYSZERŰ MŰKÖDTETNI
reskedelmi minisztérium tengerészeti osztályának
vezetőjével – aki egyben a Magyar Adria Egyesület
elnöke is volt –, és bemutatta neki a fiumei tengeri
akvárium tervét. Gonda felkarolta az ügyet, s a tengerészeti hatóság egyetértésével a Mária Terézia-móló
közelében kijelölték a leendő akvárium helyét. Garádynak nem sikerült elegendő pénzt összegyűjtenie,

A FIUMEI TENGERBIOLÓGIAI ÁLLOMÁS
SZŰKÖS ANYAGI HELYZETE ELLENÉRE
IS JELENTŐS TUDOMÁNYOS MUNKÁT
VÉGZETT.
és eközben maga is bajba került, mivel a sikerben
bízva pesti állását felmondta, s családját is Fiuméba
költöztette. Ismét Gonda sietett a segítségére, mikor
előterjesztésére a miniszter 1904-ben kinevezte védencét a Magyar Tengerészeti Akadémia óraadó természetrajz- és olasztanárává, amely pozícióját 1908ig töltötte be. Emellett Garádyt tették meg a Magyar
Királyi Tengerészeti Hatóság halászati felügyelőjévé
is. Utóbbi beosztásának köszönhetően bekalandozta
a Kvarner-régiót, miközben megismerkedett a helyi
halászokkal, a halászati módokkal és eszközökkel,
20

A Klotild
visszatérőben a
fiumei kikötőbe
(A Tenger [1911]
nyomán)

Az állomás szűkös elhelyezésére azonban jellemző
volt, hogy a tudományos és bemutató célokat szol-

Az akvárium
csendes, hűvös
csarnokában
1944

gáló akváriumokat egy kis terembe zsúfolták be. A
kiállítás összesen hat 475, tíz 320 és húsz 40 literes
medencét vonultatott fel. Ehhez csatlakozott az apró
„laboratórium” is, mely a néhány kötetes könyvtárnak, a két munkaasztalnak és a preparátumoknak
adott helyet, de ez volt egyben Garády dolgozószobája is. Az akvárium előtti folyosót deszkafalakkal
három részre osztották, amelynek első részében egy
kis gyűjteményi szekrény és a hosszabb kerítőhálók
kaptak helyet, míg a falakat preparátumok, a desz-

na közötti olasz partok kutatását
végezték el.

ÁLLATKERTI KAPCSOLAT

A Fővárosi Állat- és Növénykert 1912-ben megnyílt
akváriumát is Garády látta el tengeri állatokkal. A
háborús évek kivételével minden tavasszal egy
vasúti kocsira való élőlényt küldott Budapestre. A
kor viszonyaira jellemző, hogy a tengeri állatokat
a hajón vesszőkosarakba állított bádog tartályokba helyezték el, majd az állomás akváriumában
pihentették őket. Ezt követően az állatok megint
tartályokba kerültek, és kocsival vitték ki azokat a
vasúti állomásra, majd egy 21 órás vonatút következett. Az utazás a kísérőkre komoly feladatot rótt,
mert az egész úton kézi erővel félóránként levegőt
kellett pumpálni a tengervizes szállítótartályokba,
hogy az állatok oldott oxigénhez jussanak.
1914-ben a fiumei torpedógyár környékén egy töltet nélküli torpedóval meglőtt és sérült 3,5 mázsás
holdhalat (Mola mola) fogtak ki a tengerészek. A
faj kerek formája miatt kapta a tudományos nevét,
amely magyarul malomkövet jelent. A Garády által
azonosított halat daruval emelték ki a vízből, amit
a szakember egy lehetetlenséggel határos vállalkozással megpróbált eljuttatni a budapesti állatkertbe, hogy azt preparálás után bemutathassák a közönségnek, s az ebből befolyó pénzt a Vörös Kereszt
fiumei részlegéhez juttassák el. Sajnos azonban az
állat szállítása annyit késett, hogy az útközben teljesen megromlott és már nem lehetett tartósítani
és kiállításba tenni.
Az olasz uralom idején Garády jó kapcsolatokat
alakított ki a rovinji tengeri biológiai állomással
és az igazgató kedvelt munkatársa lett. Az intézet
megbízásából 2 évig végzett kutatásokat az Adria
északi részében, s innen szervezte a tengeri állatok
gyűjtését és transzportját is a budapesti állatkert
számára.

TERMÉKENY ÍRÓ VOLT

A tengerbiológiai
állomás előtt álló
megrakott kocsi
tartályaiban
a tengeri
állatok újabb
szállítmánya
várja, hogy
a budapesti
állatkert
akváriumába
szállítsák őket.

A biológiai
állomás folyosója
(A Tenger [1911]
nyomán)

kafalat pedig préselt moszatok díszítették. A második helyiségben dolgozott a preparátor, itt tárolták
a halászati felszereléseket, továbbá három édesvízi
medencében kísérleteztek a pisztráng szaporításával és felnevelésével is. A folyosó harmadik egysége
a gépháznak felelt meg.
Az állomás meglehetősen szerény anyagi keretek
között működött. A kutatásokhoz a legelemibb eszközök is hiányoztak, s ha be is szerzik őket, akkor
sem lett volna elegendő hely a használatukhoz. Az
állomás saját hajóval sem rendelkezett, így az akváriumok feltöltését is leggyakrabban csak a hatósági
gőzösök igénybevételével tudták megoldani.
A személyzet Garádyn kívül csupán két főből állt.
Az akváriumot nemcsak turisták, hanem fiatal hazai biológusok is látogatták. A nehézségek ellenére
Garády már 1906-ban egy olyan expedíciót szervezett és vezetett, amelynek során a Velence és Anco-

A neves tengerbiológus közben
a Magyar Tengermellék társadalmi életében is jelentős szerepet
vállalt. 1903-ban megalapította
a Fiumei Szemle című hetilapot,
1907-ben a Fiumei Napló című
politikai napilapot, 1911-ben pedig a Magyar Adria Egyesület
tengermelléki bizottságának titkára lett. Számos szakkönyvet
és ismeretterjesztő művet írt, s
rendszeresen publikált a szaklapok hasábjain is.
A biológiai állomás 1918-ig működött eredeti
formájában, majd egy fiúiskolába helyezték, ahol
1928-ban megszüntették. Garádyt időközben nemcsak nyugdíjazták, hanem 1919 nyarán a Consorzio Nazionale ki is utasította Fiuméból. Az idős férfi
azonban nem engedelmeskedett. Trianon után is
fenntartotta a Magyar Adria Egyesületben lévő tag-

GARÁDY VIKTOR KORÁNAK EGYIK LEGKIEMELKEDŐBB TERMÉSZETTUDOMÁNYOS-ISMERETTERJESZTŐ ÍRÓJA VOLT.
ságát, s 1927-ben alapítója lett a fiumei Magyar Háznak. Ugyanebben az évben kérte és meg is kapta az
olasz állampolgárságot, továbbá 500 lírás nyugdíjat
is megítéltek neki, ám ez csak szűkös megélhetésére volt elég.
1931-ben angol szakemberekkel új halászati módszereket próbált ki az Adrián, ahol meghűlt, és ágynak esett. Fia, Ladislao de Gauss festőművész közölte
apja május 27-i halálának hírét Nadler Herberttel, a
Budapesti Állatkert igazgatójával.
TÓTH TAMÁS

Magyarországon három
pelefaj él, a nagy pele
(Glis glis), az erdei pele
(Dryomys nitedula),
valamint a mogyorós
pele (Muscardinus

avellanarius).
Mindhárom faj 1974
óta élvez törvényi
védettséget, a
mogyorós és a nagy
pele védett, míg az
erdei pele fokozottan
védett faj hazánkban.
A nagy és a mogyorós
pele pénzben kifejezett
természetvédelmi
értéke 50 ezer, míg az
erdei peléé – 2012-es
fokozottan védetté
nyilvánítása óta – 100
ezer forint.
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Az éjszakai koboldok

rejtélyes élete
MIT TUDUNK A PELÉKRŐL?
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Bokron-cserjén csavarog a
mogyorós pele,
Úgy rágcsál, hogy rezeg még
az agyveleje is bele,
Csak éjszakánként kotorász, és
hagyja el a fészkét,
Méterrel a föld felett lebeg a
kérója, na még szép!
Ha támad a tél, bevonul a föld
alá, fedezékbe,
A téli álomtól simán lehűl,
fagyálló a vére.
Tavasszal termelik rakásra a
pele-gyerekeket,
Szülnek ötöt-hetet, aztán újra
mehet a menet.
[…]

Fotó: JohnatAPW /
Shutterstock
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AZ ÓVILÁG LAKÓI

A pelefélék családjába tartozó fajok kizárólag óvilági elterjedésűek, Eurázsiában, illetve Afrikában
élnek. Huszonnyolc fajuk ismert,
amelyek mintegy fele a fekete
kontinensen honos, a többi az Ibériai-félszigettől
Japánig népesíti be Eurázsiát. A peléket jellegzetes
szegélylakó kisemlősök gyanánt szokták leírni. Ez
napjainkban többnyire igaznak is bizonyul, legalábbis Európában. Mintegy 150-200 éve azonban
e kisemlősfajok nemcsak a szegélyzónában, hanem
az erdőbelseji, sokkal változatosabb és gazdagabb
fajösszetételű cserjeszintben és lombkoronaszintben is megtalálták az életterüket. Az ok abban keresendő, hogy mára Magyarországon a honfoglalás
kori erdőállománynak csupán alig 15 százaléka ma-

(Lackfi János: Pele-repp,
részlet)

A biztonságos,
gömb alakú
fűfészket elhagyó
mogyorós pele
kölykök sokszor
mókás gyakorlással tanulják
az ágakon való
gyors és biztonságos közlekedést. (fent)

gy rajzfilmben talán ezzel
a rapszámmal vonulnának
az erdei csapáson a bozótrapperek. A való világban
azonban az éjszakai erdők,
cserjések koboldjairól, a pelékről
ugyancsak hézagosak az ismereteink. De kezdjük az alapoktól! A
pelefajok egy erdőtársulás életközösségének – ökológiai értelemben véve – az úgynevezett
„esernyőfajai”: az ő sikeres megtelepedésük egyben az adott erdei ökoszisztéma természetközeli
összetételének és működésének
biztosítéka is.

radt fenn számukra, ráadásul a modern erdőgazdálkodási gyakorlat miatt jórészt annak szegélyeire
szorultak ki. Az eredetileg vegyes szerkezetű, gazdag fajösszetételű élőhelyeik legalább 90 százalékát
elvesztették az elmúlt évszázadokban. Állományuk
megcsappanása, elterjedési területük visszaszorulása is emiatt következett be. Mindhárom hazai
pelefaj esetében komoly versengés folyik a minél
kuszább, összefüggő ágrendszerű, sűrű lombozatú,
fás szárú foltokért.

ELERÜLIK EGYMÁST
Az európai pelefajok nemzetközi vizsgálatai faji és
élőhelyi szinten is gyakran eltérő élőhelyigényről
számolnak be. A Magyarországon honos három pelefaj kis léptékű, európai elterjedési térképe ugyan a

AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADOKBAN AZ
EURÓPÁBAN ÉLŐ PELÉK TERMÉSZETES
ÉLŐHELYE TÖBB MINT 90 SZÁZALÉKKAL
CSÖKKENT.
Kárpát-medencei régióban teljesen átfedi egymást,
de közelebbről vizsgálva kitűnik, hogy közös előfordulásuk ennek ellenére viszonylag ritka.
A három faj együttes előfordulását elsősorban az
Északi-középhegységben mutatták ki kutatók, ám
várható ilyen adat az ország más, jól erdősödött élőhelyeiről is. A mogyorós pele, mint a leggyakoribb
és legszélesebb ökológiai igényű hazai pelefaj, gya-

korlatilag az összes olyan élőhelyen megtalálja létfeltételeit, ahol
a másik két, sokkalta ritkább faj
is él. A nagy és az erdei pele jóval
szűkebb élőhelyigényű, megtelepedése emiatt főleg az aránylag
kiterjedtebb, idősebb fákat is tartalmazó, összetettebb vegetációszerkezetű és gazdagabb fajöszszetételű erdőkre jellemző.
Általánosságban elmondható,
hogy a három pelefaj együttélése
Fotó: marcovarro /
sokkal inkább egymás elkerüléShutterstock
sén alapul, azaz a kisebb faj kerüli
a nagyobbat. Ez leginkább az erdei
és a nagy pele viszonyára igaz, bár
az erdei és a mogyorós pele közös
élőhelyhasználata során is megfigyelték a szóban forgó viselkedésökológiai jelenséget.
Az egyes pelefajok az erdők,
bokrosok fajösszetételét és szerkeA peléket nagy
kidülledő gombzetét tekintve is jelentősen eltérő
szemeik és érzéigényűek, ám a gazdag, változakeny bajuszseptos élőhelyen együtt is megtelerűjük segíti az
pedhetnek. A vegetációjellemzők
éjszakában való
tájékozódásban.
– fajösszetétel, szerkezet, korSzőrtelen füleloszlás, kiszáradt fák aránya,
kagylóikat pedig,
borítottság, záródás mértéke stb.
ha szükséges,
– jelentik az elsődleges ökológiai
valamelyest a
hangok irányába
faktorokat a megtelepedésük sois tudják fordítarán, míg az adott élőhely kitettni. (lent)
sége vagy tengerszint feletti maFotó: Miroslav Hlavko /
Shutterstock
gassága csak sokadlagos hatású.
A pelepopulációk szempontjából
az erdők faösszetételénél fontosabb ökológiai tényezőnek bizonyul a cserjeszint szerkezete.
Különösen a mogyorós pele kedveli a nagyon
sűrű, lehetőleg tüskés bokrokat, például a rózsaféléket (Rosa spp.). A takarásukban szinte észrevétlenül
A nagy pelék
ügyesen
kapaszkodnak
a fatörzseken.
A függőleges
törzsön akár
fejjel a föld
felé is gyorsan
tudnak mozogni,
ami jól fejlett
talppárnáiknak és
egyensúlyozást
segítő farkuknak
köszönhető.
(jobbra)

mozoghat az ágak közt, ami a ragadozók elleni védelmi stratégiájának egyik legfontosabb eleme. Bámulatosan szalad a rózsatövisekkel tarkított ágakon,
ügyesen kerülgetve a szúrós akadályokat. Nem is
merészkedik utána egyetlen ragadozó sem.
A cserjeszint megszüntetése, gyérítése vagy akár
az erdei, erdőszegélyi legeltetés oda vezethet, hogy
az adott erdőrészletből teljesen eltűnik a mogyorós
pele.

VÁLTOZATOS TÁPLÁLÉK
A pelék javarészt táplálékspecialisták. Mivel nincs
vakbelük, az ott élő baktériumok hiányában nem
tudják a leveleket, füveket tökéletesen megemészteni, ezért nagymértékben szükségük van energiában
gazdag, változatos táplálékra is. Ilyenek a fák és cserjék friss hajtásai, virágai, továbbá különféle termések, gyümölcsök és olajos magvak. Elsőre talán nem
is gondolnánk, hogy e bájos rágcsálók ragadozók is
lehetnek. Pedig gyakorta fogyasztanak állati eredetű
táplálékot, főleg ízeltlábúakat; de időnként puhatestűek, ritkábban énekesmadarak, sőt más pelefajok
kölykei is szerepelhetnek az étlapjukon. A megfelelő
mennyiségű és minőségű táplálékbázis folyamatossága viszont csak fajgazdag, változatos vegetációjú
25
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Kevés
honfitársunknak
adatik meg a
lehetőség, hogy
erdei pelével
találkozzon.
Nem csupán kis
egyedszámú
populációkat
alkot, de ezek
gyakran el is
szigetelődnek
egymástól.

élőhelyen tudja a kis mozgáskörzettel (home range)
rendelkező pelék hosszú távú megmaradását biztosítani. A mindenkori táplálékbőség és egyéb ökológiai adottságok számottevően emelhetik vagy csökkenthetik egy adott évben a pelék túlélési, valamint
szaporodási esélyeit. Magyarországon a március közepétől, végétől november elejéig, közepéig tartó aktív időszak után hat-hét hónapos valódi hibernációra
vonulnak a pelék.

Fotó: ShDmFch /
Shutterstock

Az erdei pelék
hangokra alapozott kommunikációját számos
kutató vizsgálta
már világszerte.
Kiderült, hogy
meglepően gazdag a hangrepertoárjuk. Leírtak
dallamosnak
tűnő nyüszítést, cincogást,
csicsergést,
csipogást, sziszegést, sípolást,
zümmögést,
fogcsattogtatást
és riasztásnak
szánt vinnyogást
is. (lent)
Fotó: ShDmFch /
Shutterstock
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ÁLOM, ÁLOM…
Mivel az év jelentős részét mély álomban töltik,
innen származik a német és az angol nyelvben a
család neve is: Siebenschläfer („hétalvó”), illetve
Dormouse („alvóegér”). Valódi téli álmot alszanak,
melynek időtartama fajonként eltérő. Talajrepedésekbe, üregekbe, sőt esetenként barlangokba vonulnak el, olykor gyökerek mentén húzódnak a föld
alá, ahol a hőmérséklet a tél folyamán állandó. A hibernáció időszakában anyagcseréjüket nagymértékben lelassítják. Időről időre, a talaj hőmérsékletének függvényében felébrednek, de többnyire nem
hagyják el hibernációs fészküket. Feltehetőleg a klí-

A PELÉKNEK NINCS VAKBELÜK, EZÉRT
CSAK ENERGIADÚS TÁPLÁLÉKOT
FOGYASZTANAK. NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI
EREDETŰ ELEDEL EGYARÁNT SZEREPEL
AZ ÉTLAPJUKON.
maváltozás nyomán a téli hónapokban egyre gyakrabban jelentkező időszakos fölmelegedések komolyan veszélyeztethetik egyes telelő állományok
vagy példányok túlélését. Ilyenkor a pelék a növekvő talajhőmérséklet miatt felébredhetnek, és sok
energiát használhatnak fel éber állapotukban, ami
meghatározóan csökkentheti annak valószínűségét, hogy kellő zsírkészlettel éljék túl a hibernációt.
A téli felébredések utáni „visszaalvás” sokszor nem
megy végbe tökéletesen, felborul az állat hormonháztartása; ez szintén a mortalitási ráta emelkedéséhez vezethet.

VALÓDI TÉLI ÁLMOT ALSZANAK, AMELYNEK IDŐTARTAMA FAJONKÉNT VÁLTOZÓ.
A pelék éjszakai életmódot folytatnak, következésképp természetes ragadozóik főként a baglyok, közülük is kivált a macskabagoly (Strix aluco) és a gyöngybagoly (Tyto alba). A kisragadozók közül elsősorban a
szintén erdei életmódot folytató nyuszt (Martes martes) és a vadmacska (Felis silvestris) vadászik rájuk, de
kimutatták többek közt a nyest (Martes foina), a róka
(Vulpes vulpes), a borz (Meles meles), sőt még a vaddisznó (Sus scrofa) mogyoróspele-predációját is. A
róka, a borz és a vaddisznó főleg a talajban telelő példányokat ássa, túrja ki és eszi meg. Téli álmuk alatt a
pelék a testtömegük akár 30 százalékát is felélik, a tavaszi ébredés és szaporodás, illetve utódnevelés időszakában emiatt sokkal sérülékenyebbek, nagyobb
arányban esnek áldozatul a ragadozóknak, mint az
év további periódusaiban.

A pelefélék elterjedésének évtizedes vizsgálata
még sok fehér
foltot mutat.
Napjainkban leginkább a peleodú
telepek létesítésével térképezik
állományaikat.
(fent)

A pelefajok többnyire alacsony egyedszámú populációkat alkotnak egy erdőtársulás kisemlősközösségében. A rágcsálók rendjén belül kifejezetten
K-stratégistáknak tekinthetők. Ezt támasztja alá viszonylag hosszú élettartamuk is. A mogyorós pelénél megfigyeltek ötéves példányokat is, míg a nagy
pelénél nem volt ritka a tízévesnél idősebb egyed
sem.
BAKÓ BOTOND

Fotó: Miroslav Hlavko /
Shutterstock

A fiatal nagy
pelék még ritkán
harapnak, de a
felnőtt példányok
már komoly
sebeket ejthetnek
a kezünkön.
Lehetőleg ne
fogjuk meg őket
kesztyű nélkül!

1.

Fotó: varis kusujarit /
Shutterstock

VADONLESŐ PROGRAM
ÉS PELEVÉDELEM

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer Készítette: Bokor Veronika © 2015

Az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztálya által működtetett és széles társadalmi réteget
megcélzó Vadonleső program minden esztendőben meghirdeti az év emlőséről szóló rendezvénysorozatát. 2017-ben az év emlőse a mogyorós
pele lett. Ennek kapcsán egész esztendőben változatos pályázatok, programok
és rendezvények népszerűsítették a
mogyorós pelét. Az éves programsorozat megvalósításában a hazai
nemzeti parkok igazgatóságai mellett a Magyar Természettudományi
Múzeum és számos szakmai szervezet is részt vállalt. A tematikus év
során született pályázatok, peleversek elérhetők a www.vadonleso.hu,
valamint a www.facebook.com/vadonleso oldalakon.
Ha szeretne bekapcsolódni a hazai pelevédelmi munkákba, vagy egyszerűen kíváncsi, miként
élnek a pelék, látogasson el az Erdőmentők Alapítvány vonatkozó projektjéhez (http://erdomentok.
hu/orszagos-pelevedelmi-program/). Odútelepek
létesítése, kezelése, továbbá a Pelevízió online
programja hozza közelebb eme erdei koboldok titokzatos életét.

2.

3.

A térképek a
pelék elterjedését
mutatják
hazánkban:
1. Erdei pele
2. Mogyorós pele
3. Nagy pele
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Kulturális rovat
A hónap könyve

Okinawa Mi Amor
Szerelmem Okinawa
SZEMADÁM GYÖRGY írása
Okinawa a legnagyobb szigete annak a Japánhoz tartozó, s attól délre-délnyugatra
fekvő, több mint 140 kisebb-nagyobb földdarabból álló, Csendes-óceánban lévő szigetláncnak, amit összefoglaló néven Riukiu-szigeteknek neveznek.
Mi jut eszébe az embernek Okinawáról,
már ha egyáltalán mond neki valamit ez a
megnevezés? Természetesen az okinawai
csata, ami az amerikaiak és japánok közt
1945-ben három hónapig tartott. Ekkor a
bombázások teljes tájalakzatokat semmisítettek meg, s 200 000 emberáldozatot
követeltek. A halottak (legalább) fele a civil
lakosságból került ki. Rossz emlékű hely!
Ehhez képest dr. Korsós Zoltán zoológus,
a Magyar Természettudományi Múzeum
főigazgatója, aki 2009-től csaknem három
éven át végzett itt és a szomszédos szigeteken (a 60 lakott szigetből 53-at látogatott
meg) kutatómunkát, egészen más képet fest
erről a szigetvilágról. Csodás szubtrópusi
tájakról, gyönyörű tengerpartokról, kristálytiszta tengerről és élőlényekben páratlanul
gazdag korallzátonyokról számol be, meg
arról, hogy az okinawaiak békés, vendégszerető, jókedvű, segítőkész emberek, és jó a
közbiztonság. A szerző 10+1 pontban sorolja
fel, hogy miért lett szerelmes Okinawába,
amelyek között ott szerepel a borravaló hiánya (1. pont) és az illemhelyek tisztasága (8.
pont) is.

Ez az olvasmányos, éles szemű tudóshoz méltó, (többségében a szerző által készített) színes fotókkal gazdagon illusztrált
élménybeszámoló és útleírás olyan gazdag
információanyaggal szolgál, hogy szinte útikönyvként is használható lenne.
Miről olvashatunk benne? Az egyes szigetek földrajzáról, az azokat sújtó (évszám és
elnevezés szerint is felsorolt) tájfunokról és
földrengésekről (utóbbiakból kettőt a szerző is átélt), a népességről, a japánok és az
okinawaiak antropológiai különbségeiről,
utóbbiak eredetlegendájáról, őstörténetéről, illetve történelméről, de különösen érdekes volt számomra annak a rejtélyes, víz
alatti kő-formációnak a leírása is, ami talán
egy elsüllyedt civilizáció maradványa lehet.
A szerző bemutatja továbbá a világ leghoszszabb – csaknem négy kilométeres – függőhídját, az Okinawai Nemzeti Színházat és
egy félelmetes legendákkal övezett lakatlan
szellemhotelt, és sort kerít a különös helyi
ételek (például az általa is ehetetlennek ítélt
tengerikígyó leves) illetve szeszes italok (kígyópálinka) leírására is.
Dr. Korsós Zoltán egyébként azon száz
ember közé tartozik a világon, aki a talajlakó ikerszelvényesek (Diplopoda) kutatója,
s a három év során több új információval
gazdagította a tudományt, sőt eddig ismeretlen fajokat is felfedezett. Igen érdekes fotókat közöl ezekről az állatokról ultraibolya

fénnyel megvilágítva, amelyek így, nappali
fényben látható színezetüktől teljesen eltérő
pompában tündökölnek. A jelenség azért titokzatos, mert nincs rá semmiféle evolúciós
magyarázat, hiszen ezek az állatok vakok.
Természetesen megannyi érdekes állatfajról ír, ami ebben a térségben előfordul, de
ami a legfontosabb: fotókat is közöl róluk.
Szerepel köztük a csak 1981-ben felfedezett
okinawai guvat és az 1965-ben leírt iriomotei
törpemacska is. Korsós Zoltán könyve egyszerre útikönyv és zoológiai ismeretterjesztő kötet – de elsősorban remekül megírt,
érdekfeszítő olvasmány.

ELEFÁNTSUTTOGÓ

FEJET HAJTUNK II.

ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK

A könyv 2012-ben elhunyt
egyik szerzője, Lawrence
Anthony világszerte elismert
természetvédő volt. Dél-Afrikában magánrezervátumot
működtetett, ahol jókora
területen – igaz, bekerítve
– élhettek a kontinens jellegzetes vadjai. Egy alkalommal
egy elefántcsordát kapott
ajándékba. Az agresszív hordát nemcsak hogy sikerült
megszelídítenie, de egyúttal barátságot is kötött velük.
A könyv azonban nem csupán az elefántok különleges
mindennapjait, hanem az egyre zsugorodó afrikai vadon
életét is bemutatja. Sajnálatos, hogy a fordítást nem
nézte át szakember, egyebek mellett ezért „kerülhetett”
például hiúz és bölény Afrikába…

A Vadászati emlékhelyek Magyarországon alcímet viselő
könyv első kötete tíz éve jelent meg. Egy évtized múltával a második kötet megjelentetését az tette szükségessé,
hogy újabb emlékhelyeket
avattak, kisebb-nagyobb múzeumok nyíltak, és persze
belekerült az, ami kimaradt
az előző könyvből. A két kötet
ugyan együtt alkot szerves
egységet, ám a második önállóan is megállja a helyét. A
természetbarátok számára talán azért lehet különösen
érdekes, mert bemutatja a hazai természeti és vadászati
múzeumokat, a fontosabb állatkerteket és erdei iskolákat is. A könyvet Fáczányi Ödön szerkesztette.

A folyóirat 2017-es kötete
különleges csemegét ígér
az állatbarátoknak. Bakonyi
Gábor és Bakonyi Zsuzsanna
tanulmányában a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárának korai zoológiai könyveit
mutatja be, Kiss István és
Bakonyi Gábor pedig a 2016ban elhunyt ismert zoológus,
dr. Széky Pál életútját vázolja
fel. Emellett olvashatunk a
Csanádi-hát lilealakú madarairól; Bozó László tanulmányában arról számol be, hogy az itt észlelt 34 fajból csak
5 volt fészkelő. Az Állattani Szakosztály üléseit ismertető
fejezet pedig számos állatcsoportról közöl új megfigyeléseket. A kötetet Dányi László szerkesztette.

Park Könyvkiadó, 2017
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Ára: 4500 Ft

Országos Magyar Vadászkamara, 2018

Ára: 2000 Ft

KORSÓS ZOLTÁN
Okinawa Mi Amor
Szerelmem Okinawa
(Magyar Természettudományi Múzeum, 2017)
Ára: 3900 Ft

Megvásárolható: http://commerce.nhmus.
hu/?q=productdisplay/okinawa-mi-amorszerelmem-okinawa

Magyar Biológiai Társaság, 2017

Ára: 1500 Ft

ozzávetőleg ezer fajra teszik a világban a betelepített madárfajok számát, melyek zöme az
utóbbi ötven évben került közvetlen vagy közvetett emberi segítséggel új hazájába.
Az idegenhonos madárfajok elterjesztésének legfőbb motivációja jellemzően vadászati szempontú,
de szép számmal akadnak olyanok is, amelyek kezdetben díszmadarak voltak.

ÉLVE ÉS HALVA
Az Afrikából származó nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus) a múlt században került Európába. A nyugati
országokban ma már rohamosan terjed: például a
holland állományt jelenleg ötezer pár körülire teszik, holott az első sikeres fészkelést csak 1967-ben
jegyezték fel!
E tetszetős megjelenésű, de igen „rámenős” lúd
alapvetően az élőhelyek elfoglalásával, ezáltal az
őshonos vízimadárfajok kiszorításával okoz prob-

Egyiptomi ludak
a költőhelyük
közelében. E
szép, de rámenős lúd az egyik
legnagyobb
problémaforrás a
betelepített madárfajok között
Európában.
A fantasztikus
– szinte már
„földönkívüli”
– megjelenésű kékcsőrű
réce maroknyi
állománya a mediterráneumban
él, de fennmaradását a beolvasztó hibridizáció
veszélyezteti.

lében lévő bányatavon. A laikus természetbarát számára nehezen feldolgozható, hogy – mivel a hatályos jogszabályok szerint a nílusi lúd invazív fajnak
minősül – az egész családot kilőtték.

KÉKCSŐRŰ VAGY HALCSONTFARKÚ?
A magyar fészkelő madárfauna egyik nagy vesztesége a kékcsőrű réce (Oxyura leucocephala), amely
az 1960-as években tűnt el szikes tavainkról. Sajnos
e nagyszerű bukóréce húsz esztendővel későbbi
visszatelepítési kísérlete is kudarcot vallott. Az akkor behozott madarak az angliai Slimbridge-ben
működő vízimadár-védelmi telepről származtak, de
újratelepítésük nem sikerült.
Furcsa egybeesés, hogy ugyaninnen, Slimbridge-ből szökött meg néhány halcsontfarkú réce
(Oxyura jamaicensis) a hatvanas években, amelyek
alapját képezték az ezredfordulóra már hatezer példányosra duzzadt angliai állománynak. Sőt nem is

AZ IDEGENHONOS MADARAK GYAKRAN
KISZORÍTJÁK AZ ŐSHONOS FAJOKAT.
lémákat. Ugyanígy belakja a természetes vagy akár
mesterséges fészekodúkat, költőládákat, sőt még
akár a gallyfészekben ülő ragadozókat is leveri,
hogy elfoglalja a költőhelyet. Emellett komoly mezőgazdasági kártevő: gyülekező csapatai a vetésekben számottevő károkat okoznak, melyek különböző vírusok hordozói (és vektorai) is lehetnek.
A nílusi lúd hazánkban még ritka vendég: az elmúlt másfél évtizedből alig százötven megfigyelési
adata vált ismertté. Ugyanakkor a tavalyi évben már
az első sikeres költésre is fény derült: egy tízfiókás
családot figyeltek meg a Vas megyei Zsennye köze29

csak annak; vélhetőleg a Franciaországban, Hollandiában és Spanyolországban fészkelők is innen
származnak. Ez különösen fájdalmas helyzetet
eredményezett, mivel a közeli rokon (észak-amerikai eredetű) faj igen sikeres terjedést, valamint gyors
beolvasztó hibridizációt mutatott az akkor már csupán maroknyi spanyol kékcsőrűréce-állománnyal.
Szinte az utolsó pillanatban sikerült a helyzet fegyverrel való rendezése, de később az angliai gyérítési program sok ellenérzést szült, mely klasszikus
példája a humanista kiindulású állatvédelmi és a
holisztikusabb megközelítésű természetvédelmi törekvések ellentéteinek.
Hazánkban mindkét Oxyura igen ritka vendég,
az ezredforduló óta alig tíz-tíz adat mutatja előfordulásukat. Természetvédelmi státuszuk azonban
merőben eltérő: míg a kékcsőrű a fokozottan védett
fajok körébe tartozik (500 ezer forint természetvédelmi értékkel), addig az invazív hajlamú amerikai
halcsontfarkú a kíméletet nem érdemlő fajok között
szerepel.

EMBERI KÖZVETÍTÉSSEL
A VILÁGON MINTEGY EZER MADÁRFAJ
LELT ÚJ OTTHONRA.
MANDARIN ÉS KISASSZONY
A kelet-ázsiai elterjedésű mandarinréce (Aix galericulata) nélkül magára kicsit is adó díszmadaras gyűjteményt el sem lehet képzelni. Kevésbé ismert, hogy
a kontinensünkre betelepített 25 ezer pár a világon
élő – amúgy csökkenő – populáció mintegy fele.
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Kisasszonyrécék
egy potenciális
hazai
költőhelyen, a
Hévíz-csatornán
(lent)

Kisasszonyrécegácsér a váci
Mária-forrás
melletti
lápterületen
Fotók: Selmeczi
Kovács Ádám

A közeli rokon, de alapvetően észak-amerikai elterjedésű kisasszony- (vagy másik, ismertebb nevén karolinai) réce (Aix sponsa) hazájában növekvő
állományú, de Európában még ritkának mondható.
Mindkét faj fészkelésére vannak jelek Magyarországon is, de a bizonyított – embertől független környezetben való – költésre még nem volt példa.
Ezek a pompás megjelenésű, kis méretű récék fákon lévő odúban (legyen az természetes üreg vagy
mesterséges láda) költenek, s bár ilyenformán versenytársai az őshonos fauna odúlakóinak, említésre
méltó természetvédelmi problémát nem okoznak.

AMIKOR A FÁCÁN…
…kézen állt egy pálcán – írta a Négyszögletű Kerek
Erdőben Lázár Ervin.
No de mikor is lehetett mindez? Hisz azt senki
nem tudja, hogy pontosan mikor került hazánkba
a fácán… Európába feltehetőleg az ókorban telepítették be; mértékadó szakmai vélekedések szerint a
görögök hozták a Kaukázus vidékéről. Később a rómaiak tartották udvaraikban díszmadárként, majd
további betelepítések következtek.
Ma ez a legfontosabb vadászható apróvad Magyarországon, éves terítéke meghaladja a 300 ezer
példányt! Tudni kell azonban, hogy még mindig
nagy mennyiségű mesterségesen nevelt fácánt bocsátanak ki vadászati célból, melyeket jellemzően
hasznosítanak is.
A faj amúgy remekül beilleszkedett a honi állatvilágba, gyakorlatilag eredeti faunánk részeként működik, jelentősebb konfliktus nélkül.

HAJÓVAL ÉRKEZTEK

Ma már külön kategóriába sorolják a hajók szállította madárfajokat.
Ez a hatás jellemzően egyes észak-amerikai vonuló szárazföldi fajokat
érint: a keleti part mentén való vonulásuk során – az arrafelé jellemző
hurrikánok miatt – gyakorta sodródnak ki a nyílt óceán fölé. Európában e hatás elhanyagolható, de azért akadnak meglepetések.
2013-ban Raso szigetéről hajóval érkezett néhány zöld-foki veréb
(Passer iagoensis), amelyek Hollandiában partot érve azonnal kereket
oldottak. Ám a kis egyedszám és a későbbi pótlás elmaradásának valószínűsége miatt nem volt életszerű, hogy hibridizációs vagy más problémát okozzanak. Végül egy jól dokumentált adatsortól eltekintve más
nem is maradt utánuk.
Egy évtizede egy tengeri viharban tizenkét hóbagoly sodródott egy
Amerikából Belgiumba tartó teherhajóra. Közülük Antwerpenben hét
madarat be tudtak fogni, és némi feljavítás után Svédországba küldték
őket, ahol később alighanem beépültek a helyi (amúgy elég kisszámú)
állományba. Ezt tekinthetjük akár a véletlen szülte vérfrissítésnek is,
ami semmi esetre sem vezetett faunahamisításhoz vagy hibridizációs
gondokhoz.

HOVÁ LETT A MAGYAR FOGOLY?
Érdekes a fácán őshonos rokonának, a hazai apróvad-gazdálkodás egykori sztárjának tekinthető fogoly (Perdix perdix) példája. Az iparosított mezőgazdaság megjelenése előtt nálunk óriási állománya élt
e kiváló alkalmazkodóképességű madárnak.

A fácán állományának jelentős
része még ma
is mesterséges
kibocsátásból
származik.

Bár kitűnő (többek közt hazai) kutatási eredményekből ismerjük a fogoly élőhelyigényét, sajnos
úgy fest, hogy a mostani mezőgazdasági gyakorlat
a legjobb szerkezetében sem alkalmas a faj számára,
amit legjobban a fogoly drasztikus állománycsökkenése, az ország jelentős részéről való eltűnése mutat.
Félő, hogy a nem oly távoli jövőben a magyar fogoly
már csak egy másik kontinensen fog létezni…

HONNAN SZÁRMAZNAK KÍNA VEREBEI?
A betelepítések korábban taglalt okai mellett ismert
egy elég furcsa példa, a nagy kínai verébirtás eredménye. Az 1950-es évek rövidlátó intézkedése nem
várt eredményt hozott: Kínából alig néhány év alatt
gyakorlatilag sikerült kiirtani az egyik legfontosabb
mezőgazdasági kártevőnek kikiáltott verebeket.
Arra azonban nem gondoltak, hogy az ökológiai hálózat annál bonyolultabban épül fel, mintsem
hogy a veréb gabonát fogyaszt…
A költési időszakban – elsősorban a fiókák miatt –
sokkal inkább rovarokon élő madarak híján sose látott tömegszaporodás következett be a valódi kártevő
rovarok körében, így komoly tömegeket, egyes források szerint mintegy 50 millió embert érintett az éhínség, melyen később szovjet – illetve a források szerint közvetetten magyar – verébimporttal próbáltak
segíteni. Ám a visszatelepítési program csak nagyon
lassan hozott eredményt: évtizedek kellettek, mire a
kínai verébállomány erőre kapott.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Az előző századforduló időszakában a honi vadászati eredmény (az éves fogolyteríték) meghaladta az egymillió példányt! Ennek ismeretében
nem meglepő, hogy akkortájt a fajra vonatkozó,
Észak-Amerikába irányuló betelepítési programban
Magyarország jelentős szerepet játszott: az 1930-as
évekig mintegy 300 ezer egyedet szállítottak az Atlanti-óceánon túlra.
A telepesek által frissen feltört területekről kipusztult őshonos prérityúkok (Tympanuchus spp.)
helyét a foglyok legalább annyira sikeresen népesítették be, mint az európaiak az indiánok egykori
otthonát. Ennek emlékét őrzi az, hogy az USA egyes
államaiban mind a mai napig magyar fogolynak –
Hungarian partridge – hívják a fajt.

A házi veréb
(képünkön)
számos helyre
jutott el az ember
által. Hazánkba
közeli rokona,
az olasz veréb
(Passer italiae)
egy példánya
került be pár
évvel ezelőtt egy
zöldségszállító
konténer
segítségével.
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Összeállította: Jokuthy Emese

Rejtélyes gombamérgezések – A hegyi laskagomba
Új sorozat a blogon Locsmándi Csabától,
a múzeum Makrogomba-gyűjteményének munkatársától
utóbbi évtizedekben több közkedvelt, ehető, nagy mennyiségben is megtalálható gombafajról kiderült, hogy mérgezést okozott, sőt halálesetek is előfordultak a gomba fogyasztása
után. Mi állhat ezeknek a rejtélyes gombamérgezéseknek a hátterében? Ennek próbáltunk utánajárni és nyomoztunk a szakirodalomban. Sorozatunk első részében egy ilyen vitatott étkezési
A hegyi laskagomba
értékű gombafaj, a hegyi laskagomba (Pleurocybella porrigens)
korhadó lucon,
által előidézett gombamérgezés okait vizsgáljuk.
Biharfüred mellett.
Fotó: Locsmándi Csaba
Az írás az mttm.blog.hu-n olvasható.

Légivadászok nyomában – Könyvbemutató
Ambrus András • Danyik Tibor •
Kovács Tibor • Olajos Péter

MAGYARORSZÁG SZITAKÖTŐINEK KÉZIKÖNYVE
Herman Ottó Intézet–Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest, 2017. (134 old.) 4500 Ft

Május 29-én a „Légivadászok nyomában” című rendezvény keretében mutatta be a Herman Ottó Intézet Nonproﬁt Kft. és a Magyar Természettudományi
Múzeum közös kiadásában megjelent Magyarország
szitakötőinek kézikönyvét.
A programot a két intézmény vezetője, Bárány Rita
és Korsós Zoltán megnyitója indította, majd hét előadás követte. Danyik Tibor a 2018-as év rovarát, az óriás-szitakötőt (Anaximperator) mutatta
be, Móra Arnold a Pécsi Tudományegyetem Hidrobiológiai tanszékének balkáni hegyiszitakötővel (Cordulegasterheros) kapcsolatos kutatásairól számolt be. Kovács Tibor, a Mátra Múzeum
főmuzeológusa Nyugat-Pápuáról, Batanta szigetének szitakötőiről, az ott felfedezett szitakötő-faunáról tartott látványos vetítést. Károlyi Balázs és Ambrus András a közösségi adatgyűjtésről tartott előadást. A könyv szerzői közül Olajos Péter mutatta be a várva várt szitakötős
kötetet, az utolsó előadó pedig Németh Tamás volt, aki a terepi és gyűjteményi rovarfotózás Bárány Rita, a Herman Ottó Intézet ügyvezető igazgatója,
dr. Korsós Zoltán, a Magyar Természettudományi Múzeum
titkaiba avatta be a hallgatóságot.
főigazgatója és Hajdú Lajos, a fotópályázat első helyezettje.
A fotókiállítást Bárány Rita nyitotta meg, majd Korsós Zoltánnal közösen jutalmazták a fotó- Fotó: Bősze Balázs
pályázat nyerteseit. A program állófogadással, könyvvásárlással, dedikálással zárult.
Dedikálnak a szerzők.
Fotó: Bősze Balázs
A Magyar Természettudományi Múzeum Természettár könyvsorozatának ez már a harmadik
kötete. A négy szerző, Ambrus András, Danyik Tibor, Kovács Tibor és Olajos Péter könyve igazi
újdonság, hiszen ez az első olyan mű Magyarországon, mely egy kötetben mutatja be magyarul az összes hazánkban élő Odonata fajt, azok imágóinak és lárváinak határozókulcsát, elterjedési térképét, leírását, repülési időszakát, élőhelyét, természetvédelmi helyzetét, és terepi
felismerési tanácsokat ad. Számtalan színes fotó és tusrajz segíti a fajok közti eligazodást,
így némi gyakorlással bárki otthonosan mozoghat majd a hazai szitakötő-faunában. A szerzők
javaslatot tettek egy, az eddig alkalmazottól kissé eltérő nevezéktan használatára, mely a
korábbinál jobban tükrözi a rokonsági viszonyokat. A kézikönyv mindkét kiadó intézmény honlapjáról megrendelhető.
A kötet hatására remélhetőleg még nagyobb ﬁgyelem összpontosul ezekre az érdekes és
gyönyörű rovarokra!
A könyv a múzeum jegypénztárában kedvezményes áron, 3900 Ft-ért vásárolható meg.
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Magyarország ősmaradványai 23.

Kiválasztottak – Az év fajai 2018

M

ájus 25-én megnyílt az év fajait bemutató kiállításunk. Ebben
az évben kerettörténetben helyezzük el a kiválasztottakat.
Egy elképzelt ország (Rezidencia) uralkodója, III. Lusta avagy Henye Boroszlán megbízza alattvalóit, jelen esetben a kiállítás látogatóit, hogy gyűjtsék össze a kiválasztottakat. Ehhez 6 szigetet
kell felkeresniük és feljegyezni, melyek a kiválasztott fajok. Azok
a fajok is megnevezésre kerülnek, melyek a szavazásban alulmaradtak.

Congeria
ungulacaprae
(Münster, 1839)
Doba, pannon
(Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Részlet a kiállításból
Fotók: Katus Magdolna

DULAI ALFRÉD írása

A

Kárpát-medence területén utoljára a középső-miocén
badeni korszakában hullámzott normál sósvizű tenger.
Ezt követően a környező hegységek kiemelkedése miatt
fokozatosan megszakadt a kapcsolat a Földközi-tenger
irányába, és a szarmata korszakban csökkent sósvizű
tenger, majd a pannon korszakban az egyre inkább kiédesedő vizű Pannon-tó vette át az uralmat a területen.
Ebben a tavi környezetben már nem tudtak tovább élni
1 cm

Dr. Jakkel Anna Mária:

Háziorvos Afrikában

Dr. Jakkel Annát 56 évesen találta meg a
lehetőség, hogy Kongóba utazzon, ahol aztán több alkalommal is dolgozott önkéntes
orvosként egy menekülttáborban. Ahogy
visszaemlékszik: „minden várakozást felülmúlt a beteg emberek hatalmas tömege,
a munka mennyisége, ám ahogy az első
sokk alábbhagyott, a fényképezőgép is
előkerült”. Anna úgy érezte, meg kell mutatni a világnak, milyen sok a segítségre
szoruló és váró ember, és mégis mennyi
szépség, élmény várja a kiutazót. A fotók
megtekintése során nem mesés, természet közeli tájakat járunk be, hanem a gyógyítás nehézségeivel, a létfenntartásért
való mindennapi küzdelmekkel, örömteli
közösségekkel, barátságos mosolyokkal
találkozunk. A fotós a borzalmak helyett az
élhető Afrikát szeretné láttatni az Afrikai
Magyar Társaság támogatásával létrejött
kiállításon.
A kiállítás 2018. július 4-étől
látható a múzeum Kupolacsarnokában.

Mosolygós táborlakók

Fotó: Dulai Dávid

a korábban jellemző, sós vizet igénylő csoportok (például korallok, tengeri sünök). Néhány állatcsoport viszont,
köztük például a puhatestűek a csökkent sótartalmú
vízben is tovább éltek, sőt a felszabaduló területeknek és
bőségesebb táplálékforrásoknak köszönhetően nagyon
elszaporodtak, és felgyorsult az evolúciójuk. Mivel a Pannon-tó nem volt közvetlen kapcsolatban sem a tengerekkel, sem más tavakkal, nagyon sok endemikus faj alakult
ki, melyek sehol máshol nem fordulnak elő. A Pannon-tó
leggyakoribb kagylói közé tartoztak a Congeria nemzetség fajai, melyek erős bisszusz-szálakkal rögzítették
magukat az aljzathoz a sekélyvízi környezetekben. Az
egyik leggyakoribb faj a C. ungulacaprae, amit majdnem
mindenki ismer balatoni kecskeköröm néven. De hogyan
lett a kagylóból kecskealkatrész? Ez a faj nagyon gyakori
a tihanyi partok környékén felszínre bukkanó pannon üledékekben is, ahonnan az erózió miatt sok példány került
a tó vizébe. Az erős hullámzás a kagyló vékonyabb peremi
részeit hamar lekoptatja, és egy idő után csak az erősen
legömbölyödött, vastag búbi rész marad meg, aminek
alakja valóban a kecske karmaira emlékeztet. A Magyar
Természettudományi Múzeum eddig is változatos pannon
ősmaradvány anyaggal rendelkezett, de a közeljövőben
ez tovább fog bővülni Müller Pál és Magyar Imre gazdag
gyűjteményével.
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IDŐUTAZÁS
FALUSI TURIZMUS HÁZIÁLLATOKKAL

A 21. SZÁZAD EMBERE – LAKJON AKÁR ZSÚFOLT NAGYVÁROSBAN, AKÁR
KISEBB TELEPÜLÉSEN – EGYRE INKÁBB ELTÁVOLODIK ATTÓL AZ ÉLETFORMÁTÓL, MELY KÉT-HÁROM GENERÁCIÓVAL EZELŐTT SZINTE MINDENKI
SZÁMÁRA MEGADATOTT. ELŐDEINK KAKASSZÓRA ÉBREDTEK, ISMERTÉK A
BAROMFIUDVAR LAKÓIT, TUDTÁK, MIT JELENT VALÓJÁBAN A LÓERŐ. KISNÁNÁN A BARI TANYA E KORBA VISZI VISSZA A LÁTOGATÓKAT.
ari Tünde, a tanya gazdasszonya kezdetben saját örömére vett magához háziállatokat a Bari
Tanyára, később pedig szívesen befogadott
olyan jószágokat, melyeket szüleik valamilyen
okból nem gondoztak. Így került hozzá például kismalac és kisbárány, amelyeket anyjuk eltaszított
magától. Idővel egyre nőtt a szelíd állatok száma, s
párhuzamosan egyre többen érkeztek látogatóba –
eleinte csak ismerősök –, hogy belekóstoljanak az
állattartás rejtelmeibe. Ahogy ennek híre ment, ismeretlenek is be-bekéredzkedtek a portára. Innen
jött az ötlet, hogy az állattartást össze lehetne kötni
a falusi vendéglátással. Mára a portát szelíd nyulak,
házi- és hattyúludak, kacsák, tyúkok, lovak, birka,
törpedisznó és kutyák, macskák népesítik be.
Kisnána a Mátra-vidék barátságos települése; vára a késő
középkori magyar nemesi rezidenciák egyik legszebb emléke,
amely sok izgalmas programot
kínál a tanyára betérőknek is.
A várban látható hazánk legnagyobb, négymázsás opálja,
melyet Kisnánán találtak. Rendezvényeiken, például a kisnánai baracknapokon és a várjátékok során élettel telnek meg
az ódon falak is.

MÚLT A JELENBEN
A tanyának, mely az évszázados várral szemben
található, legfőbb küldetése, hogy azt az életformát megismertesse, amely hajdan egy ilyen portán
folyt. Aki idejön – akár csak egy kis állatsimogatásra
(vagy egy vendégasztal végett), akár egy egész hétre
is –, az kipróbálhatja magát az állatok közötti teendők ellátásában és még sok, a vidéki életformához
kötődő tevékenységben.
A szobák elnevezése is utal az itteni sajátos mindennapokra. A fecskeszoba különösen nagy izgal34

A pulyka 1520
körül került
Európába,
hozzánk késve
jutott el, meglepő
módon a
törökök révén.
Jellemzően sötét
színváltozatban
tenyésztették, a
20. század elején
jelentek meg a
világos színű
fajták. (jobbra)

makat rejt, hisz innen leshető meg legkönnyebben a
tanyán élő fecskecsaládok élete. A tyúkólszoba és az
istállószoba ma a 21. század elvárásainak megfelelő,
mindazonáltal szerény, a régimódi életre emlékeztető, méltó körülmények között várja a természet,
főleg az állatok iránt érdeklődő embereket. (A helyiségek neve eredeti rendeltetésükre utal.) Vannak,
akik egyedül, mások a párjukkal, de jellemzően inkább családosan érkeznek; nemritkán több família
is összefog, s napokat töltenek együtt a Bari Tanyán.
Mivel Kisnána közel fekszik az Országos Kéktúra útvonalához, nem egy kéktúrázó itt
piheni ki a megtett sok-sok kilométer fáradalmait.
A látogatók fegyelmezett kutyáit is, melyek a baromfiudvarban nem tesznek kárt, nagy
örömmel várják. A tanya ebei oly
módon szocializálódtak, hogy
könnyen befogadják újonnan érkező fajtársaikat.
.

AKI NEM DOLGOZIK, NE IS EGYÉK

A Bari Tanya állatállományának
nagy részét Tünde kézzel maga
nevelte fel, ügyelve rá, hogy az
állatok továbbra is fajtársaikhoz vonzódjanak, az
emberrel való bizalmas kapcsolatuk mellett. De a
tanyán az állatok nem veszítették el gazdasági jelentőségüket sem, hiszen éppúgy fogyasztanak a
portán csirke- vagy libahúst, mint bárhol másutt
– igaz, ezek az ételek nem a kedvencekből készülnek. A szelíd állatok rendkívül értékesek: rajtuk keresztül lehet a betérőknek megmutatni a velük való
foglalatoskodást, így például költési időn kívül akár
a kisgyerekek is etethetik kézből a libákat. A lovak is
megbízhatóak, még a kétéves gyermeket is rájuk le-

het ültetni. Tünde a lovakat nem eszköznek, hanem
munkatársnak tekinti, ezért a nyaranta megrendezett lovas táborban különleges szemléletet ad át a
táborlakóknak. Nem lovagolni tanítja őket: az állatok viselkedésének megismertetését tartja a legfontosabbnak. Bemutatja, hogyan lehet a lóval szoros
kapcsolatot kialakítani.

Az udvar
ékessége
a haflingi
ló, melyet a
Monarchia idején
széles körben
használtak: mind
a katonaságnál,
mind különböző
hegyi terepeken
teherhordóként.
Szívós, biztos
léptű fajta. Ezt
a példányt a
betérők nagy
örömére még
tereplovaglásra is
használják.

létben lebegő gyerekek kétkezi, megfogható munkájuk gyümölcsét is élvezhetik. Ezért nagyon hálásak, évről évre visszatérnek a táborba.

NE FÉLJ A PULYKÁTÓL!
A tanév során nemcsak iskolás, hanem óvodás csoportok is szép számmal felkeresik a tanyát, de bizony a picik sokszor félnek a velük nemritkán azonos méretű kisállatoktól. Különösen a bibircsókos
pulykakakastól idegenkednek, ám amikor megsimogathatják a lábát, szárnyát, rögtön levetkőzik félelmeiket, s csillogó szemmel figyelik a jókora madár viselkedését.
A tanya legfőbb célja, hogy az állatokhoz közelebb hozza a természettől eltávolodott embert, s akár
útravalót is adjon későbbi életéhez. Így például az
általános iskolások megismerhetik, mi is a tyúkok
ketreces és mélyalmos tartása közötti különbség,
megtanulják, hogyan létesíthetnek baromfiudvart
maguk is a ház körül. Itt megalapozhatják azt a tudást, mellyel később sikeres ház körüli gazdálkodók
lehetnek. A kapirgáló tyúk tojásából készült rántotta,
a helyi lekvárok, a sok frissen szedett zöldség, gyümölcs, a gazdasszony süteménye és meglepetései
kizökkentik őket a gyorséttermek és a virtuális valóság igézetéből.
DR. TÓTH ZSIGMOND

Más jellegű táborokat is rendez, amelyek során a
gyerekek önállósága szintén nő, s azt a gondolkodást sajátítják el, melyet józan paraszti észnek lehet
nevezni. Eközben értékrendjük is változik. Példának
okáért az „életet”, azaz a kenyeret nem dobják többé
a szemétbe; ha már nem olyan kívánatos, megszárítva a nyúlnak adják.
Aki nem dolgozik, ne is egyék – ez a tábor egyik
mottója, s a korábban csak facebookozó, a virtuális

Ma már világjelenség, hogy
egyre nagyobb
az igény a bel- és
külföldi turisták körében
egyaránt, hogy
a világfajták mellett megismerjék
az országrészek
őshonos háziállatait, így a tájfajták is előtérbe
kerülnek.
Fotók: Tóth Zsigmond

SÁNDOR ISTVÁN írása
Fővárosi Állat- és Növénykert működésének
152 éve alatt átesett már jó néhány komoly
megújuláson. A jelenleg zajló nagyarányú fejlesztésének első üteme zárult le 2018. május
17-én, amikor átadták a Holnemvolt Várat a nagyközönségnek.
Minden valamirevaló mese a „Hol volt, hol nem
volt…” fordulattal kezdődik, így a névben szereplő
Holnemvolt jelző rögtön sejteti, hogy a programok
döntő része a mesék köré szövődik. Itt minden a
mesékről szól, megelevenednek a legfontosabb állatszereplők, mesések a játszóterek, a gyermekek
számára épült kézműves foglalkoztató helyek, és
a Liget egykori hangulatát idéző vurstli elemek. A
névben szereplő vár pedig azt hivatott jelezni, hogy
a valódi középkori várakhoz hasonlóan itt is egy
komplex élettérről van szó. Központi eleme a Palota,
míg e körül szerveződnek a kézműves terek, műhelyek, állattartó létesítmények, egyszóval a Várudvar.
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A váron belül minden objektumnak, utcácskának, térnek, zugnak külön neve van, amely szintén
a mesék világába röpíti az ide érkezőt. Induljunk hát
egy sétára a Holnemvolt Várba!

BEJÁRAT AZ ÁLLATKERTI KÖRÚT FELŐL
Az új létesítmény főbejárata a műemlék körhinta mellett épült fel, amely egy, a régi Városligetben
meglévő épületet mintáz (Helfgott Sámuel fotóműhelyét). A bejáratot két Vassárkány
őrzi, amelyek szintén becses történelmi darabok, egykor a dunai
alsó rakpartot őrizték.
A kapun belépve először az önfeledt szórakozás zónájába érkezik
a látogató, amely klasszikus mutatványos elemekkel (állatfaragványokkal gazdagított körhinták,
forgók, Pöltl-féle céllövölde, amely
önmagában is kultúrtörténeti
emlék) várja a szórakozni vágyókat. Kiemelkedő darabja ennek a
térnek a műemlék Schäftner-féle
körhinta, mely 109 év szolgálat után, alapos külső és
belső felújítást követően, ismét teljes szépségében
pompázik.
A vurstli zónát elhagyva egy régi városligeti
homlokzat (egykor Reymetter Árpád lovardáját díszítette) mögé bújtatva áll a „Nyíhangár”, amely ne-

Fotók:
Sándor István

vének megfelelően a lovakkal kapcsolatos fedett teret jelez. Itt nyílik mód arra, hogy az apró látogatók
nyeregbe pattanva néhány kört megtegyenek a derék négylábúak hátán. De a bátrabbak nem csak lovakon, hanem kétpúpú tevéken is próbát tehetnek.
Mindezek után következnek a vár belső terei, ahová a merészebbek rögtön a vidámparkból átmentett,
népszerű Hordón keresztül próbálhatnak bejutni.

A „Macskaköves udvar” hosszú-hosszú évtizedeken
keresztül az állatkert gazdasági udvaraként működött, most eredeti épületeit teljesen felújítva várja
a közönséget. A történelmi várudvarok hangulatát
idéző térben kaptak helyet a „Sercli pékség”, a Nosztalgia fotográfus, a Papírsárkány papírmerítő és az
„Alkotó manóműhely”, a Királyi cukrászüzem, amelyek nem csak elárusítóhelyként működnek, hanem
kézműves foglalkoztatóként is. Hamarosan ide költözik az állatkert Állatmentő állomása, amely „Sünispotály” néven fogja fogadni a természetszerető
városlakók által megmentett állatokat.

A HETEDHÉT PALOTA
A Holnemvolt Vár igazi különlegessége a Hetedhét
Palotának elkeresztelt gigantikus, élő állat bemutatókkal teletűzdelt játszóház és kalandpálya. Az
egykoron az állatkerti dolgozók számára emelt lakóépületben kapott helyet az a változatos mesetér,
ahol ikonikus magyar mesék (Vuk, Süsü a sárkány,
Kérem a következőt, Pompom meséi, A nagy Hoho-ho horgász) világa elevenedik meg az eredeti díszletek, mesefigurák, illetve az azok mintájául szolgáló élő állatok segítségével. Ezek a ma már
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klasszikusnak számító díszletek adnak teret több
mint 30 darab modern audio-vizuális játéknak,
amelyek a mesékhez kapcsolódó egyedileg fejlesztett programjukkal gazdagítják a felfedezés élményét. A palota zegzugos vonalvezetésű látogatói
útját végigjárva a gyermekek nem csak játszhatnak,
hanem egyedileg indított kalandjátékokban is részt

vehetnek, amelyeket egy modern, karórára emlékeztető leolvasó szerkezettel tudnak végigjátszani.
A kétórásra tervezett kalandtúra közben persze mód
nyílik az érdekes mesedíszletek közötti pihenésre,
illetve a palotában elhelyezett játszótéren való önfeledt játékra is. Az izgalmak után a megfáradt vándorokat a „Kisgömböc” vendéglő várja mesés me-

nüajánlatokkal, a palota kedvenc mesefigurái pedig
megvásárolhatóak az Ajándékboltban.

A „PATAKATLAN” LAKÓI
Két éve hiányolja a budapesti közönség az állatkert
régi állatsimogatóját, ahol közvetlenül tudtak találkozni kedvenceikkel. Ezt a hiányt pótolja a „Patakat38

FÁNK–MTTM

lan”, ahol a klasszikus állatsimogató sztárjai (törpe
kecskék és juhok) mellett más különlegességekkel
(alpakákkal, dámszarvasokkal) ismerkedhetnek
meg testközelből. Az eredeti, Erdélyből áttelepített
„Csűr”-ben pedig klasszikus magyar, illetve egzotikus háziállatfajtákkal találkozhatnak. A népszerű
„Tengerimalac város” is újjáépült, ami a „Karaván
Szeráj” emeletén, a „Gundik hegye” mellett található a „Varázspadlás felé” félúton. Az állatok mellett a
várudvaron megtekinthető és használható a „Szép
Miklós játszótér”, a ”Zsuzsi vonat” és a „Tutajozó”.

KÉTHAVI ISMERET TERJESZ TŐ MAGA ZIN

Megjelenik a Magyar Természettudományi
Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert
közreműködésével.
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A Holnemvolt vár egyedi attrakcióiért (mutatványosok, kézműves foglalkozások, Hetedhét
Palota) viszont külön fizetni kell,
a kizárólag a Holnemvolt Vár területén érvényes pénzzel, a Sün
zsetonnal. A Sünöket a Sün-automatákban, illetve az attrakciók
helyszínén lehet váltani.
A vár különlegessége, hogy
itt minden állatot szabad etetni,
igaz, hogy kizárólag a részükre
készített Zoocsemegével, amelyet
az állatkert egyéb területeihez hasonlóan, itt is automatákból lehet
megvásárolni.
A mesének itt a vége, fuss el
véle, találkozzunk a Holnemvolt
Várban!

Külföldön terjeszti a Hungaropress Kft.,
külföldről előfizethető a www.posta.hu
webshopban.

Következő lapszámunkat augusztus 30-tól
keresse az újságárusoknál!
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Rovatvezető: Fehér Tamás

A SISAKOS

KAMÉLEON

A TERRARISTÁK KEDVENCE

AZ

egyik
leggyakrabban
tartott kaméleonfaj a sisakos kaméleon (Chamaeleo calyptratus). A törzsalak
Jemenben él, ahol a fás, bokros
erdőszélek lakója, de az emberi
települések környékén is tanyát
ver. Általában a cserjeszinten
mozog, ám gyakran lemászik a
magasabb fűbe is. Nagyra nő, a
hímek testmérete gyakorta a 30
centimétert is eléri, a nőstények
pedig 20-25 centi hosszúak. A
kaméleonok szemhéjai összenőttek, csak középen van egy szemrés, ezen keresztül látnak. Szemeiket külön-külön is képesek mozgatni. Az egyik
szemmel a zsákmányállatot kémlelik, míg a másikkal a környezetet fürkészik. Mikor azonban a zsákmányállat kellő távolságba kerül, mind a két szem
abba az irányba fordul. Nyelvük akár a testhosszúság kétszeresére is kiölthető. A nyelv vége ragacsos
nyállal van bevonva, s bunkószerűen megvastagodott. Farka a mozgásban és az egyensúlyozásban
egyaránt segíti az állatot. Kedélyállapottól függően
akár húsz másodperc alatt is képes színt változtatni.
Az ideges vagy félénk kaméleon sötét tónusú lesz.
Sikeres párzás után a nőstény tarka mintázatban és
színezetben pompázik, felhívva a hímek figyelmét,
hogy már nem aktuális a további nász. A hímek tovább élnek, nem ritka a hat-hét éves példány sem. A
nőstények – főleg akkor, ha párzás nélkül rakják le
tojásaikat – legfeljebb két évig húzzák. A hím mellett nevelt nőstények rendszeresen párzanak, megtermékenyített tojásokat raknak, s három-négy évig
is élhetnek.
Mivel nagy testű és nagy mozgásigényű állatról
van szó, egy példánynak – nemtől függetlenül
– minimum 60x60 centiméter alapterületű
és legalább 100-120 centiméter magas terrárium szükséges. Egy kifejlett pár számára ennek a kétszerese elegendő. Ha
kellő mászófelületet biztosítunk, sok élő
vagy műnövénnyel (optikai búvóhely),
akkor két nőstény és egy hím egyed is
együtt tartható. Célszerű kedvencünket
olykor kiereszteni! A műszaki berendezések közül elengedhetetlen az UV-fényforrás, délelőtt két-három órát és délután
is ugyanennyit üzemeltetve. Enélkül a
kaméleonok 90 százaléka már ifjúkorban
elpusztulhat. A melegítőlámpa lehet normál
vagy spotizzó. A napozóhely alatti területnek
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A nőstény párzás
utáni színkombinációja csak ebben az időszakban látható. Így
jelzi a hímnek,
hímeknek, hogy
más párt kell keresniük. (fent)
Fotó: Fehér Tamás

A kiegészítő
zsákmányállatok
a változatosság
mellett fontos
ásványianyag- és
vitaminforrást is
jelentenek.
Fotó: wk1003mike /
shutterstock

30-32 Celsius-fokosnak kell lennie. Az éjszakai hőmérséklet 15-20 fokra is lehűlhet. A szellőzőfelület a
terrárium tetején és oldalán is egyharmad részben
drótháló legyen. Egy rosszul felépített terráriumban vagy nagyon száraz, állandó meleg lesz, vagy
a locsolás és permetezés után párás, dunsztos klíma alakul ki; egyik sem jó a sisakos kaméleonnak!
Reggel és este is párásítsunk. Fontos a kaméleonok
itatása: csak egy-két példány tud tálból inni, többségük a levelekről, tereptárgyakról lecsepegő vizet
kortyolgatja. Amikor permetezünk, a kaméleonok
szívesen isznak.
Élettartamukhoz képest fiatalon, már nyolc-tíz
hónapos korban képesek párzani. A hím állandóan
udvarolva közelít kiválasztottjához. Az aktus tíz-tizenöt percig tart, gyakran kétszer
is. A párzás után a nőstény általában harminc nap után rakja le tojásait, de volt rá példa, hogy nyolc
hónapig hordta, majd egészséges
és termékeny tojásokat tojt. Az a
nőstény is tojhat, amelyik nem
találkozott hímmel.
A kikelt kaméleonok néhány
centiméteresek. Két-három hétig
még együtt lehet őket nevelni,
egy kellő mennyiségű mászóággal berendezett terráriumban,
bőséges etetéssel. Ám ahogy
növekszenek a kicsik, úgy mind
kisebb csoportokba kell őket széttelepíteni. Ilyen apróságokat még
nem szabad megvásárolni!
A „piacérett” példányok három-négy hónaposak.
Az ebben az életkorban beszerzett kicsinyek túlélési lehetősége nagyobb. Fiatalkorban apró tücsök,
zsenge sáska, kevés lisztkukac szerepelhet az étlapon. Minden etetésnél – naponta két alkalommal –
kalcium- és vitaminporos takarmányt kell adnunk.
Természetesen a felnőtt állatok etetésekor sem maradhat el a porozás. A sisakos kaméleon gyorsan nő.
Ahogy fejlődik, úgy kell növelni a táplálék menynyiségét is. Fő takarmány a sáska. Tücsköt csak csipeszről, kontrollált formában etessünk. (Különösen
az afrikai kétpettyes tücsök veszélyes, mert nappal
elbújik, éjszaka pedig – táplálékot keresve – erős
csáprágójával megrágja az alvó kaméleont!) Banántücsök a legalkalmasabb, a házi tücsök kisebb és
nagyon gyors. Az időhiányra hivatkozó hobbista,
aki csak beszórja a napi tücsökadagot, nem számol a talajba, tereptárgyak alá elrejtőző tücskökkel.
Vagy túletet, vagy pedig este és éjszaka hallgathatja a hím tücskök ciripelését. Még
a sáskákat is csipeszről adjuk, mert
így pontosan ellenőrizhetjük kedvencünk takarmányfogyasztását.
Lisztkukacot, gyászbogárlárvát
csak elvétve etessünk. A lárvákból átalakult bogarakat nem
fogyasztják el állataink. Kitűnő
csemege a selyemhernyó és a
viaszmolyhernyó, de ezek csak
hetente-kéthetente kerüljenek
a kaméleon elé. Mindkettő erősen hizlal. A hernyók lepkéit is
bátran etethetjük. A megvásárolt
hernyókat hagyjuk bebábozódni,
majd az így kikelt lepkéket felkínálhatjuk takarmányként.

Jótékony napsugár
természetes napfény egyértelműen jótékony hatású a fogságban nevelt állatokra. Színezetük, magatartásuk, étvágyuk
javul, ha napoztatjuk őket. A sötét
téli hónapok után a tavasztól őszig
rendszeresen napoztatott állatok
sokkal aktívabbak lesznek. Nagyon fontos szabály, hogy a déli,
forró időszakban nem szabad napoztatni. A hüllők (életmódjukból
adódóan) a forró, déli órákat félárnyékban, árnyékban, elhúzódva
töltik. Legalkalmasabbak a kora
reggeli és a késő délutáni órák. Fajtól és nagyságtól függően kézben
vagy erre a célra készített ketrecben a rendszeres napozást nem
zaklatásnak éli meg kedvencünk.
Nyilván egy kifejlett zöld leguánt
másként kell kitenni, mint egy sisakos kaméleont. Amikor látjuk,
hogy kedvencünk próbál máshova menni, vessünk véget a napozásnak. Ügyeljünk
rá, hogy a terrárium hőmérséklete ne legyen sokkal
hidegebb, mint a kinti hőmérséklet, így elkerüljük a
megfázást. Erkélyre, kertes házaknál teraszra is készíthetünk állandó nyaralóhelyet. Májustól augusztus végéig kint tarthatjuk állatainkat. Tartósabb esős,
hidegebb idő beálltával megszakíthatjuk a nyaraltatást. Szárazföldi teknősöknek fából építhetünk éjszakai búvóhelyet, de a nagyobb testű talajlakó gyíkok

Dísze lehet a
kertünknek,
udvarunknak egy
esztétikusan megépített szabadtéri
terrárium, ahol
kedvenceink jól
érezhetik magukat és nem szabadulhatnak ki.
Fotó: Fehér Tamás

is szívesen veszik a rejteket. Ha állandóan használt
szabadtéri terráriumunk van, akkor gondoskodni
kell az árnyékról is. Az állatok így szabadon ki tudják
választani a nekik legmegfelelőbb helyet. A ketrectető felére ráerősíthetünk nádszövetet, levágott lombos
gallyakat. Mielőtt belefogunk egy állandó napozóhely kialakításába, számba kell vennünk az esetleges
állati (macska, kutya, ragadozó madár, varjú, szarka
stb.) veszélyforrásokat is.

Fontos a fény
napi életciklushoz igazodóan kell világítanunk, sőt az éves fényciklust is követnünk kell.
Ma már az akváriumi és terráriumi technikákat gyártó cégek gondot fordítanak arra, hogy
az állattartó az összes fényforrást minden nagyságban és teljesítményben megvásárolhassa. Így
a sivatagi fajoknak külön készített UV-izzóktól
kezdve az esőerdei fényszegény körülmények
között élő állatoknak gyártott fényforrásokig bármi kapható. Beépíthetünk éjszakai fényt utánzó
forrást is. Ennek elsősorban az éjjel aktív fajoknál van jelentősége. A nappali fény pótlására a
fémhalogén források a legalkalmasabbak, fényerőben és színhőmérsékletben ezek utánozzák
legjobban a természetes fényt. Egyre több gyártó
kínálja LED-es fényforrását: nem feltétlenül a legolcsóbb technika, de mivel a kevesebb fogyasztás
mellett hatásfokában kitűnő, az üzemelési költsége is kisebb. A legmodernebb megoldásoknál
pedig programozhatjuk a reggeli, déli, esti, éjszakai világítást erősségben és színhőmérsékletben.
Imitálhatjuk a borús időt, a vihart villámokkal,

A jól megválasztott fényforrás
nem csupán a
terráriumi állatok
természethű igényét elégítheti ki,
hanem esztétikai
élményt is nyújt.
Fotó: Fehér Tamás

egyes típusoknál még az égdörgés is hallható.
A legkorszerűbb technikát a tengeri akvaristák
kedvére fejlesztették ki, hogy az apály-dagály
effektust is tudják utánozni. Ne gondoljuk, hogy
ez fölösleges, és csak a pénztárcánk megcsapolására szolgál. Minél természetesebb körülményeket biztosítunk kedvencünknek, annál jobban
fogja érezni magát.
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Írásomat tisztelettel ajánlom Schmidt
Egonnak, akit
nagy hálával
és szeretettel fogok
megemlíteni minden
sámarigóval
kapcsolatos
megszólalásomban.
Ő volt, aki
felkeltette
érdeklődésemet a faj
iránt, s ő volt,
aki nagyon
sok tanáccsal
látott el. Remélem, még
évekig drukkol tenyészetemért!

Aki szeretné
megismerni
Schmidt Egon
kalandos életét
és sámarigóinak történetét,
annak ajánljuk
A talicskától a
Kossuth-díjig
című könyvét.

A

fehérhátú sámarigó (Copsychus malabaricus)
a természetben rovarokra, pókokra, legyekre
és apró hüllőkre vadászik. Territóriumán belül
nem tűri sem saját fajtársait, sem a táplálékkonkurens madárfajokat. Erre tartásánál is figyelnünk kell!

ELHELYEZÉS ÉS TÁPLÁLÉK
A sámarigó a betegségekkel szemben ellenálló,
hosszú életű madár. A lakásban tartott madárnak
elegendő egy minimum egy méter hosszú ládakalitka. Minden gyári és házi lágyeleségre rászoktatható. A napi lágyeleség porciója madaranként egy
nagyobb diónyi méretű adag. A házilag készített eleség tartalmazhat főtt, darált marhaszívet, főtt, majd
jól kifacsart tehéntúrót, reszelt sajtot, reszelt főtt tojást, reszelt sárgarépát, rovarőrleményt, őrölt száraz kutya- vagy macskatápot, zsírmentes konzerv
kutya- vagy macskatápot, hallisztet, őrölt szárított
halat, olaj nélküli halkonzervet, gyári tápot stb. A felsorolásból látszik, hogy a lágyeleség többféle összetevővel is elkészíthető, de persze nem kell egyszerre
valamennyit használni. Ügyeljünk rá, hogy az eledel ne legyen ragacsos! Több éve vannak sámarigóim, ám (a szakirodalomban írtakkal ellentétben) a
gyümölcsökhöz hozzá sem nyúltak. A lágyeleséget
fogyasztó madaraknak is adjunk élő eleséget, naponta legalább húsz-huszonöt lisztkukacot, néhány
legyet, pókot, egy-két tücsköt vagy sáskát. Nyaraláskor, elfoglaltabb napjainkon madarunkat nyugodtan rábízhatjuk a szomszédunkra, barátunkra. A
lágyeleség lefagyasztható, de ha nincs, az sem baj.
Madarunknak zárható kis edényekbe készítsünk be

kieresztett madarat ne kergessük, az élelem előbbutóbb úgyis visszacsábítja a kalitkájába.

TENYÉSZTÉSE NEM EGYSZERŰ
A sámarigó tenyésztésének alapfeltétele az egészséges és tenyészérett pár összeszoktatása. A tenyészérettség kétéves kortól tíz-tizenkét éves korig tart, a
hímeknél akár tovább is.

A FEHÁRHÁTÚ SÁMARIGÓ AZ EGYIK
LEGKÖNNYEBBEN TARTHATÓ ROVAREVŐ
MADÁR. MEGFELELŐ GONDOZÁS MELLETT AKÁR MÁSFÉL ÉVTIZEDIG IS ELÉL.
A tenyésztésre szánt madarakat hűvös, de nem
nyirkos helyen nemenként külön teleltetem: egy kalit, egy madár. A maximális hőmérséklet 15-17 Celsius-fok, a megvilágítás ideje nyolc-tíz óra. A kerti
tenyészröpde minimális mérete: 1 x 2 x 2 méter, s
csak az eleje rácsos. A majdnem teljesen zárt röpdében nagyobb biztonságban érzik magukat a madarak, ugyanakkor hatékonyan véd a macskákkal,
patkányokkal és agresszív madarakkal (szarkákkal,
varjakkal, baglyokkal) szemben is. Mivel a sámarigó
a természetben is odúban költ, erről betelepítés előtt
nekünk is gondoskodnunk kell. Én nimfapapagájoknak alkalmas odút használok: úgy helyezem el,
hogy a kotló madár a külső mozgást ne láthassa. Az
odú aljára egy marék lágyabb szénát teszek, kívülre

A fehérhátú sámarigó

AZ ÉNEKESMADARAK KIRÁLYNŐJE
Sokan úgy tartják, hogy a vadonból származó
egyedek szebben
énekelnek, ám ez
nem igaz.
A fogságban
keltek között is
vannak kiváló
énekesek.
Fotó: forest71 /
Shutterstock
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napi harminc-harmincöt lisztkukacot, csekély reszelt sárgarépával. Ezt az adagot bárki minden reggel beöntheti a sámarigónak. Az etetőedény olyan
legyen, hogy a kimászást megakadályozza. Akár két
hétig is etethető így madarunk. A romlott lágyeleség
a nyári melegben viszont komoly veszélyforrás lehet!
A legtöbb sámarigó szeret fürödni, ezért friss ivó- és
fürdővízről naponta kell gondoskodni. A magányos
énekes könnyen megszelídül, gondozóját felismeri,
s zárt lakásban egy kis repülésre is kiengedhető. A

pedig takarásként tujaágakat használok. A lebetonozott röpde alját vastagon feltöltöm kerti földdel,
amelyre szétszórok mindenféle avart, vegyes száraz
fűfélét, apró gyökeret. Szőrt, tollat, más madár elhagyott fészekanyagát nem használom. A volierbe
május végén először a tojót engedem be. A hímek
tojóhoz engedésénél kell az óvatosság. A korábban
már párba állított madaraknál is nagyon agresszív
lehet a „vőlegény”. Ismeretlen pároknál pedig néhány napra a hímet tegyük a (helyét már jól bere-

pülő) tojó mellé, külön kalitba. Rossz időzítés esetén
a nőstény könnyen a hím áldozatává válhat. Én a
szoktatást már a teleltetés idején elkezdem, a tervezett párokat egymás mellé helyezem, így a madarak nem csupán hallják, hanem látják is egymást.
Kezdő pároknál célszerű fiatal hímhez idősebb tojót
választanunk. Tapasztalatom szerint az ilyen tojó
képes megvédeni magát, sőt rendre utasítja a túlságosan agresszív udvarlót. Nálam a hímek tojókhoz
engedési időpontja közel azonos az iskolaév zárásával. Erre az időre kezd beérni a rétek és legelők sáskatermése. A hím a kiengedés pillanatától állandóan
énekel, udvarol a tojónak. A párosodást ritkán lehet
megfigyelni. A kotlás kezdetét is csupán akkor jegyzem fel, mikor ellenőrzésnél a fészekben ott találom
a három-öt pöttyözött tojást. A fészken csak a tojó
A fehérhátú sámarigó Dél- és
Délkelet-Ázsia (India, Dél-Kína,
Indokína és az indonéz szigetvilág) lakója. A csapadékos, sűrű
növényzettel benőtt, bő rovartáplálékot kínáló területeket kedveli.
Mivel élőhelye, a dzsungel egyre
zsugorodik – bár a nagyobb parkokban is megtelepszik –, a sámarigó természetes állománya
számottevően megcsappant.

A sámarigó éneklési hajlama
örökletes, de azt, amit énekel,
később tanulja meg. Egész életében tökéletesíti énektudását,
gyakran új strófákat vesz fel,
míg másokat rövidebb vagy
hosszabb időre elhagy. Egy jó
hangú sámarigó énekét eltanulhatja apjától és más énekesektől. Nagyszerű tanító lehet
a fülemüle, a barátposzáta,
az énekes- és a feketerigó stb.
Hangjukat végtelenített kazettával is oktathatjuk. A sámarigó egyetlen hibája, hogy minden kellemetlen hangot, amely
megtetszik neki, felvehet az
énekébe. Ez lehet a macska
nyávogásától a mentő szirénázásáig bármi. Ám akad olyan
példány is, mely a zeneműveket sajátítja el. Mostani madaraim között van egy, amely
a magyar himnusz dallamát
fütyüli.

Bármennyire is
ideális madártárs, mégis egész
Európában egyre
kevesebben
foglalkoznak fehérhátú sámarigó
tenyésztésével.
Fotó: Suphatthra China
/ Shutterstock

A sámarigó hímje
(képünkön) csodálatos színekben
pompázik. A tojó
színe hasonló, de
tollazatra fakóbb.
A fiatalok kezdetben a tojóhoz
hasonlítanak.
Fotó: tonchonlathorn /
Shutterstock

Mindkét szülő etet. Megfelelő
mennyiségű és minőségű élelem
hiányában fiaikat kidobálják. Az
időben észrevett és kidobott fióka négy-öt napos kortól kézzel
felnevelhető. A fiatalokat öt-hét
naposan kötelező meggyűrűzni.
A szülők a fészekből a csemeték
ürülékét kihordják. Az eleséget
kezdetben pépesre verik, majd
földdel panírozzák. A fejlődéshez
szükséges nyomelemeket és vitaminokat részben ezzel, részben
tőlünk kaphatják meg. A kirepülés előtti fiatalok a falatot képesek
szétverés nélkül is lenyelni. Láttam olyan fiókát, amely egyben
nyelt el egy vele csaknem azonos
hosszúságú gyászbogárlárvát.
Az egészséges fiatalok tizenkét-tizennégy naposan kiugrálnak a fészekből. A csonka farkú

TENYÉSZIDŐSZAKON KÍVÜL A PÁRT
KÜLÖN FÉRŐHELYEN KELL TARTANI,
MERT A HÍM NAGYON AGRESSZÍV LEHET
A TOJÓVAL SZEMBEN.
aprócska sámafiókák nagyon ügyetlenek. Szüleik
kétségbeesett cserregéssel figyelik minden mozdulatukat. Ilyenkor nagy veszélyt jelent a mély fürdővíz. Az is előfordul, hogy a szülők nem minden
kicsit etetnek kellő intenzitással. A fiókák egy-két
héten belül önállósodnak, s a költőpár ilyenkor ismét fészket rak. A következő generáció kelése előtt
néhány nappal a kicsiket elválasztom. A hímeket
külön teszem, míg a tojók akár egyéves korukig is
együtt maradhatnak.
LAKÓ ANTAL
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ül, a hím vidáman dalolászik. A kotlási idő általában
két hét, ám csapadékos vagy szárazabb időben egyegy napot változhat. A fiókák kelését a kidobott tojáshéjakból észlelhetjük.
Ahhoz, hogy a fiókák felneveléséhez szükséges
rovartáplálékot biztosítani tudjuk, rengeteg időre van szükség. A szülők lisztkukaccal nem, vagy
csak alig etetnek. Ennek helyettesítésére naponta
több száz sáskáról, tücsökről, pókról stb. kell gondoskodni. Sajnos a szülők még ebben is válogatnak.
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