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 Két pár kis-antilláki leguán-
nal (Iguana delicatissima) tért 

haza Mark Rutte holland minisz-
terelnök Sint Eustatiusról, hogy 

a rotterdami Blijdorp állatkert 
megkísérelhesse a kihalás szé-
lén álló faj természetvédelmi 

célú tenyésztését. Mint a karib 
térségben annyifelé, a Szélcsen-

des-szigetek e 21 négyzetkilométer 
kiterjedésű tagján is az invazív zöld 
leguánokkal (Iguana iguana) való 
kereszteződés a legfőbb veszé-
lyeztető tényező. Ha a terv beválik, 
a rotterdami szaporulatot a vadon 
élő állomány megerősítésére hasz-
nálják majd fel.

(www.dutchnews.nl

Forrás: Mark Yokoyama / Shutterstock

 A gazdák többet ártanak, 
mint használnak azzal, hogy a 
hatósági előírásoknak megfelelően 
visszajuttatják a természetbe a far-
mokon milliószámra tenyésztett 
kínai óriásszalamandrák egy 
részét. A legfrissebb vizsgála-
tok szerint ugyanis az Andrias 
davidianus valójában öt, leg-
alább négymillió éve elkülönül-
ten fejlődő faj gyűjtőneve, amelyek 
mesterséges körülmények között 
minden további nélkül kereszte-
ződnek. A hivatalos adatok szerint 
2008 óta 72 ezer hibrid került ki jó 
szándéktól vezérelten a szabadba, 
s járul hozzá a még megmaradt, 
egyébként is súlyos veszélyben 
lévő populációk génállományának 
végzetes leromlásához. 

www.journals.elsevier.com

Forrás: Petr Hamerník (Praha Zoo) /Wikipédia

 Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a fahéjfejű halciónok (Todiram-
phus cinnamominus) az invazív barna macskakígyók (Boiga irregularis) 
miatt ki fognak pusztulni Guamról, a természetvédők 1984-ben begyűj-
tötték és mentőhelyekre szállították az összes fellelhető – egész pontosan 
huszonkilenc – egyedet. Sajnos ez a jégmadárfaj nem tartható könnyen, 
s fogságban szinte sohasem hajlandó költeni. Ám a washingtoni Smithso-
nian Nemzeti Állatkertben most bekövetkezett a 
csoda, s májusban huszonkét napos inku-
báció után egy 5,89 grammos fióka bújt ki 
a tojásból. Kirepüléséig az ápolók kéz-
ből etetik egérdarabokkal, tücskökkel, 
lisztkukacokkal és anoliszokkal.

www.zooborns.com

Forrás: Wikipédia (jobb oldali kép) 
www.zooborns.com (bal oldali kép)

 A június 16-án a Zoo Miamiban született szomáliai vad-
szamár (Equus africanus somaliensis) a San Diegó-i állatkertből 
kihelyezett tenyészcsapat nyolcadik ivadéka. A 20,87 kilog-
rammot nyomó kis csődör a jelek szerint makkegészséges, és 
a többiekkel is nagyszerűen kijön. A fegyveres konfliktusok és a 
háziszamarakkal való keveredés miatt kritikusan veszélyeztetett 
alfajból már csak alig néhány száz példány kószál vadon Eritrea 

vörös-tengeri partvidékén, Etiópia Afar régiójában és Szomá-
liában.

www.zooborns.com

Forrás: Pinterest

 46 évesen váratlanul elpusztult Koko, az amerikai jelnyelven kom-
munikáló nőstény nyugati síkvidéki gorilla. Nevelője, Francine Patterson 
pszichológus szerint az emberi skálán 70 és 95 között mozgó intelligen-
ciahányadosú Koko több mint ezer jelet ismert, s kétezer angol szót értett 
meg. Amikor kiscicáját, All Ballt elütötte egy autó, Koko megsiratta, és 
szemöldökét ráncolva a „rossz, szomorú, rossz” jeleket felmutatva tudatta 
környezetével, hogy mennyire bánatos.

www.theguardian.com

Fotó: The Gorilla Foundation

 A ritkán szem elé kerülő, kevéssé ismert biológi-
ájú medvekuszkusz (Ailurops ursinus) Szulavézi és a 
környező kis szigetek lakója. Habár Indonéziában vé-
dett, élőhelye az erdőirtás miatt egyre szűkül, ezért a 
szakértők 2030-ra 30 százalékos állománycsökkenést 
prognosztizálnak. A faj ex situ védelmében egyelőre 
négy intézmény vesz részt tizenhárom példánnyal. 
A lengyelországi Wrocław (Boroszló) állatkertjében 
napvilágot látó kölyök hivatalosan az első fogságban 
született medvekuszkusz. Alighanem már januárban 
világra jött, ám mint az az erszényeseknél megszo-
kott, fejlődése az anyja emlőjét körülvevő bőrredőben 
folytatódott, így a gondozóknak csak júniusban szúrt 
szemet, amikor elkezdett kifelé nézegetni.

www.zooborns.com

Forrás: Sakurai Midori / Wikipédia

 Az elmúlt harminc évben 68 százalékkal csökkent a 
barna varangy (Bufo bufo) észleléseinek száma Nagy-Britan-
niában, ezért az RSPB (Királyi Madárvédelmi Társaság) arra kéri 
az állampolgárokat, hogy aki csak teheti, létesítsen dísztavat a 
kertjében. A visszaesésben a mezőgazdaság átalakulása, a vizes 
élőhelyek megszűnése, a városiasodás felgyorsulása és a gép-
járműforgalom növekedése éppúgy szerepet játszhatott, mint a 
klímaváltozás.

www.rspb.org.uk

Forrás: Armin Kübelbeck / Wikipédia
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„Ha festő lennék, allego-
rikusan így festeném 
meg a végzetet” – írta 
Kittenberger Kálmán 
az afrikai vadkutya, 
más néven hiénakutya 
(Lycaon pictus) falka-
vadászatáról. Az afrikai 
állatvilág jeles ismerője 
nem véletlenül vetette 
papírra ezt az elsőre ta-
lán meglepő gondolatot. 
Sokan úgy vélik, hogy a 
lehetséges zsákmánynak 
olyan félelmetes és extra 
képességekkel megáldott 
ragadozókkal szemben 
van a legkevesebb esélye, 
mint az oroszlánfalka, 
a tigris, a farkasfalka, a 
jegesmedve, a vándorsó-
lyom vagy a fehér cápa. 
A valóság azonban 
egészen más. Az állhata-
tosság, a szervezettség 
és nem utolsósorban az 
összetartó csapatszellem 
kiemel egy ragadozót 
a többi közül. A hiéna-
kutya falkavadászatainak 
hatékonysága felülmúlja 
nemcsak az olyan speci-
alistákét, mint a gepárd, 
a vándorsólyom vagy 
a jegesmedve, hanem 
az olyan szervezett, 
falkában élő csúcsraga-
dozókét is, mint a szürke 
farkas, a foltos hiéna, az 
oroszlán vagy az ázsiai 
vadkutya.
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ragadozó emlősök (Carnivora) evolúciója so-
rán számos családban fejlődött ki egy-egy faj, 
amelyik nem átallott versenyre kelni a macs-
kafélékkel a vezető szerepért. Gondoljunk az 
oroszlán méretű Pachycrocuta hiénákra; a 

valaha élt legnagyobb kutyafélére, a Canis dirusra; 
vagy a medvék óriásaira, az Arctodus fajokra. A ve-
zető csúcsragadozó szerepéért zajló, gyakran szó 
szerint öldöklő „vetélkedés” előbb-utóbb a macska-
félék dominanciáját eredményezte. A hiénák vala-
ha fajokban gazdag, elterjedt családja visszaszorult: 
egy kivételével pusztán a macskafélék zsákmányá-
nak maradékain élő vagy rovarevésre fanyalodó fa-
jaik maradtak fenn. A medvék közül a mindenevő, 
a vegetáriánus kosztra szakosodott vagy egyenesen 

rovarokon élő fajok bizonyultak sikeres túlélőnek. 
Ez alól a jegesmedve a kivétel. A kutyafélék azonban 
több élőhelyen is olyannyira megvetették a lábukat, 
hogy a macskafélék fő vetélytársai lettek.

„FESTETT VADÁSZKUTYA”
Ma tizenhárom képviselője él a kutyaféléknek Af-
rikában. Ezek közül nyolc faj endemikus (azaz csak 
e kontinensen fordul elő), melyek egyike az afrikai 

AZ AFRIKAI VADKUTYÁK TALÁN A LEG-
NEHEZEBB HARCMEZŐN, A FEKETE 

KONTINENSEN FEJLŐDTEK KI, S VÁLTAK 
KONKURENSEIVÉ A HIÉNA- ÉS A MACS-
KAFÉLÉK MAI „CSÚCSMODELLJEINEK”.

vadkutya. Angol neve – a painted hunting dog, azaz 
„festett vadászkutya” – tarka színének köszönhető. 
Magyar neve, a hiénakutya a faj korábbi német el-
nevezésének fordítása.

A kutyafélék családján belül a hiénakutya talán a 
leginkább húsevő. Közepes testmérete ellenére ma-
gánál jelentősen nagyobb zsákmányállatokat is ké-
pes elejteni, egészen a jávorantilop és a ka� erbivaly 
méretéig. Alkalomadtán azonban, főként éhínség 
idején megelégszik a nyulakkal is. Ám a leggyako-
ribb méretű prédája nagyjából kétszer akkora, mint 
ő. Ebbe a mérettartományba esik többek közt ked-
venc zsákmánya, az impala is. Nem túl válogatós, 
sőt opportunista. Az élőhely adottságaihoz könnyen 

A fej méretéhez 
képest nagy, 
lekerekített, 
előre-hátra 
forgatható fülek, 
a rendkívül erős 
rágóizmok miatt 
széles pofa, az 
erősen pigmen-
tált bőr az orr-
tükrön, a száj és 
a szemek szélén 
összetéveszthe-
tetlen arcvonáso-
kat kölcsönöznek 
a hiénakutyák-
nak.
Fotó: Karel Bartik / 
Shutterstock

Botswanában 
fi gyelték meg 
a vadkutyák 
egyedi, vadászat 
előtti szertartá-
sát. A „szavazás” 
során a vadász-
ni szándékozó 
kutyák hirtelen 
kifújják a levegőt 
az orrlyukaikon, 
„tüsszentenek”. 
Ha elegendő 
szavazat gyűlik 
össze, elindulnak 
vadászni. Ha 
domináns egyed 
kezdi a tüsszen-
tést, kevesebb 
szavazat is elég.
(balra)
Fotó: Thomas Retterath 
/ Shutterstock
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alkalmazkodik, így a mocsaras 
élőhelyen főként kobok, a száraz 
északkeleti szavannákon, félsi-
vatagokban dik-dik antilopok, 
gazellák, míg a Serengetin gnúk 
vagy varacskos disznók képezik a 
tápláléka jelentős részét.

Bár a hiénakutyák önállóan is 
képesek elejteni egy velük azonos 
méretű zsákmányt, vadászataik 
hatékonysága jelentősen megnő, 
ha legalább négyen vannak. Mi-
nél több tagot számlál egy falka, 
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és öt–tizenegy kölyök. Akár harminc felnőtt egye-
det magába foglaló falkák is előfordulnak kedvező 
adottságú területeken. A 19. században száz felnőtt 
és növendék példány alkothatott egy falkát, de csak 
olyan élőhelyeken, ahol rengeteg ideális mére-
tű préda élt. Egy csapat mozgáskörzetének mérete 
változó, élőhelytől, évszaktól és attól is függ, hogy 
épp milyen idősek a kölykök. Amíg a kölykök nem 
képesek követni a felnőtteket, addig a falka helyhez 
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SIKERES VADÁSZOK
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EGY KIS ANATÓMIA
Az afrikai kutyafélék legnagyobbika a hiénakutya. A kanok teljes hossza 116,5–180,5, míg a szukáké 124–178 cen-
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lushoz. A mellső lábak sajkacsontja és holdascsontja összenőtt, az orsócsont és a singcsont nem tud a láb hossz-
tengelye körül elfordulni. Egyedüliként a mai kutyafélék között, a mellső lábain nincs meg a hüvelykujja.

HAJNALBAN VAGY ALKONYATKOR 
VADÁSZNAK, DE TELIHOLDKOR 

ÉJSZAKA IS.

„FARKAS-FORMA”
Az afrikai vadkutyát a legújabb mo-
lekuláris genetikai vizsgálatok ered-
ményei alapján a kutyafélék családján 
belül a „farkasforma” kutyafélék közé, 
önálló genuszba helyezik a rendszer-
tan szakemberei. A hiénakutyának 
számos – méretben, génállományban 
eltérő – populációja alakult ki, de ezek 
közül nem mindegyik jelent alfaji stá-
tuszt. A hagyományos rendszerezés 
szerint a következő alfajai vannak: a 
L. p. pictus nevű törzsalak Dél-Afri-
kában, a L. p. lupinus Kelet-Afrikában, 
a L. p. somalicus a fekete kontinens 
„szarván”, a L. p. sharicus Közép-Afri-
kában, míg a L. p. manguensis főként 
Nyugat-Afrikában él.

hangtalanul hajtanak, fi gyelik a prédát, s csak ha a 
sűrű bozótban elvesztik szem elől, akkor használják 
kivételesen érzékeny szaglásukat, mely bármelyik 
tenyésztett kutyafajtáét messze lekörözi. Hangokat 

Afrika vadkutyái 
vadászat után 
igyekeznek a 
lehető legha-
marabb befalni 
az prédát. Ez 
általában azt je-
lenti, hogy mire a 
keselyűk észreve-
szik az esélyt, és 
összegyűlnének 
a vadászat hely-
színén, addigra 
a zsákmányból 
már nem sok 
marad. Ritkán 
alakul ki köztük 
konfl iktus, így 
ritkán ölnek meg 
keselyűt.
Fotó: Samuel Cox 
Photography 
/ Shutterstock

A foltos hiénák 
és a hiénakutyák 
adott esetben 
elpusztítják 
egymás kölykeit, 
a felnőtt egyedek 
között azonban 
viszonylag ritka 
a halálos össze-
tűzés. A kutyák 
elismerik a 
„csontzúzó” 
erőfölényét, de ha 
túlerőben van-
nak, egy-egy túl-
ságosan pimasz 
hiéna könnyen 
áldozatul eshet.
Fotó: Thomas Retterath 
/ Shutterstock ➤

a tagok vadászat közben kizárólag olyankor hallat-
nak, ha a hajsza során elveszítik egymást, vagy ha 
valami veszélyt észlelnek, például oroszlánokat vagy 
krokodilokat. A legjobb vadászok kezdik meg az ül-
dözést (általában az alfa egyedek). Vadászat közben 
csúcssebességük 60 km/h, amit 3-4 percig is tudnak 
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tartani, de képesek futni 30 km/h felett akár húsz 
percig is. Ha mégis elfárad az üldöző, másik példány 
lép a helyére, egészen addig, mígnem a zsákmány 
teljesen kimerül. Az „elkapó” igyekszik megharapni 
a préda combját, oldalát, ezzel lassítva a menekülés 
iramát. Mikor utolérik zsákmányukat, nemritkán 
még él, amikor elkezdik enni. Először a hasüregnél 
nyitják fel. Néha egy állat a préda fejét harapja meg, 

TÁRSADALMI ÉLETÜK ÉS A FALKATAGOK 
EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

A SZOLIDARITÁS ISKOLAPÉLDÁJA.

MEGSZÜLETIK A TRÓNÖRÖKÖS
A vemhesség 71-73 napig tart. A kotorék legtöbbször földimalac, foltos 
hiéna vagy varacskos disznó elhagyott ürege. Nyolchetes korukban vá-
lasztja el a kölyköket az anya, de rejtekhelyként még 14-16 hetes koru-
kig használják a kotorékot. Ahol sok a zsákmány, ott nagy méretű almok 
vannak. Egy alom létszáma általában tíz-tizenegy, de felmehet huszon-
egyig is. Az alfa nőstény rendszerint nem engedi az alárendeltjeit szapo-
rodni, vagy elveszi tőlük a kölykeiket. A Kruger Nemzeti Park huszonöt 
vizsgált hiénakutya-kotorékja közül 40 százalékban több mint egy nős-
tény ellett, ám a kölyköknek csak 9 százaléka volt az alárendelt szukáké. 
A domináns hímek általában megakadályozzák más hímek párzását a 
falkán belül, de mégis előfordul, hogy nem egy apja van az alomnak.

ni prédájukat a foltos hiénáktól, ha többen vannak, 
mint a vetélytársaik. Ez annak ellenére előfordul, 
hogy a hiénák háromszor-négyszer nehezebbek a 
vadkutyáknál.

A korábbi vélekedéssel ellentétben dögöt is esz-
nek, ha tehetik, vagy ha rászorulnak. Sőt az is elő-
fordul, hogy gepárdoktól, esetleg leopárdtól vagy 
foltos hiénáktól prédát lopnak, persze csak olyan-
kor, mikor biztosan erőfölényben érzik magukat.

rabb el kell fogyasztani, ezért kezdik el enni, mikor 
még él. (Ugyanezt adott esetben az oroszlánok és a 
hiénák, vagy akár a medvék is megteszik.) A vadászat 
energetikailag annyira költséges, hogy ha a haté-
konysága csökken, a ráfordított idő exponenciálisan 
növekszik. Például, ha hiénák miatt a zsákmány 25 
százalékát elveszítik, akkor a napi vadászatra fordított 
idő három és fél óráról tizenkét órára nő. A fő kölyök-
kori és felnőttkori halálozási faktort az oroszlánok 
jelentik (a mortalitás 43 százalékáért ők a felelősek). 
Ráadásul a foltos hiénák és az oroszlánok, különö-
sen a nyílt élőhelyeken, ahol könnyen észreveszik a 
zsákmányt ejtő vadkutyákat, a préda jelentős részétől 
megfosztják őket. Hiába a 70-80 százalékos vadásza-
ti hatékonyság, ha a zsákmányt erősebb ragadozók 
orozzák el. Az afrikai vadkutyák képesek megvéde-

A kifejlett ka� er-
bivaly nem tarto-
zik a hiénakutyák 
mindennapos 
zsákmányai közé, 
de a borjak és a 
növendék egye-
dek gyakoribb 
célpontok. Addig- 
addig támadják, 
bosszantják a 
tehenet, amíg 
sikerül elcsal-
niuk a borja 
mellől. Akkor 
általában eldől a 
küzdelem. Arra 
kell a vadászok-
nak ügyelniük, 
nehogy a szarvak 
vagy a paták 
hatósugarába ke-
rüljenek, mert a 
bivalytehén nem 
kegyelmez.
Fotók: Ondrej Prosicky 
/ Shutterstock

és tartja, míg a többiek befejezik az ölést. E miatt a 
külső szemlélő számára brutális vadászati mód mi-
att korábban irtandó dúvadnak minősítették a hié-
nakutyát. Ám mindennek megvan a gyakorlati oka. 
A kutyafélék nem olyan erősek és ügyesek az ölés-
ben, mint a macskafélék, s a zsákmányt mihama-
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Az afrikai vadkutya valaha 
a Szahara kevéssé sivatagos 
hegyvidékein, fennsíkjain is 
előfordult (Hoggar, Tibeszti, 
Air, Ennedi), valamint Afrika 
szavannáin Szenegáltól keletre 
Szomáliáig, onnan délre Fok-
földig. Mára elterjedési terü-
lete beszűkült: míg korábban 
harminckilenc afrikai ország-
ban élt, napjainkra ezek közül 
huszonöt ország területéről 
kihalt. A fajjal foglalkozó leg-
korábbi kutatások a nyílt, füves 
területek ragadozójaként jelle-
mezték, ám ma már – köszön-
hetően az évtizedes megfi gye-
lések eredményeinek – tudjuk, 
hogy jóval változatosabb élő-
helyeken is előfordul. A legna-
gyobb egyedsűrűséget Zim-
babwe és Dél-Tanzánia erdős 
szavannáin (Selous GR), hegy-
vidéki nyílt erdőségeiben éri 
el. Előfordul Etiópia magasföl-
di, hegyvidéki erdeiben (Ha-
renna Forest) is. A 20. század 
elején számottevő állománya 
élt Szudánban a Wadi Howar 
félsivatagos vidékén. Bár a 
konkurencia – oroszlán, foltos 
hiéna – jelenléte nagymérték-
ben befolyásolja elterjedését 
és egyedsűrűségét, kijelenthe-
tő, hogy a zsákmányfajokban 
gazdag, erdős és ligetes sza-
vannán érzi leginkább otthon 
magát.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Veszélyeztetett

LCNTVUENCREWEX

MINDENT A FALKÁÉRT!
A falkákban a hím egyedek van-
nak többen. Alighanem azért 
alakul így, mert a felnövekvő fi -
atalok közül főleg a nőstények 
azok, amelyek elvándorolnak; 
Kelet-Afrikában legalábbis ez a 
meghatározó. Délen viszont hol 
a nőstények, hol a hímek vándo-
rolnak el az anyafalkájuktól. Ám 
először mindig a nőstények te-
szik, így rendszerint még kevéssé 
harcedzettek (más szóval sérülé-
kenyebbek). A hímek idősebb kor-
ban vándorolhatnak el, de több-
nyire messzebbre. Akár két egyed 
is alapíthat új falkát, noha általá-
ban legalább ötfős falka szüksé-
ges a sikeres szaporodáshoz és a 
kölykök felneveléséhez. Előfordul, 
hogy egy egyed évek múltán ha-
zatér az eredeti családjához. Azok 

követni tudják a falkát. Zimbabwében, ha ötnél na-
gyobb volt a falka létszáma, 88 százalékban hagy-
tak őrt a kotoréknál; amennyiben ötnél kevesebben 
voltak, ez az arány csak 34 százalékot tett ki. Ha éjjel 
mennek vadászni, mikor a kölykök sérülékenyebbek, 
szinte mindig állítanak őröket, de nappal a kisebb 
létszámú falkák 39 százalékban őrizetlenül hagyják a 
kotorékot. A sebesült vagy vadászni képtelen egye-
deket is segítik a többiek, nekik is öklendeznek élel-
met. Sőt kölyköket is adoptálnak. Szoptatják másik 
nőstény kölykeit, még akkor is, ha a vezető nőstény 
az ő utódaikat megölte. Ha egymás kölykeit szoptat-
ják, felváltva többet tudnak pihenni. Sokáig úgy vél-
ték, hogy a hiénakutyák nem territoriális állatok, ám 
ma már tudjuk, hogy esetenként igen agresszívan 
lépnek fel a szomszédos falkákkal szemben.

BIZONYTALAN JÖVŐ
Az, hogy a hiénakutyák embert támadjanak meg, 
nagyon ritka, sőt eddig nem is igen fordult elő. Po-
pulációcsökkenésük fő előidézője az oroszlánok 
mellett az ember, közvetve vagy közvetlenül okozva 
a faj egyedeinek pusztulását.

a fi atal példányok, amelyek maradnak, segítenek az 
alfa párnak felnevelni az utódokat, s részt vesznek a 
vadászatban is. Az olyan növendékek is hasznosak a 
falka számára, amelyek még nem jó vadászok, mivel 
ők segítenek a zsákmányt mihamarabb eltüntetni, 
így kevesebb esélye van a kleptoparazita (prédát el-
csenő) konkurenciának. Ráadásul, mikor hazatér-
nek, ők is visszaöklendezik a zsákmány egy részét. 
A vadászok képesek akár 4 kilogramm húst (egy 
felnőtt példány háromnapi élelmét) a gyomrukban 
szállítani, és felöklendezve segíteni a kotoréknál ma-
radt anyát – vagy a „bébiszittereket”. Utóbbiak olyan 
egyedek, amelyeket „otthon hagynak”, hogy vigyáz-
zanak a kölykökre, esetleg az anyára. Hála a bébiszit-
tereknek, egy anya három héttel az ellés után már 
képes vadászni, nyolc héttel azelőtt, hogy a kölykök 

A HIÉNAKUTYÁK MA MÁR A 
LEGVESZÉLYEZTETETTEBB RAGADOZÓK 

KÖZÉ TARTOZNAK.

A szopornyica nagy pusztítást végez közöttük. 
A veszettség okozta a kihalásukat a Serengeti öko-
szisztémából 1990–91-ben. Akkor is ritkán láthatók, 
ha egyébként közönségesek egy helyen. Élőhelyük 
beszűkülése a legfontosabb veszélyeztető tényező. 
Mára kevesebb mint ötezer egyedük maradt a va-
donban. Semmit sem tudni a nyugat-afrikai, a szu-
dáni és a szomáliai állományokról. Több elszigetelt 
populációban élnek. Kis területű, védett, ellenőr-

zött farmokon, magánrezervátumokban a turiz-
mus segíti fennmaradni, illetve visszatelepíteni az 
állományt; fönnáll azonban a beltenyészet veszélye. 
Tízezer négyzetkilométer a legkisebb terület, ahol 
önfenntartó populációjuk fennmaradhat. Nagy te-
rületigényük sajnos szűkíti a természetvédők lehe-
tőségeit, megnehezítve e leghatékonyabb nagyra-
gadozó túlélését.

KISPÁL ISTVÁN

A kölykök, ha már 
oda tudnak men-
ni a zsákmány-
hoz, gyakran 
előjogokat élvez-
nek a felnőttekkel 
szemben. Ez ad -
dig tart, amíg 
növendékek nem 
lesznek. A préda 
darabjainak visz-
szaöklendezése 
miatt a fertőző 
betegségek 
(szopornyica, 
veszettség) terje-
dése a falkán belül 
elkerülhetetlen.
Fotók: Seyms Brugger 
/ Shutterstock
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brahám Pál és Harmath Imre 1928-as operettje, 
Az utolsó Verebély lány egyik dala szerint „Teve 
van egypúpú, / Van kétpúpú, / Van négypúpú, 
sőt több”. A dalocska persze nem ismeretter-

jesztő jelleggel íródott, így talán még az operettek ra-
jongói is elhiszik nekem, hogy egy teve hátán vagy 
egy, vagy két púpra számíthatunk, többre azonban 

is több vadtevefaj létezhetett. Ezt egyébként a ku-
tatók által megtalált csontleletek is alátámasztják. 
Mindenesetre úgy tűnik, hogy a ma is élő, kritiku-
san veszélyeztetett kétpúpú vadteve egyik háziasí-
tott formának sem volt az őse, s mind a háziasított 
kétpúpú teve, mind a dromedár egy-egy mára már 
kihalt tevefaj domesztikációjával jött létre.

TEVETITKOK

semmi esetre sem. A púpok száma viszont nem vé-
letlenszerű: az Észak-Afrikában és Arábiában, vala-
mint a Közel-Keleten háziállatként tartott tevék – a 
dromedárok – egypúpúak, Ázsia belsejében viszont 
kétpúpú tevéket tartanak. Emellett Mongólia és Kína 
határvidékén vadon élő tevéket is találni, s ezek az 
állatok szintén két púpot viselnek.

A természettudósok hagyományos vélekedése 
igen logikusan az volt, hogy a háziasított kétpúpú 
tevének (Camelus bactrianus) bizonyára a kétpúpú 
vadteve (Camelus ferus) lehetett az őse, sőt talán 
még a dromedárnak (Camelus dromedarius) is. Az 
igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy ez utóbbi 
állítással kapcsolatban már elég korán megfogal-
mazódtak kételyek. Annál is inkább, mivel régóta 

„VÍZGYOMOR” ÉS „VÍZPÚP”
A tevék szárazságtűrő képessége régóta foglalkoz-
tatja az embereket. S mivel már akkor is igyekez-
tek rá magyarázatot találni, amikor a tudományos 
megismerés módszere még nem kristályosodott 
ki, igazolt ismeretek helyett legendák kaptak szár-
nyra. A nagy hatású antik szerző, Plinius például 
úgy vélte, hogy a teve azért bírja sokáig víz nélkül, 
mert a gyomrában vizet tárol. Ezt aztán több mint 
ezer éven át mindenki elfogadta, anélkül hogy utá-
najártak volna a dolognak. A nagynevű brit sebor-
vos, Everard Home azonban maga is meg akarta 
vizsgálni a kérdést, s végül arra jutott, hogy semmi 
nincs a teve gyomrában, ami alátámasztaná azt a 
hiedelmet, hogy a teve ott, mint valami tömlőben, 
vizet tárolna.

TALÁN SOHASEM TUDJUK MEG, 
MELY FAJOK VOLTAK A MA ÉLŐ EGYPÚPÚ 

ÉS KÉTPÚPÚ TEVE ŐSEI.

ismeretes, hogy a kétpúpú és az egypúpú tevék 
keresztezhetők ugyan, de ilyen esetben az egy 
púp öröklődik dominánsan a két púppal szemben. 
Legújabban pedig a nagyrészt kínai kutatók ál-
tal elvégzett genetikai vizsgálatok egyenesen azt 
az eredményt hozták, hogy a ma ismert vadtevék 
semmiképp nem lehettek a háziasított kétpúpú teve 
ősei. 

A dolog magyarázata az lehet, hogy a kései 
pleisztocénban, sőt talán még a korai holocénban 

A bibliai tájakon 
általános tapasz-
talat volt, hogy a 
sivatagon átkelni 
teve nélkül éppen 
olyan reményte-
len, mint a tenge-
ren hajó nélkül. 
Így lett a teve a 
sivatag hajója. 
A tevegelés rá-
adásul a hajóhoz 
hasonlóan el is 
ringatja az utast, 
az állatok jelleg-
zetes poroszkáló 
járása miatt. 
A fenti képen 
is látszik, hogy 
egyszerre lépnek 
az azonos oldali 
lábaikkal. 
Fotó: Kertu / 
Shutterstock
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Az is világos, hogy a teve púpjában sincs víz, 

hanem zsírszövet tölti ki. A púpok teltsége az állat 
kondíciójának függvénye, illetve kezdetben a korá-
nak is, mivel a tevecsikók – az ellés megkönnyítése 
érdekében – üres púpokkal születnek. A púpokban 
tárolt zsír az átmeneti táplálékhiányt segít átvészel-
ni, ami szintén nem haszontalan a gyér táplálékot 
kínáló sivatagos vidéken való átkeléskor, ráadásul 
vizet is praktikusabb így tartalékolni, mint ha a púp 
„víztartályként” működne. A zsírok lebontásakor 
tudniillik a szervezetben kémiai úton víz, úgyneve-
zett anyagcsere-folyadék is keletkezik. Nem is ke-
vés: egy kiló zsírból akár másfél liternyi vizet nyer-
het a szervezet. Korántsem véletlen, hogy sok más 
sivatagi állat szintén rendelkezik „zsírdepókkal”. 

ELVISELNI A SZÁRAZSÁGOT
Egyes szárazságtűrő állatoknak egyáltalán nincs 
szükségük ivóvízre, mert szervezetük szerény víz-
szükségletét táplálékuk víztartalmából, illetve az 
anyagcsere-folyadékból is fedezni tudják. A teve 
erre nem képes, neki előbb-utóbb azért innia kell. 

vér víztartalma is lecsökken, besűrűsödik; ahogy a 
fi zika mondja, megnő a viszkozitása, azaz a belső 
súrlódása. A teve keringése mégsem omlik össze, 
mert vörösvértestei az emlősöknél általában szoká-
sosnál kisebbek, ráadásul nem kerek, hanem ová-
lis alakúak, „áramvonalasabbak”. Arról már nem is 
szólva, hogy ezek a sejtek olyankor sem pukkadnak 
ki, ha a két és félszeresükre dagadnak, ami akkor 

RÉGI KÉRDÉS – MAI VÁLASZ
Kérdéses, hogy sikerül-e valaha is pontosan azo-
nosítani a vad ősöket. A dromedár esetében példá-
ul sokan azt gyanították, hogy a Camelus thomasi 
tudományos nevű kihalt faj lehetett az előd, mivel 
ennek maradványai Észak-Afrika és a Közel-Kelet 
pleisztocénjából ismertek. Ám a kérdést alaposab-
ban megvizsgáló Pietro Martini és Denis Geraads 
épp idén márciusban tette közzé kutatási ered-
ményét, mely szerint semmi jele annak, hogy ez a 
fosszilis faj különösebben közel állna a ma élő te-
vékhez, tehát ki lehet zárni, hogy a Camelus tho-
masi a dromedár vad őse lett volna. A KÉTPÚPÚ TEVÉNEK ÉLŐHELYE NAGY 

RÉSZÉN A TÉL VISZONTAGSÁGAIVAL IS 
SZEMBE KELL NÉZNIE.

Szárazságtűrés dolgában tehát első látásra kissé el-
marad az ivóvizet egyáltalán nem igénylő állatoktól. 
Ám az igazság az, hogy azok sokkal kisebbek, mint 
a teve, így élettani szempontból a szárazságtűrés is 
kisebb kihívás a számukra. A teve méretű emlősök 
közül azonban aligha van még egy, amely ilyen jól 
viselné a szárazságot.

E képesség persze nemcsak a már említett zsír-
tartalékra vezethető vissza, hanem például a tevék 
viselkedésére, szervezetük víztakarékos műkö-
désére, vagy épp vörösvértesteik tulajdonságaira. 
Ez utóbbi a kulcsa annak, hogy a tevék szervezete 
olyan jól tűri a kiszáradást. Ha egy ember a testsú-
lyának 12 százalékát kitevő vizet veszít, életveszé-
lyes állapotba kerül. A teve ellenben 40 százaléknyi 
vízveszteséget is képes elviselni. Ilyenkor persze a 

hasznos, mikor a teve végre vízhez jut, s teleissza 
magát. Ilyenkor ugyanis pár perc alatt akár 90–120 
litert is felhörpinthet.

TEVÉK A HÓBAN
Nem egy állatkerttel megesett már, hogy néhány, 
a részletekre kevéssé fi gyelő személy állatkínzás-
sal vádolta meg az intézményt, mondván, a tevéket 
hóesésben is a kifutójukban, szabad ég alatt látta, 
ami biztosan idegen a „sivatag hajójától”. A pana-
szosok persze csak azért juthattak ilyen következ-
tetésre, mert nem tudták, hogy a kétpúpú teve a 
kontinentális sivatagok mellett kemény telekkel és 
hóval is találkozik őshazájában, illetve tenyésztésé-
nek hagyományos területein. Épp ezért a kétpúpúak 
telente vastag szőrzetet növesztenek, amely nagy-
szerűen védi őket a zimankótól. A teveszőr gyap-
júszálainak átmérője 19–24 mikron szokott lenni, 
olyan, mint a legfi nomabb gyapjat adó juhfajtáknál.

A vastag szőrzet a tavasz beköszöntével persze 
kényelmetlenné válik, ezért a tevék csakhamar le-
vedlik. A szőr ilyenkor nagy csomókban lóg és fosz-
lik le róluk, s emiatt a kevésbé tájékozott kritikusok 
szintén panaszos levelekkel szokták ostromolni az 
állatkertek vezetését, mivel szerintük a tevék gon-
dozatlanok, sőt talán még rühösek is. Az állatkertek 
környékén fészkelő madarak mindenesetre örülnek 
a dolognak: összegyűjtik a levedlett teveszőrt, s a 
fészküket bélelik ki vele.

HANGA ZOLTÁN

A kétpúpú tevék 
vastag téli szőr-
zetüknek köszön-
hetően a hótól és 
a hideg sztyeppi 
szelektől sem 
jönnek zavarba. 
A fedőszőrök 
olykor 40 cm 
hosszúak, a pe-
helyszálak hossza 
4 és 13 cm 
közötti. A több-
mázsás test súlya 
jellegzetes párnás 
talpakon oszlik 
el, így a hóba sem 
süppednek túl 
mélyen.
Fotó: Katiekk / 
Shutterstock

Az igazi vad 
kétpúpú tevékből 
már csak alig ezer 
maradt, kritiku-
san veszélyezte-
tettnek számíta-
nak. A háziasított 
kétpúpú tevék 
számát egymil-
lióra becsülik, a 
dromedárokét 
pedig tízmillió-
nál is többre. Ez 
utóbbi számban 
benne vannak 
az Ausztráliába 
behurcolt, és 
ott visszavadult 
egypúpúak is.
Fotó: edmon / 
Shutterstock
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a csupán a számokat vesszük fi gyelembe, 
akkor ugyancsak nyilvánvalóvá válik, hogy 
Ausztráliában olyan óriási mennyiségű hús 
„terem”, melyhez foghatót aligha találhatunk 

más országokban. Igen ám, de milyen áron? A leg-
nagyobb árat a természet fi zeti, de a mezőgazdaság 
is, mert a „hústermelő” állatok jó része nem békés 
juh vagy szarvasmarha, hanem vadon élő, környe-
zetidegen, behurcolt faj. Joggal kérdezhetjük tehát, 
hogy ez az óriási húsmennyiség áldás vagy átok 
Ausztráliára nézve?

Az első európai (brit) telepesek kényszerképzete 
az volt, hogy Ausztráliát, az „üres” földrészt be kell 
népesíteni mindenféle környezetidegen állattal. 
Legtöbbjüket azért telepítették be, hogy legyen mire 
vadászni. Ráadásul jó néhány háziállat is elszaba-
dult, s ezek – őshonos ragadozók híján – elképesz-
tő tömegben szaporodtak el. Mellőzve a hallatlan 
mennyiségben tenyésző üregi nyulakat, csak pár 
számadatot hadd közöljek: ma már több mint egy-

viseli. Az őshonos állatok harmóniában tudnak élni 
a növényzettel, míg a behurcolt fajok, kivált a nagy 
testű emlősök annál kevésbé. A jó étvágyú jövevé-
nyek nemcsak a természetes növényvilágot károsít-
ják, hanem a mezőgazdaságot is. Különösen a vad-
disznók okoznak sok gondot a farmeroknak.

millió dromedár (egypúpú teve), mintegy 2-3 millió 
elvadult kecske, 5 millió elvadult szamár, 24 millió 
– házimalacoktól származó – „vaddisznó”, továbbá 
félmillió musztáng csatangol az ausztrál bushban 
(vadonban). Szinte felmérhetetlen károkat okoznak 
a környezetben, az őshonos növényzetben, s termé-
szetesen a mezőgazdaságban is. 

JÓ ÉTVÁGYÚ JÖVEVÉNYEK
Ausztrália belső területeinek éghajlatára jellemző 
a sivatagi, száraz forróság, amely a hűvösebb idő-
szakokban fogvacogtató hidegbe csap át, s a hó-
napokig is eltartó aszályt árvizek követhetik. E kö-
rülményekhez az évezredek során az ausztrál fl óra 
kiválóan alkalmazkodott, ám ez az érzékeny nö-
vényvilág még a legkisebb háborgatást is nehezen 

TEVÉK, LOVAK, KENGURUK

Az egyetlen faj a kecske, melyből valamelyes 
hasznot is húzhat a farmer. Az évente mintegy 29 
millió dollárnyi kárt okozó állatból körülbelül 25 

milliós országos bevétel is származik. A vadon 

AUSZTRÁLIA A FELELŐTLEN 
BETELEPÍTÉSEK ISKOLAPÉLDÁJA. 

A VERÉBTŐL A TEVÉIG 
MEGSZÁMLÁLHATATLAN IDEGENHONOS 

FAJ LAKJA AZ ÖTÖDIK KONTINENST.

élő kecskéket ugyanis aránylag könnyű összeterel-
ni, karámokba hajtani, majd különböző módon ér-
tékesíteni. 

Ám mi legyen a temérdek tevével, szamárral és 
lóval? Jobb ötlet híján irtják őket, ahogyan csak le-
het. Brutális, pazarló módon, gyakran helikopterek-
ről lövik a szerencsétlen állatokat. A tetemeket pedig 
ott hagyják, ahol éppen vannak – a hollók, varjak és 
ékfarkú sasok örömére. Rettenetes pazarlásnak tű-
nik mindez a mai húséhes világban. Nem lehetne-e 
ezt a rengeteg húst valamiképp hasznosítani? Ha 
igen, hát arra bizony még nem jöttek rá a különben 
nagyon is életrevaló, ügyes ausztrál farmerek. 

Nagyjából ugyanez a helyzet a vaddisznókkal. 
Utóbbiakat is irtják, ahol és ahogy csak lehet, s vala-
mi erőtlen kísérlet folyik a hús értékesítésére. Ennek 

A szürke kenguru 
szapora állat. A 
nőstények erszé-
nyében majdnem 
mindig lapul egy 
csemete, néha 
csak parányi 
embriószerű, 
gyakran azonban 
már nagyob-
bacska, amely 
jóformán csak 
szopni jár „haza”. 
A kifejlett hímek 
jóval nagyobbak 
a nőstényeknél.
Fotók: Kovács Zsolt

Az importált 
egypúpú tevét, a 
„sivatag hajóját” 
főként teherhor-
dásra használták. 
A gépkocsik 
elterjedésével fe-
leslegessé váltak, 
és gazdáik sza-
badon engedték 
őket. Ma Auszt-
ráliában található 
a legtöbb vadon 
élő, makkegész-
séges teve. Kör-
nyezetromboló 
állatok, irtják is 
őket államilag. 
(jobbra)
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a csupán a számokat vesszük fi gyelembe, 
akkor ugyancsak nyilvánvalóvá válik, hogy 
Ausztráliában olyan óriási mennyiségű hús 
„terem”, melyhez foghatót aligha találhatunk 

más országokban. Igen ám, de milyen áron? A leg-
nagyobb árat a természet fi zeti, de a mezőgazdaság 
is, mert a „hústermelő” állatok jó része nem békés 
juh vagy szarvasmarha, hanem vadon élő, környe-
zetidegen, behurcolt faj. Joggal kérdezhetjük tehát, 
hogy ez az óriási húsmennyiség áldás vagy átok 
Ausztráliára nézve?

Az első európai (brit) telepesek kényszerképzete 
az volt, hogy Ausztráliát, az „üres” földrészt be kell 
népesíteni mindenféle környezetidegen állattal. 
Legtöbbjüket azért telepítették be, hogy legyen mire 
vadászni. Ráadásul jó néhány háziállat is elszaba-
dult, s ezek – őshonos ragadozók híján – elképesz-
tő tömegben szaporodtak el. Mellőzve a hallatlan 
mennyiségben tenyésző üregi nyulakat, csak pár 
számadatot hadd közöljek: ma már több mint egy-

viseli. Az őshonos állatok harmóniában tudnak élni 
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millió dromedár (egypúpú teve), mintegy 2-3 millió 
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TEVÉK, LOVAK, KENGURUK
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A VERÉBTŐL A TEVÉIG 
MEGSZÁMLÁLHATATLAN IDEGENHONOS 

FAJ LAKJA AZ ÖTÖDIK KONTINENST.
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A szürke kenguru 
szapora állat. A 
nőstények erszé-
nyében majdnem 
mindig lapul egy 
csemete, néha 
csak parányi 
embriószerű, 
gyakran azonban 
már nagyob-
bacska, amely 
jóformán csak 
szopni jár „haza”. 
A kifejlett hímek 
jóval nagyobbak 
a nőstényeknél.
Fotók: Kovács Zsolt
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fonákja, hogy a közegészségügyi szervek nem en-
gedik a lőtt vadhús belföldi forgalmazását (a kengu-
ruhús kivételével). Ne is csodálkozzunk rajta, hiszen 
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tárházai a parazitáknak és a különféle, emberre is 
káros baktériumoknak, vírusoknak. Holott a vadon 
élő disznókat igen egyszerű ketreccsapdákkal ösz-
szefogni, s könnyen meg is szelídülnek, megfelelő 
kezeléssel pedig megszabadíthatók a patogének-
től. Sajnos erre még nincs vállalkozó, mert vidéken 
nagy a munkaerőhiány.
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tán érthető, hogy ebben az ipar-
ban mindenkinek érdeke, hogy 
a nagyüzemi kenguruirtást a 
lehető legszebb színekben tün-
tesse föl. A szóban forgó „aratás” 
valóban a legnagyobb szárazföldi 
vad irtás ma a Földön. 

A sűrűn hangoztatott jelmon-
dat szerint „egy egészséges ken-
guruipar a kenguruknak is jó”. 
Okoskodó, álegészségügyi té-
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kenguru húsa jobb, mint az istál-
lóban szenvedő háziállatoké, hisz 
jóformán zsírtalan, vitaminok-
ban dús, tápláló stb. No és magá-
tól értetődik, hogy a korlátlanul 
szaporodó állatok kártevését is 
csökkentik az egész éven át folyó 
„kenguruaratások”.

AMIKOR ELDÖRDÜL A PUSKA
A legtöbb természetvédő állatba-

rát nem így látja a dolgot. A kengurukat leginkább 
éjjel vadásszák. Fényszóróval megdermesztik az ál-
latot, majd távcsöves puskával fejbe lövik. Legalább-
is ez az elképzelés. Nem minden lövés pontos, és 
a megsebzett állat elmenekül, de csak azért, hogy 
hosszú napokon át szenvedjen, s végül kínhalált hal-
jon. Nyomkövetésre természetesen nincs idő vagy 
erő; a vadásznak, hogy megérje, legalább huszon-
öt-harminc példányt kell begyűjtenie egy éjszaka. 
Tudvalévő, hogy a nőstény kenguru úgyszólván 
állandóan vemhes, vagyis erszényében majdnem 
mindig ott lapul a kicsinye. A lelőtt anyaállat fejletlen 

kölykét a vadász halálra bunkóz-
za, de ha az már nagyobb és moz-
gékony, egyszerűen hagyja, hogy 
elmeneküljön. Ragadozók vagy az 
éhhalál végez vele néhány napon 
belül. Egy 2014-es felmérés sze-
rint 130 ezer lemészárolt nőstény 
100 ezer kicsinye pusztult el így.

Még ha félretesszük is érzel-
meinket, s megpróbálunk nem 
megkönnyezni minden lelőtt 
kengurut, akkor is sok kivetniva-
lót találhatunk ebben az üzletben. 
Csakugyan olyan korlátlan a ken-
guruk szaporodása? A közzétett 
felmérések szerint 47 millió van 
belőlük; ám hogy e szám milyen 
valós felmérésen alapul, és hány 
fajra vonatkozik, az éppúgy kér-
déses, mint az, hogy melyikből 
mennyit szabad évente kilőni. Az 
Ausztráliában gyakori sok hóna-
pos szárazságokat a kenguruk is 
megsínylik. Ilyenkor hatalmas 
területekről kipusztulnak, s csak 
többéves kedvezőbb időjárás – és 

Az első telepesek 
6 üregi nyulat 
hoztak magukkal 
Angliából. Ezek-
ből aztán az idők 
során egy elké-
pesztő – többszáz 
milliós – nyúl-
tömeg fejlődött 
ki. Kopárra rágták 
a tájat, elitták a 
vizet a juhok és 
szarvasmarhák 
elől. 

Az elvadult kecs-
kék milliói szinte 
minden növényt 
megesznek, és 
ezáltal hatalmas 
károkat okoznak 
a természetes 
környezetben, de 
a mezőgazdaság-
ban is. Szeren-
csére aránylag 
könnyen „vissza 
szelídülnek” - 
feltéve ha van, 
aki össze tudja 
őket terelni. A 
kecskehús nem 
népszerű eledel 
Ausztráliában, de 
a közép-keleti or-
szágok szívesen 
importálják, tehát 
gazdasági értéke 
meglehetősen 
magas.

➤
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a növényzet regenerálódása – után szaporodnak 
el ismét. Tehát a túlszaporodást maga a természet 
kontrollálja, nem kell hozzá különösebb emberi erő-
feszítés. Jelenleg Ausztrália belső vidékein hosszan 
tartó, pusztító szárazság uralkodik. A „kenguruara-
tás” viszont továbbra is folyik, ahol még akad vad. 
Nyilvánvaló következménye ennek az, hogy a hús-
vadászok a természetes szaporulatnál jóval több ken-
gurut lőnek ki.

ÉS A PARAZITÁK?
Elvileg minden őshonos ausztrál állat védett, vadá-
szatuk tilos. A hivatásos kenguruvadászok állami 
engedéllyel működhetnek, szigorúan megszabott 
szabályok szerint. Papíron. Mert legtöbbjük egye-
dül működik az ember nem járta vadonban, ahol 
nincsenek tanúk, nincs hatásos ellenőrzés. Így az-
tán az előírt egészségügyi rendszabályok betartása 
is kétséges. Ezek egyik legfontosabbika az, hogy a 
vadász a lehető legrövidebb időn belül megállapítsa, 
vannak-e belső paraziták a zsákmányában. Mind-
ezt az éjszaka sötétjében, gyakorta fojtogatóan for-
ró környezetben nem könnyű végrehajtani. Sokkal 
könnyebb egyszerűen mellőzni a dolgot.

Személyes tapasztalatból tudom, hogy a parazita-
mentes kenguru igen ritka. Én fél évszázadon át még 
eggyel se találkoztam sem a vadászkirándulásaim, 
zoológiai gyűjtőútjaim, sem a múzeumi munkám 
során. Mégis minden évben jó pár ezer tonna kengu-
ruhús kerül a piacra! Természetes, hogy a parazitákat 
leginkább a tápcsatornában lehet észlelni, de petéik 
megtalálhatók az izmokban is, akárcsak a gondo-
zatlan házi sertésben a borsóka. Ám akad ott más is, 

A VADÁSZAT HOVATOVÁBB NÉHÁNY 
KENGURUFAJ FENNMARADÁSÁT IS 

VESZÉLYEZTETI.

például Escherichia coli, leginkább 
a bélsárban lelhető baktérium, 
szalmonella, az emberi szervezet-
re káros vírus stb. Ezek javarészt 
elpusztulnak, ha a húst alaposan 
megfőzik, megsütik, de a mai divat 
szerint a kengurufi lét félig nyersen 
illik feltálalni! Hivatalosan végzett 
ellenőrzések a belföldi szupermar-
ketekben megvizsgált kenguruhús 
75 százalékában mutattak ki em-
berre káros patogéneket. 

Az ausztrál vásárlóközönséget 
aránylag sikeresen lehet butíta-
ni, viszont nem hódol be min-
den kenguruhúst importáló ál-
lam. Oroszország már többször 
is megtagadta a parazitákat, kóli-
baktériumokat és egyéb hasonló-
kat tartalmazó hússzállítmányok 
fogadását. Kanada nem importál 
kenguruhúst, s az Európai Unió-
ban is egyre erősebben hallatszik 
a zöldek hangja, akik a kegyetlen 
mészárlás és a szennyezett hús 
forgalmazása ellen emelnek szót.

DR. HANGAY GYÖRGY

Az elvadult 
sertések szinte 
megszámlálha-
tatlan mennyi-
ségben pusztítják 
a környezetet. 
Legtöbbjük való-
ságos parazita-
tenyészet; bélfér-
gek, betegségeket 
okozó baktériu-
mok ugyancsak 
kedvelik őket, 
ezért húsukat 
Ausztráliában 
nem forgalmaz-
zák.
Fotó: Közkincs

A kormos kengu-
ru is „aratható”, 
pedig ez a faj 
vajmi kevés kárt 
okoz a mezőgaz-
daságnak, mert 
leginkább a szá-
raz, félsivatagos 
tájakat kedveli. A 
csemeték sokáig 
kísérik anyjukat, 
s még akkor is 
szopnak, amikor 
már nem férnek 
be az erszénybe.
Fotók: Kovács Zsolt

A vörös ken-
guru egyike 
az engedéllyel 
vadászható fa-
joknak. Hatalmas 
mennyiségben 
„aratják” ezt a 
szép őshonos 
állatot. Húsát év-
tizedeken át csak 
kutyaeleségként 
forgalmazták.
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Riasztó tekintetek 
– vagy mégsem?
PÁVASZEMES LEPKÉK

sti pávaszem pihen a fatörzsön. Szárnyai így 
többé-kevésbé olyanok, mint a fakéreg színe 
és mintázata, alig vehetők ki. Egy madár még-
is észreveszi, s már nekilátna a falatozásnak, 

amikor a lepke fellebbenti elülső szárnyait, és elő-
tűnnek az addig rejtett hátulsók. Hatalmas szemek 
merednek a meglepett támadóra; pillanatnyi meg-
rökönyödése épp elég arra, hogy a zsákmány kere-
ket oldjon. Legalábbis így hisszük mi. Hogy a madár 
vagy a gyík ilyenkor mit gondol, ki tudja?

A lepkék – a Földön eddig mintegy 200 ezer kü-
lönböző fajukat sikerült rendszerezni – a színek és 
rajzolatok valóságos kavalkádjával „takaródznak”, 
minden elképzelhető és elképzelhetetlen variációt 
bemutatva. Akadnak taxonómiai csoportok, ame-
lyeknek már az elnevezése is arra utal, hogy az oda-
tartozó fajok ilyenek vagy olyanok, például az áttet-
sző szárnyú, alakra is megtévesztő darázslepkék, a 
színjátszólepkék – vagy a pávaszemek. 

A LEGNAGYOBB LEPKÉK CSALÁDJA
A pávaszemféléknek (Saturniidae) több mint ezer 
fajuk van, s az összes kontinensen elterjedtek, kivé-
ve persze az Antarktiszt. Valóban nagyok, bár ezzel 
a fogalommal csínján kell bánnunk. A legnagyobb 
szárnyfesztávolságú egy dél-amerikai bagolylep-
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MÉG MA IS CSAK SEJTÉSEINK VANNAK 
ARRÓL, HOGY EGYES LEPKÉK MIÉRT 

VISELNEK A SZÁRNYUKON SZEMEKET.

eurázsiai mérsékelt égövi tájakon és az indoausztrál 
régióban elterjedtek gubót szőnek. Elsősorban Kíná-
ban és Japánban tenyésztik a nagy termetű szövő-
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Az afrikai 
pávaszemek 
legtöbbjének 
a szárnyalakja 
nagyjából olyan, 
mint a nappal re-
pülő szemeslep-
kéké. Bár az elül-
ső szárnyaikon 
is van valamiféle 
folt, a hátulsó 
szárnyakon levők 
az „igaziak”, ez 
rettenti el a raga-
dozót – ha ugyan 
helytálló a teória. 
(jobbra)

A lepkék hímjé-
nek és nőstényé-
nek többé-kevés-
bé különbözik a 
csápja, különösen 
az éjjel repülő fa-
joké. A nőstényé 
egyszerűbb, fo-
nalas, míg a hímé 
összetett szerke-
zetű, igen nagy 
a felülete. Ezzel 
a levegőben „bo-
lyongó” néhány 
illatmolekulát is 
képes érzékelni, 
és könnyedén 
odatalál a kilomé-
teres távolságban 
levő nőstényhez 
is.
Fotók: Vojnits András ➤
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kultúrfajjal, a selyemlepkék (Bombycidae) családjába 
tartozó „igazi” selyemlepkével (Bombyx mori), me-
lyet régebben hazánk számos vidékén tenyésztettek. 
A nevelőketrecekből kiszabadultak amúgy jól meg-
vannak a szabadban, a tölgyselyemlepke (Antheraea 
yamamai) és a bálványfa-pávaszem (Samia cynt-
hia) meg is honosodott. A legtöbb faj éjjel aktív, de 
néhánynak a hímje nappal repked. A hímek csápja 
többszörösen fésűs fogas, nagy felületű, s a messze 
távolból is megérzik vele a nőstény illatát. 

NEM MINDEN PÁVASZEM PÁVASZEMES
A rendszertanilag a pávaszemek közé sorolt lepkék 
nem mindegyikének van pávaszeme. Példa erre az 
USA délkeleti részén honos, jókora, 16 centiméteres 
császárlepke (Citheronia regalis), amely még csak 
pávaszemre hajazó foltot sem hordoz a szárnyain. 
(Vigyázat! A nappali lepkék, pontosabban a pillangó-
félék közé tartozó kardospillangót – Papilio podaliri-
us – is szokták császárlepkének nevezni.) A szintén 
észak-amerikai sárga császárlepke (Eacles imperia-
lis) még nagyobb, s bár mind a négy szárnyán van-
nak kicsi, barna szemfoltok, ezek korántsem „igazi” 
pávaszemek. Egyéb fajoknak a foltjai inkább fogyó 

Pávaszem
Linné, a nagy svéd természetbúvár volt az, aki az 
ókori görög mondavilág négyszemű óriása, Argosz 
(Árgus) után nevezte el a szumátrai erdőkből szár-
mazó Argus-pávát (Argusianus argus). A pávasze-
mes kakasok dürgéskor a felállított tollaikon díszel-
gő, gyűrűkkel keretezett, színpompás, szemszerű 
mintázattal kábítják a tojókat. A „mi” pávánk (Pavo 
cristatus) Ceylon és India bokros-fás vidékeiről 
származik, s több mint száz tarka, díszes pávaszem 
ékesíti. De nem magát a farkát, mint hinnénk, mert 
az rövid és jelentéktelen, hanem a farkfedő tollait: 
ezek azok, amelyeket legyezőszerűen széttár. Az 
etalon pávákon kívül sok más állatnak, minden-
féle madárnak, gyíknak, halnak, lepkének vannak 
pávaszemei, s a tudományos nevek közt számta-
lanszor előfordul az argus vagy ocellatus, illetve 
ocellata.

VÉDETT PÁVASZEMEINK ESZMEI ÉRTÉKE
Nagy pávaszem 50 ezer forint
Közepes pávaszem 50 ezer forint
Kis pávaszem 10 ezer forint
T-betűs pávaszem 5 ezer forint
Nappali pávaszem 5 ezer forint

holdra emlékeztetnek, nem véletlenül viselik a hol-
dasszövő nevet. A bükkfa- vagy T-betűs pávaszem 
(Aglia tau) megint más eset: a fekete szegélyű kékes 
mezőben kis jóindulattal T betűnek olvasható fehér 
jel díszeleg. Az is gyakori, hogy az elülső szárnya-
kon csak szerény kis foltocska van, valamirevaló 
pávaszemet csupán a hátulsók viselnek. Ilyen az 
ausztráliai eukaliptusz-pávaszem (Opodiphthera 
eucalypti) és az afrikai pávaszem (Bunaea alcinoe), 
míg az amerikai almafa-selyemlepke (Antheraea 
polyphemus) összes szárnyát feltűnő szemfoltok 
díszítik. Számos fajnak háromszögletű a „szeme”, 
s az ezüstösen csillogó folt áttetszik. Ez jellemző a 
legnagyobb lepkékre, a délkelet-ázsiai atlaszlepkére 
(Attacus atlas) és rokonaira. S ne feledkezzünk meg 
a legméretesebb európai, egyszersmind magyaror-
szági lepkéről (bár a tölgyszövőlepke e tekintetben 
detronizálta), a tavasszal rajzó nagy pávaszemről 

Kis pávaszem 
nőstény. A páva-
szemfélék ugyan 
úgynevezett 
éjjeli lepkék, de 
néhány faj hímjei 
gyors repüléssel 
leginkább nappal 
csaponganak, bár 
éjjel is repül-
nek. Nőstényeik 
viszont csak 
éjszaka aktívak, 
és akkor is lusták. 
Ritkán kapnak 
szárnyra, inkább 
fatörzseken, 
bokrokon üldö-
gélve várják az 
izgatottan cikázó 
hímeket.
Fotók: Vojnits András 

Fésűs csápja 
tévedhetetlenül 
elárulja, hogy a 
bükkfa-pávaszem 
hím példányát 
ábrázolja a fotó, 
pedig a lényeg, 
az ivarszerv a 
lepketest másik 
felén, a potroh 
végén van. Ennek 
a fajnak sincse-
nek jellegzetes 
pávaszemei, hol-
ott a rendszertan 
a pávaszemfélék 
családjába sorol-
ja. (balra)
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A GYAKORI NAPPALI PÁVASZEM NEM 
TARTOZIK A PÁVASZEMEK NÉPES 

TÁBORÁBA, HANEM A TARKALEPKÉK 
CSALÁDJÁNAK TAGJA.

(Saturnia pyri), valamint a kis pávaszemről (Eudia 
pavoniella), melynek hímje nappal röpköd. A társa-
ság harmadik tagját, a közepes pávaszemet (Eudia 
spini) az 1970-es évek óta nem látták hazánkban, 
holott korábban gyakori volt. 

NEM PÁVASZEM, MÉGIS PÁVASZEMES
A szenderek (Sphingidae) családjába tartozó esti 
pávaszem (Smerinthus ocellata) egész Európában, 

továbbá Ázsia nyugati részén elterjedt; nálunk sem 
ritka. A hűvösebb élőhelyeken évente egy, másutt két 
nemzedéke fejlődik ki. Élénkzöld hernyóját pontok 
díszítik, s ahogy szenderkörökben illik, teste végén 

szarvat visel. Sokféle lombfán és bokron megél, nyár- 
és fűzfákon, almán, kökényen és másokon. Az imágó 
jobbára késő éjszaka repül, s nyugalomban roppant 
jellegzetesen tartja a szárnyait. Nyelve csökevényes, 
ezért a kifejlett állat nem is táplálkozik, szemben a 
legtöbb, egyaránt mohó nektárszívó szenderrel.

Eddig éjszakai lepkékről volt szó. A nappali pá-
vaszem (Nymhalis io) nevében minden benne van: 
nappal repül, a tarkalepkék vagy szöglencek (Nym-
phalidae) családjába tartozik, s van szemfoltja. Nem 
is akármilyen: mind a négy szárnyán ott virít egy-
egy keretes, irizáló folt. A mérsékelt övi Eurázsiá-
ban Japántól a Brit-szigetekig föllelhető. Ezt az is 
elősegíti, hogy hernyója nem válogatós, komló- és 
csalánfajokon él. Két nemzedéke június–júliusban, 
illetve augusztustól októberig, majd áttelelés után 
márciustól májusig repül. 

DR. VOJNITS ANDRÁS

Eukaliptusz-pá-
vaszem Auszt-
ráliából. Számos 
más lepke neve 
is egy bizonyos 
tápnövényre utal, 
de ez nem jelenti 
feltétlenül azt, 
hogy a hernyó 
ne fogyasztana 
mást.

Az almafa-
selyem szövő 
hátulsó szár-
nyának szemei 
valóban feltűnőek 
és kifejezőek, 
szinte fi gyelmez-
tetve pillantanak 
ránk. Bár éjszaka 
mi sem látszik 
ebből...

Egyes hernyók-
nak is vannak 
szemfoltjaik, de 
inkább minden-
féle kinövésekkel 
és sokszor mérges 
szőrökkel igye-
keznek elzavarni 
a madarakat. 
(középen)
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természetben a tojók a hímeknél is sokkal ag-
resszívabbak; előfordul, hogy elpusztítják a nem 
elég gyors vagy nekik nem tetsző kakasokat is. 
Bár a vadonban élő kazuárok kerülik az em-

bert, szaporodási időszakban, különösen udvarlás-
kor nekirohanhatnak a tájékozatlan turistáknak is.

A KARMÁBÓL DÁRDAHEGY KÉSZÜL
A sisakos kazuár Északkelet-Ausztrálián kívül 
Új-Guineában is honos, ahol a helybéli törzsek hit- 
és mondavilágában rendkívül fontos szerepet töltött 
be. A sziget lakosságának hajdan döntő többsége 
úgy vélekedett, hogy a kazuár nem egyéb, mint az 
ég adománya, mellyel be lehet tömni az éhes szájat. 
Más törzsek a termékenység istenét, megint mások 
a nőnemű őseik szellemét látták bennük továbbél-
ni; esetükben a legnagyobb bűnnek számított há-
borgatásuk, elpusztításuk.

A SISAKOS KAZUÁR
A 170 CENTIMÉTER MAGASRA ÉS JÓ FÉLMÁZSÁSRA IS 
MEGNÖVŐ SISAKOS KAZUÁR (CASUARIUS CASUARIUS) 
A STRUCC UTÁN FÖLDÜNK MÁSODIK LEGNAGYOBB 
MADARA. ÁM NEMCSAK MÉRETE ÉS EGYEDI „FIZIMISKÁJA” 
TESZI KÜLÖNLEGESSÉ, HANEM RENDKÍVÜLI 
AGRESSZIVITÁSA IS. FELETTÉBB ERŐS LÁBAIVAL NÉHÁNY 
MÁSODPERC ALATT AZ ÓRÁNKÉNT 60 KILOMÉTERES 
SEBESSÉGET IS ELÉRI, MAJD HATALMAS RÚGÁSSAL TÍZ 
CENTIMÉTERES KARMÁT ÁLDOZATA HASÁBA DÖFI. A 
TÖBBIT NEM RÉSZLETEZZÜK…

TERMÉSZETES ÉLŐHELY
Úgy a sisakos, mint az északi ka-
zuár természetvédelmi státusza 
alapján a sérülékeny kategóriába 
tartozik, míg a törpekazuár a 
kevésbé veszélyeztetettbe. 
Mindhárom faj állománya jelen-
tősen csökkent a 19. században, 
amikor is a cukornádültetvények 
terjedésének hatására élőhelyeik 
jelentősen zsugorodtak.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

AZ ÚJ-GUINEAI ŐSLAKOSOK A SISAKOS 
KAZUÁR SZINTE MINDEN PORCIKÁJÁT 

FELHASZNÁLJÁK. KARMÁBÓL 
DÁRDAHEGY, CSONTJÁBÓL KANÁL, 

TOLLAIBÓL PEDIG ÉKSZER KÉSZÜL. S 
PERSZE A HÚSÁT IS NAGY ÖRÖMMEL 

ELFOGYASZTJÁK.
Napjainkban – legalábbis Ausztráliában – mada-

runk leggyakrabban autóbalesetek okozójaként ke-
rül az újságok címoldalára, ezért nem ritka az utak 
mentén a sárga négyszögben fekete kazuárt ábrá-
zoló „Vigyázz, kazuárveszély!” feliratú közlekedési 
tábla. A sisakos kazuárok egész évben egy megha-

tározott területen tartózkodnak, de táplálékhiány 
esetén vándorolni kezdenek, hogy új gyümölcs- és 
bogyótermő vidékeket fedezzenek föl. Általában 
ilyenkor keresztezik az autóutakat.

HANGULATJELZŐ NYAKLEBENY
A kazuároknak három faja él a világon, melyek közül 
legelterjedtebb az Új-Guineában és Ausztráliában 
őshonos sisakos kazuár, amely nevét a fején lévő 
szivacsos szerkezetű, tülökszerű képződményről 
kapta. Ez a bozótosban való gyors 
haladást segíti: a gallyakat fél-
retolja, s áramvonalas alakja úgy 
vezeti el a tüskés ágakat, hogy a 
szem ne sérüljön. A sisakos kazu-
ár másik ékessége a nyaklebeny. 
A lebeny, valamint a fej színe az 
egyed hangulatától is függ. Így a 
fehértől a kéken át a vörösig szin-
te minden színben pompázhat. 
Ez a régmúlt idők tudósait alapo-
san megtréfálta, hisz sokáig azt 
hitték, hogy a különböző fej- és 
nyakszínű állatok más-más faj-
hoz tartoznak.

Ausztráliában, Mission Beach 
környékén, ahol igen elterjedt a 
sisakos kazuár, még múzeuma 
is van. Itt a legújabb tudományos 
kutatások eredményei mellett be-
mutatnak olyan Új-Guineában 
készült használati tárgyakat, me-
lyek a madár különböző testré-
szeiből készültek. Szinte minden 
részét felhasználják: a fedőtol-
lakból tolldísz, a kemény evező-
tollból „orrpiercing” és fülbevaló 

A kazuárok hang-
ja igen széles 
repertoárral bír: 
néha röfögő, néha 
a holló korrogá-
sához hasonló 
hangot hallatnak. 
Olykor még rikol-
toznak is.

Fotó: Ezzolo / 
Shutterstock
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Bár a vadonban élő kazuárok kerülik az em-

bert, szaporodási időszakban, különösen udvarlás-
kor nekirohanhatnak a tájékozatlan turistáknak is.

A KARMÁBÓL DÁRDAHEGY KÉSZÜL
A sisakos kazuár Északkelet-Ausztrálián kívül 
Új-Guineában is honos, ahol a helybéli törzsek hit- 
és mondavilágában rendkívül fontos szerepet töltött 
be. A sziget lakosságának hajdan döntő többsége 
úgy vélekedett, hogy a kazuár nem egyéb, mint az 
ég adománya, mellyel be lehet tömni az éhes szájat. 
Más törzsek a termékenység istenét, megint mások 
a nőnemű őseik szellemét látták bennük továbbél-
ni; esetükben a legnagyobb bűnnek számított há-
borgatásuk, elpusztításuk.

A SISAKOS KAZUÁR
A 170 CENTIMÉTER MAGASRA ÉS JÓ FÉLMÁZSÁSRA IS 
MEGNÖVŐ SISAKOS KAZUÁR (CASUARIUS CASUARIUS) 
A STRUCC UTÁN FÖLDÜNK MÁSODIK LEGNAGYOBB 
MADARA. ÁM NEMCSAK MÉRETE ÉS EGYEDI „FIZIMISKÁJA” 
TESZI KÜLÖNLEGESSÉ, HANEM RENDKÍVÜLI 
AGRESSZIVITÁSA IS. FELETTÉBB ERŐS LÁBAIVAL NÉHÁNY 
MÁSODPERC ALATT AZ ÓRÁNKÉNT 60 KILOMÉTERES 
SEBESSÉGET IS ELÉRI, MAJD HATALMAS RÚGÁSSAL TÍZ 
CENTIMÉTERES KARMÁT ÁLDOZATA HASÁBA DÖFI. A 
TÖBBIT NEM RÉSZLETEZZÜK…

TERMÉSZETES ÉLŐHELY
Úgy a sisakos, mint az északi ka-
zuár természetvédelmi státusza 
alapján a sérülékeny kategóriába 
tartozik, míg a törpekazuár a 
kevésbé veszélyeztetettbe. 
Mindhárom faj állománya jelen-
tősen csökkent a 19. században, 
amikor is a cukornádültetvények 
terjedésének hatására élőhelyeik 
jelentősen zsugorodtak.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

AZ ÚJ-GUINEAI ŐSLAKOSOK A SISAKOS 
KAZUÁR SZINTE MINDEN PORCIKÁJÁT 

FELHASZNÁLJÁK. KARMÁBÓL 
DÁRDAHEGY, CSONTJÁBÓL KANÁL, 

TOLLAIBÓL PEDIG ÉKSZER KÉSZÜL. S 
PERSZE A HÚSÁT IS NAGY ÖRÖMMEL 

ELFOGYASZTJÁK.
Napjainkban – legalábbis Ausztráliában – mada-

runk leggyakrabban autóbalesetek okozójaként ke-
rül az újságok címoldalára, ezért nem ritka az utak 
mentén a sárga négyszögben fekete kazuárt ábrá-
zoló „Vigyázz, kazuárveszély!” feliratú közlekedési 
tábla. A sisakos kazuárok egész évben egy megha-

tározott területen tartózkodnak, de táplálékhiány 
esetén vándorolni kezdenek, hogy új gyümölcs- és 
bogyótermő vidékeket fedezzenek föl. Általában 
ilyenkor keresztezik az autóutakat.

HANGULATJELZŐ NYAKLEBENY
A kazuároknak három faja él a világon, melyek közül 
legelterjedtebb az Új-Guineában és Ausztráliában 
őshonos sisakos kazuár, amely nevét a fején lévő 
szivacsos szerkezetű, tülökszerű képződményről 
kapta. Ez a bozótosban való gyors 
haladást segíti: a gallyakat fél-
retolja, s áramvonalas alakja úgy 
vezeti el a tüskés ágakat, hogy a 
szem ne sérüljön. A sisakos kazu-
ár másik ékessége a nyaklebeny. 
A lebeny, valamint a fej színe az 
egyed hangulatától is függ. Így a 
fehértől a kéken át a vörösig szin-
te minden színben pompázhat. 
Ez a régmúlt idők tudósait alapo-
san megtréfálta, hisz sokáig azt 
hitték, hogy a különböző fej- és 
nyakszínű állatok más-más faj-
hoz tartoznak.

Ausztráliában, Mission Beach 
környékén, ahol igen elterjedt a 
sisakos kazuár, még múzeuma 
is van. Itt a legújabb tudományos 
kutatások eredményei mellett be-
mutatnak olyan Új-Guineában 
készült használati tárgyakat, me-
lyek a madár különböző testré-
szeiből készültek. Szinte minden 
részét felhasználják: a fedőtol-
lakból tolldísz, a kemény evező-
tollból „orrpiercing” és fülbevaló 

A kazuárok hang-
ja igen széles 
repertoárral bír: 
néha röfögő, néha 
a holló korrogá-
sához hasonló 
hangot hallatnak. 
Olykor még rikol-
toznak is.

Fotó: Ezzolo / 
Shutterstock

HAZAI KAZUÁROK 
A Budapesti Állatkertben már a 19. században is tartottak sisakos ka-
zuárt, a 20. században pedig szinte folyamatosan láthatta a közönség 
e különleges futómadarat. Ám a nyolcvanas években lebontották az 
otthonául szolgáló Struccházat, s így két évtizedig nélkülözniük kel-
lett a fajt a látogatóknak. A 2000-es évek elején azonban délkelet-ázsiai 
tenyészfarmokról kazuárcsibék érkeztek Budapestre és néhány más 
hazai állatkertbe. Napjainkban a fővároson kívül Debrecenben és Sze-
geden látható sisakos kazuár.

AZ ÁLLATKERTEKBEN TARTOTT SISAKOS KAZUÁR 
ÉPPOLYAN VESZÉLYES, MINT A TIGRIS VAGY AZ 

OROSZLÁN, EZÉRT A VELE VALÓ BÁNÁSMÓD NAGY 
KÖRÜLTEKINTÉST IGÉNYEL.

nek, a megfelelő kalcium biztosítása nagyon fontos. 
A kazuárcsibéknek, e bájos apróságoknak hihetet-
len étvágyuk van. Minderre jó példa, hogy amikor 
az általam gondozott példányok még nem voltak 
magasabbak 35 centiméternél, tágulékony nyelő-
csövüknek köszönhetően egy héj nélküli főtt tyúk-
tojást le tudtak nyelni napjában többször is. Lábuk 
más tollasokhoz képest már ekkor is jóval izmosabb, 
erősebb volt, egész megjelenésük inkább dinoszau-
ruszra, semmint madárra emlékeztetett. Ha jobban 
megvizsgáljuk a kazuárokat, úgy érezzük, azoknak 
a szakembereknek van igazuk, akik szerint há-
rom-négymillió éve alakultak ki.

Az állatkertekben az embert kiskutya módjára 
követő csöppségek láttán nehéz elhinni: e madarak 
felnőve olyan veszedelmet jelentenek gondozóikra, 
hogy csak hasonló biztonsági előírások mellett tart-
hatók, mint a tigris vagy az oroszlán. A fogságban 
nevelt egyedek azért is veszélyesek, mert gondozói-
kat fajtársuknak tekintik. Míg fi atalok, szívesen köve-
tik őket, de az ivarérettség elérése után már saját ter-
ritóriumra vágynak, s ádáz csatákat vívnának velük.

A kazuárok intelligenciáját lebecsülik, ám való-
színűleg jóval értelmesebbek, mint ahogy sokan 
gondolják. Ezt talán az a tény is alátámasztja, hogy 
amikor az általam nevelt kazuárcsibék közül kettő a 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, még hosz-
szú hónapok után is felismerték családtagjaimat. 
Mihelyt megpillantották őket a látogatók között, egy 
kis jutalomfalat reményében boldogan rohantak a 
rácshoz.

DR. TÓTH ZSIGMOND

készül. A fülbevalót, amely társadalmi rangot és (a 
pápua nők előtt) hősiességet fejez ki, a bátor vadász 
törzsi ünnepekkor büszkén viseli. A kazuárok he-
gyes karmából még ma is készülhet dárdahegy, s 
nagyobb csontjait sem a kutyák eszik meg, hanem 
például kanalat faragnak belőlük.

HŰSÉGES HÍMEK, CSAPODÁR TOJÓK
A tojó három-öt tojását a hím által földbe kapart és 
növényekkel bélelt fészekbe rakja. A költést és a fi -
ókanevelést a kakas végzi, miközben a tyúk a ter-
mészetben egyszerűen továbbáll, s más kakasokkal 
randevúzik. Egy-egy költési időszakban négy-öt 
kakasnak is a fészkébe tojik. A zöld héjú tojásokból a 
fi ókák ötven-ötvenhat nap után kelnek ki. A csibék 
kezdetben érzékenyek, de ha túlélik életük első hat 
hónapját, minden bizonnyal megérik két-három-
éves korban bekövetkező ivarérettségüket. Hosszú 

életű madarak. Míg a természet-
ben tíz-tizenöt, addig jó tartás 
mellett fogságban átlagosan 18 
évig élnek, ám olykor megérik a 
negyvenéves kort is.

A frissen kelt, csíkos tollru-
hát viselő, kisebb jérce nagyságú 
madár néhány hónap alatt már 
csaknem teljesen barna, jókora 
pulykányi állattá serdül. Mire eléri 
az ivarérettséget, a fekete szín do-
minál. Akár az emunál, a kazuár-
nál is egy tollnak két gerince van, 
s nincsenek horgocskái, emiatt 
tollazata szőrszerűen bomlik szét. 
Mindez a faj életmódjával magya-
rázható: gyakran úszik, így gyor-
san száradó, szellős tolltakaróra 
van szüksége, mely egyben kivá-
lóan védi testét a sérülésektől is.

VÁLTOZATOS ÉTLAP
A kazuárok a természetben a megfi gyelések szerint 
elsősorban gyümölcsöket, terméseket, időnként 
csigákat, gombákat, apró gerinceseket esznek, de 
láttak már dögön lakmározó egyedeket is. Tehát 
étrendjük változatos, főleg ha fi gyelembe vesszük, 
hogy a vadonban csupán gyümölcsből nyolcvan-
félét fogyasztanak. Állatkerti étlapjukon a lisztku-
kactól kezdve a mélyfagyasztott szöcskéken át az 
ananászkonzervig napjában több tucat csemege 
szerepel. Mivel a kazuárfi ókák gyorsan növeksze-

Állatkertekben és 
madárparkokban 
leggyakrabban a 
sisakos kazuárt 
tartják annak 
ellenére, hogy 
az északi kazuár, 
melynek több 
színváltozata is 
ismeretes, szin-
tén meglehetősen 
látványos madár, 
s mindössze 15-
20 centivel marad 
el az előbbi fajtól. 
(jobbra)

Fotó: Maurizio De 
Mattei / Shutterstock

A sisakos kazuár 
a természetben 
gombák és csigák 
mellett főként 
gyümölcsöket 
fogyaszt. Csibéi 
akkor kelnek, 
amikor a legtöbb 
gyümölcstermő fa 
a termését hozza.

Fotó: Arjan Haverkamp 
/ Wikipédia
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mezei hörcsög (Cricetus cricetus) eredeti élő-
helyei a nyílt, füves löszpusztagyepek voltak, 
az elmúlt évszázadok alatt azonban sikeresen 
alkalmazkodott az ember tájátalakító tevé-
kenységéhez; így az egykori löszgyepeken 

létrejött mezőgazdasági területek váltak jellemző 
„lakhelyévé”. 

Az utóbbi években egyes hazai tájakon a meg-
maradt állományok új „túlélési stratégiát” alkalmaz-
va urbanizálódnak, azaz kisebb kolóniákat hoznak 

létre a települések belterületein, a zártkertekben, 
ahol egész évben jelen vannak. A lakóépületek kö-
zötti üres telkeken vetett lucernásokat, gyomos, 
felhagyott gyümölcsösöket és veteményes kerteket 
különösen kedvelik. E jelenség hátterében a mind 
intenzívebbé váló mezőgazdasági technológiák 
térhódítása áll, hiszen az egyre terjedő nagytáblás 
monokultúrás növénytermesztés következtében a 
szántóföldek mozaikossága megszűnőben van, így 
a hörcsög sem képes többé megtalálni a számára 

KÁRTEVŐBŐL
„VÉDETT” ÁLLAT

HÖRCSÖG-
TERMÉSZETŰ?
Mérges, mint a hörcsög, szok-
ták mondani, nem egészen 
alaptalanul. De nem is teljesen 
jogosan. Mert alapjában véve a 
hörcsög sem más, mint a többi 
állat, és csak akkor mérges, ha 
feldühösítik. Igaz, akkor aztán 
alaposan „be tud gurulni”. Sa-
rokba szorítva pedig habozás 
nélkül támadójának ugrik, le-
gyen az ember vagy kutya, ha 
pedig el is éri ellenfelét, akkor 
annak van alkalma megbizo-
nyosodni arról, hogy a hör-
csög fogazata adódó alkalom-
mal félelmetes fegyver is lehet, 
és ugyancsak megemlegeti 
az, aki közelebbi érintkezésbe 
kerül vele. Állkapcsait bulldog 
módjára összeszorítja és úgy 
lóg az ember lábán, hogy alig 
lehet lerázni onnét. 

Részlet Schmidt Egon: Kisemlőseinkről 
(Natura, Budapest, 1975) című könyvéből.
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A mezei hörcsög elterjedési területének határa 
Nyugat-Szibériáig nyúlik, Európában Franciaor-
szág keleti régiójától Németországon, Lengyelor-
szágon, Csehországon, Belgiumon, Hollandián, 
Románián, Moldávián, Oroszországon, valamint 
Ukrajnán át húzódik, legdélebbi előfordulásai pe-
dig Bulgária középső területeiről ismertek. A Kár-
pát-medencében a faj – a csontleletek tanúsága 
szerint – mintegy 200-250 ezer éve folyamatosan 
jelen van.

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetettt

LCNTVUENCREWEX

A MEZEI HÖRCSÖG NEM IS 
OLYAN RÉG MÉG KÁRTEVŐNEK 
SZÁMÍTOTT, MA PEDIG MÁR A 

FENNMARADÁSÁÉRT AGGÓDHATUNK.

leginkább megfelelő tápnövényeket. A hazai nö-
vénytermesztésre a korábbi évtizedekben még álta-
lánosan jellemző volt az egyes haszonnövényeknek 
a mainál jóval változatosabb vetésszerkezete. A rág-
csáló így évszakonként más és más növénykultú-
rában találta meg életfeltételeit, miközben az egyes 
szántóföldi táblákról a táplálékkínálat változásait 
követve elvándorolt, majd újra benépesítette azokat. 
Ma viszont eddig soha nem tapasztalt veszélyek fe-

A mezei hörcsög 
egész Európában 
visszaszorulóban 
van, aminek jelei 
már hazánkban 
is egyértelműen 
megmutatkoz-
nak. A hörcsög 
„látszólagos” 
védettsége 
Magyarországon 
alapvetően az 
Európai Unióhoz 
való csatlakozás 
következménye. 
Hazánk azonban 
derogációt kért és 
kapott is arra vo-
natkozóan, hogy 
a védett termé-
szeti területeken 
kívűl a hörcsög 
gyérítése megen-
gedett legyen, a 
mezőgazdasági 
kultúrákban 
okozott „károk” 
mérséklése érde-
kében. (balra)
Fotó: janveber / 
Shutterstock

A mezei hörcsög 
a kontinens egyik 
legszínpompá-
sabb rágcsálója, 
háta őzbarna, 
pofáján fehér 
és sárga sávok 
váltakoznak, hasa 
fekete. Ritkán tel-
jesen melanisz-
tikus példányok 
is előfordulnak 
közöttük. A test-
tömege az idő-
sebb hímeknek 
akár a 0,5-0,7 kg-t 
is elérheti.
Fotó: KOO / 
Shutterstock

nyegetik akár közvetlenül, a fokozott vegyszerhasz-
nálattal való módszeres rágcsálóirtás formájában, 
akár közvetve, a minimális szemveszteséggel dol-
gozó kombájnok és a „hatékony”, gépesített agro-
technika miatt, amikor a tarlóhántás, a mélyszántás 
szinte egy időben történik a haszonnövények be-
takarításával, s így megfosztja a hörcsögöt korábbi 
táplálékforrásaitól. Mindezeken a felgyorsult föld-
művelési folyamatokon kívül a hörcsög életben ma-
radásának feltételeit a szántók közötti füves mezs-
gyék fokozatos felszámolása is tovább rontotta. ➤
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ITT A HÖRCSÖG,
HOL A HÖRCSÖG?
Az eltelt negyedszázad alatt egyre nehezebbé vált 
reális képet alkotni az egyes régiókban még előfor-
duló állományok trendjéről. Az egész országra ki-
terjedő felmérés adatai a korábbi megyei növény-
egészségügyi és talajvédelmi állomásokra (ma 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság – Kormány-
hivatal) érkezett bejelentések, valamint a közsé-
gi falugazdászok által kitöltött kérdőívek alapján 
gyűltek össze. A Bükki Emlőstani Kutatócsoport 
Egyesület munkatársai által végzett adatgyűjtés 
szerint mára a hörcsög hazai elterjedési területei 
számottevően beszűkültek. Korábban a faj tizen-
három megyében fordult elő, napjainkra azonban 
jelentősebbnek mondható, még „részleges” gradá-
ciókra is képes állományai csupán Heves és Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, továbbá 
Békés és Csongrád megyében találhatók. Kisebb 
elszigetelt populációi fordulnak elő Hajdú-Bihar és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Hajdú-Bihar megyében, a Hajdúságban és a Haj-
dúháton a faj legutolsó jelentősebb gradációja 
2002-ben volt, ezt követően csak néhány kisebb lo-
kális felszaporodásról állnak rendelkezésre hiteles 
információk. Míg 2001-ben Hajdúszovát környéke 
volt hazánk egyik „legfertőzöttebb” területe, addig 
ma a község határában egyetlen aktív hörcsögko-
torék sem került elő. 2012-ben Hajdúnánás-Tedej 
határában néhány kukorica- és napraforgótáb-
lában jelentkezett a faj észlelhető kártétele. Ám 
a térségben felbukkanó hörcsögtőrözők pár hét 
leforgása alatt sterilizálták a „fertőzött” táblákat. 
2014-ben Hajdúszoboszló határában néhány nap-
raforgótáblában észleltek hörcsög-előfordulást, a 
gazdák azonban haladéktalanul „lekezelték” a terü-
leteket. 2015-ben Egyek peremterületén szintén je-
lentkezett egy kisebb felszaporodása a fajnak, hisz 
az egyik hörcsögtőröző tavaszi terítékén ötszáz 
példány szerepelt. A következő évben e térségben 
már egyetlen hörcsög által használt kotorékot sem 
sikerült találni. Csak a 4. számú főút mellett, Püs-
pökladány határában 2016-ban elütött egyedek 
mutatták a faj jelenlétét.
Az Alföld nyugati részén és a Dunántúlon rágcsá-
lónk helyzete még kritikusabb, biztos előfordulása 
csupán Győr-Moson-Sopron és Tolna, valamint a 
Velencei-tó környékéről ismert. 
Az Alföld számos megyéjéből, ahol korábban kö-
zönséges „kártevőként” tartották nyilván, mára 
vagy végérvényesen eltűnt (?), vagy olyan alacso-
nyak az állományok egyedszámai, hogy a faj jelen-
léte sok esetben az észlelési küszöb alatt marad.

Napjainkban a külterületeken élő hörcsögök szá-
ma egyre fogy. A kedvezőtlen környezeti hatások 
következtében egész régiókból tűnhet el a faj is.

PRÉMVADÁSZOK ZSÁKMÁNYA
A hatvanas évektől a kilencvenes évek elejéig még 
évi másfél milliónál is több csapdába került hör-
csögöt exportáltak Magyarországról. Ez a szám a 
kilencvenes évek közepétől 500 ezerre esett visz-
sza, s az éves fogási kvóta folyamatosan csökkenő 
tendenciát mutat napjainkra. Egy bőrért még ma 
is 7,50–10,20 fontot adnak a külföldi feketepiacon! 
A hörcsög gereznája ugyanis „félnemes” prémnek 
minősül, a szűcsipar hagyományosan a kora tava-
szi és a késő őszi bőrt vásárolta föl. Az ebben az idő-
szakban történő kíméletlen irtás miatt a faj szaporo-
dási ciklusában is jelentős változás állt be. Korábban 
– ideális körülmények között – egy ivarérett nős-
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tény évente három alkalommal nevelt utódokat. A 
„prémvadászok” azonban módszeresen kifogdosták 
a legkorábban ébredő idős domináns hímeket, így a 
később ébredő fi atalabb példányok nem feltétlenül 
tudtak olyan sikeresen szaporodni, mint az öregebb 
hímek; ráadásul kevesebb idő is állt a rendelkezé-
sükre. 

Mindezeken túl a klímaváltozással járó felmele-
gedés nyomán az aratási-kaszálási időszakok ko-

Általában szürkü-
letkor jön elő föld 
alatti üregéből, 
de azokon a 
területeken, ahol 
nem háborgatják, 
nappal is igen 
aktív. Járatainak 
az átmérője akár 
a 8-10 cm-t is 
meghaladhat-
ja, és ezek 1,5 
méter mélységig 
is lehatolnak a 
talajban. Laza ko-
lóniákban élnek, 
a hímek között 
tavasszal komoly 
„összetűzések” 
vannak az egyes 
territóriumok 
birtoklásáért. 
A nőstényeknek 
évente akár há-
rom alkalommal 
is lehetnek utó-
daik. Föld  alatti 
raktáraikban 
nagy mennyi-
ségű táplálékot 
halmoznak fel 
télire. 
Fotó: KOO / 
Shutterstock
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ITT A HÖRCSÖG,
HOL A HÖRCSÖG?
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rábbra tolódnak, a betakarítási munkálatok felgyor-
sulnak. Ugyanakkor július hónapban a nappalok 
rövidülésével az állatokban a cirkannual hormonok 
termelődésének hatására már elkezdődik a telelés-
re való felkészülés, a táplálékraktáraik feltöltése. Az 
ilyen drasztikus környezeti változások egy nőstény 
számára még az évente kétszeri sikeres fi alásra is 
alig-alig adnak lehetőséget. 

CSAK LÁTSZÓLAG VÉDETT
Az elmúlt időszakig számos honi szakember is úgy 
vélte, hogy az európai „törzsállomány” jórészt Ma-
gyarországon fordul elő, s ezért sorsuk hazai ala-
kulása kiemelt jelentőségű lehet a jövőben az egész 
kontinens számára. Ám sajnos úgy tűnik, nálunk 
mostanáig jobbára inkább az adminisztratív intéz-
kedéseken volt a hangsúly a faj „megőrzése” érde-
kében, mintsem a tényleges eredményeket hozó 
gyakorlati védelmen. Magyarország, miközben a 
faj megmentésének kulcsszereplője lehetne, dero-
gációt kért az EU-tól, hogy továbbra is kártevőként 
kezelhesse a hörcsögöt, amely a hazai köztudatban 
még mindig így van jelen. Következésképp a 2008 
óta védett és 25 ezer forint természetvédelmi értékű 
állat 2012 óta egyes területeken ismét gyéríthető.

Ilyesformán válhat a „magyar” hörcsög lassan 
„hiánycikké” hazánkban! Az eddigi felmérések tud-
niillik azt látszanak igazolni, hogy a faj nálunk is 
egyre gyorsuló ütemben kezd abba a nyugat-euró-
paihoz hasonló bizonytalan helyzetbe sodródni, 
amely kérdésessé teheti a hazai állomány túlélési 
esélyeit. E feltevést markánsan alátámasztja azon 
táplálékmaradványok vizsgálata, melyet az elmúlt 
huszonöt évben a parlagi sas és a kerecsensólyom, 
valamint egyéb ragadozó madarak országosan fel-

BÁR A MEZEI HÖRCSÖG VÉDETT, 
EGYES TERÜLETEKEN AZ 

ÁLLOMÁNYA MÉGIS „GYÉRÍTHETŐ”.

mért és nyilvántartott fészkelő párjainál végeztek 
el a szakemberek. A fészkekből összegyűjtött és 
átvizsgált sok ezer csontlelet tanúsága szerint év-
tizedekkel ezelőtt a hörcsög – mint gyakori zsák-
mányállat – 50 százalék feletti arányban volt jelen 
a táplálékmaradványokban, míg ez az arány napja-
inkra 5 százalék alá csökkent. A lejátszódó folyamat-
ban az időtartam kiemelten fontos. Számos korábbi 
példa igazolta, hogy amikor viszonylag rövid ideig 
tart a kedvezőtlen hatás, a veszélyeztetett populáci-
ókat még minimális létszámú túlélő egyed esetén is 
megmenthetik. 

ÉRDEKCSOPORTOK SZORÍTÁSÁBAN
Jelenleg az egyes érdekcsoportok (mezőgazdászok, 
természetvédők stb.) rendkívül ellentmondásos mó-
don ítélik meg a hörcsög további sorsát. Figyelembe 
kellene venni ugyanis a vidéki lakosság, a növény-
termesztés és a természetvédelem érdekeit, s nem 
utolsósorban az EU irányelveit és elvárásait is. Az 
antagonisztikusnak tűnő álláspontok közelítése ér-
dekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak (HNPI) munkatársai áttelepítési kísérleteket vé-
geztek a saját vagyonkezelésükben lévő szántókon 
és visszagyepesített területeken. Itt úgynevezett 
menedékhelyeket, refúgiumokat próbáltak kialakí-
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alatt hatalmas 
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véglegesen is 
eltűnhet. Bár 
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tani a hörcsögök számára. A kijelölt célterületen ta-
vasszal és ősszel zajlottak az áttelepítések. 

Az első áttelepítési kísérletre 2007-ben került 
sor, amikor a hörcsögök az abádszalóki Hubertusz 
vadásztársaság fácán- és fogolytenyésztelepére 
húzódtak be, jelentős egyedszámban. Az apróvad 
elhelyezésére szolgáló röpdékben találtak kedvező 
életfeltételeket az elszaporodáshoz, mert itt egész 
évben folyamatosan takarmányozták a madarakat. 

A következő telepítési kísérlet 2015 tavaszán 
Egyek község határában zajlott, ahol egy-két szán-
tóföldi kultúrában a hörcsög lokális felszaporodását 
tapasztalták a gazdálkodók. A rágcsálók elleni „vé-
dekezés” nem is késett sokáig. A HNPI munkatár-
sainak sikerült élvefogó csapdákkal húsz példányt 
– kilenc hímet és tizenegy nőstényt – kifogniuk, s 
átszállítaniuk a Nemzeti Park kezelésében lévő vé-
dett, a korábbi években visszagyepesített, Tiszafü-
red-Pusztakócs település határában elterülő szán-
tóra. Ezen a területen a nyolcvanas években még 
nagy létszámú hörcsögkolóniák éltek, de a kilenc-
venes évek közepére teljesen felszámolták őket. A 
szóban forgó helyszínen az állatokat egy speciálisan 
kialakított, talajba süllyesztett kerítéssel körbezárt 
pusztarészen bocsátották szabadon, ahol előzete-
sen a talajba fúrt, 70-80 centiméter mély műkoto-
rék fogadta őket, melyekbe a hörcsögöket egyesével 
engedték be. Átszoktatásuk elősegítése érdekében 
megfelelő mennyiségű szemes takarmányt is rend-
szeresen kiszórtak számukra. 

MEGMENTÉSÉNEK EGYIK KULCSA 
A VESZÉLYEZTETETT ÉLŐHELYRŐL 

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETBE VALÓ 
ÁTTELEPÍTÉS.

A túlszaporodó hörcsögök a szemestakarmány-fo-
gyasztásukkal komoly anyagi veszteséget okoztak 
a vadásztársaságnak, ezért a szakszemélyzet meg-
kezdte „totális gyérítésüket”, ám a HNPI munka-
társainak sikerült még száz példányt átszállítaniuk 
a Hortobágy egyik saját vagyonkezelésükben lévő 
lucernatáblájára. A „rögtönzött projekt” mindenféle 
védelmi előkészület – például körbekerítés, műko-
torékok fúrása, őrzés – nélkül bonyolódott: az álla-
tokat egyszerűen szélnek eresztették. A szabadon 
engedés után a predáció (róka, hermelin, mezei gö-
rény, egerészölyv stb.) okozta mortalitás miatt igen 
rövid időn belül az utolsó példány is eltűnt a terü-
letről.

A hörcsög eredeti 
élőhelyei a füves 
lösz-pusztagye-
pek voltak, ezért 
a telepítési hely-
színek kiválasz-
tásánál fontos 
szempont, hogy 
azok természet-
védelmi oltalom 
alatt álljanak. 
A kiválasztott cél-
terület apró lyukú 
műanyag hálóval 
lett körbekerítve. 
A befogott pél-
dányok egyen-
ként kerültek 
be a mestersé-
gesen előfúrt 
kotorékokba. Az 
élvefogó csapdák 
almaszeletekkel 
voltak felcsalizva, 
amit nagyon ked-
velnek az állatok. 
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megfelelő mennyiségű szemes takarmányt is rend-
szeresen kiszórtak számukra. 

MEGMENTÉSÉNEK EGYIK KULCSA 
A VESZÉLYEZTETETT ÉLŐHELYRŐL 

BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETBE VALÓ 
ÁTTELEPÍTÉS.

A túlszaporodó hörcsögök a szemestakarmány-fo-
gyasztásukkal komoly anyagi veszteséget okoztak 
a vadásztársaságnak, ezért a szakszemélyzet meg-
kezdte „totális gyérítésüket”, ám a HNPI munka-
társainak sikerült még száz példányt átszállítaniuk 
a Hortobágy egyik saját vagyonkezelésükben lévő 
lucernatáblájára. A „rögtönzött projekt” mindenféle 
védelmi előkészület – például körbekerítés, műko-
torékok fúrása, őrzés – nélkül bonyolódott: az álla-
tokat egyszerűen szélnek eresztették. A szabadon 
engedés után a predáció (róka, hermelin, mezei gö-
rény, egerészölyv stb.) okozta mortalitás miatt igen 
rövid időn belül az utolsó példány is eltűnt a terü-
letről.

A hörcsög eredeti 
élőhelyei a füves 
lösz-pusztagye-
pek voltak, ezért 
a telepítési hely-
színek kiválasz-
tásánál fontos 
szempont, hogy 
azok természet-
védelmi oltalom 
alatt álljanak. 
A kiválasztott cél-
terület apró lyukú 
műanyag hálóval 
lett körbekerítve. 
A befogott pél-
dányok egyen-
ként kerültek 
be a mestersé-
gesen előfúrt 
kotorékokba. Az 
élvefogó csapdák 
almaszeletekkel 
voltak felcsalizva, 
amit nagyon ked-
velnek az állatok. 

Az első időszakban láthatólag elfogadták az elő-
fúrt üregeket, tovább mélyítették őket, s a felkínált 
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új kolónia életében, de sajnálatos módon az állatok 
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doroltak a telepítés helyszínéről.

A második „visszaszoktatási” kísérlet még 
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Jóformán a hörcsögtőrözőkkel „vetélkedve”, a ma-
radványpopulációból még sikerült tizenhat egyedet 
– tíz nőstényt és hat hímet – élvefogó csapdákkal 
befogni, majd a tavaszi telepítés helyszínétől kis-
sé távolabbi területrészen kihelyezni. Az újonnan 
kijelölt visszagyepesített pusztarész gyomosabb 
és sűrűbb aljnövényzettel bo-
rított célterület volt, amelyet a 
HNPI munkatársai és önkéntesei 
műanyag hálóval kerítettek körbe. 
Az itt előkészített műkotorékokat 
minden egyes példány elfogadta 
és tartósan használta. Ezekben az 
általuk tovább alakított, mélyített 
járatokban halmozták fel végül 
téli táplálékkészleteiket. A felkí-
nált szemes és a lédús takarmányt 
késő őszig, amíg az időjárás té-
liesre nem fordult, a hörcsögök 
szorgalmasan hordták föld alatti 
„éléskamrájukba”. Kora tavasszal 
a részleges téli hibernációjukból 
végleg felébredő állatok meg-
kezdték násztevékenységüket, új 
kotorékokat is ástak maguknak, 
a bekerített területrészeken be-
lül. A gyepen legelő szarvasmar-
hák azonban letiporták a kerítést, 
majd folyamatos legelésük hatá-
sára a növényzet kiritkult, így a 

kis egyedszámú, újonnan fejlődő 
hörcsögkolónia nem volt képes 
olyan mértékben elszaporodni, 
megerősödni, hogy a naponta 
jelentkező predációs nyomásnak 
ellen tudjon állni. Nyár közepé-
re már csak négy aktív kotorék 
maradt a telepítés helyszínén. (A 
legelőt bérlő állattartó a megál-
lapodás ellenére fi gyelmen kívül 
hagyta a telepített hörcsögkoló-
nia kíméletére vonatkozó kérést.)

A fenti kísérletek legfőbb ta-
nulsága, hogy a faj megmentésére a gyakorlatban 
viszonylag könnyen kivitelezhetőnek tűnő egyetlen 
úthoz, az áttelepítéshez alapos előkészítés vezet, s a 
földhasználó és a természetvédelmi szakemberek 
részéről szoros és tartós együttműködésre lenne 
szükség. Az áttelepített példányok pedig napi szin-
tű utógondozást igényelnek ahhoz, hogy egy ilyen 
program kivitelezése eredményes lehessen.

A faj egyes hazai tájakon napjainkban jelentke-
ző lokális kihalása, esetleg végleges eltűnése min-
denképp komoly fi gyelmeztetés arra vonatkozóan, 
hogy a hörcsög helyzete sokkal válságosabb, mint 
sokan gondolnák. A kezdeti gyakorlati tapasztalatok 
eredményeit értékelve és azok hibáiból okulva kell 
az áttelepítési (mentési) kísérleteket tovább folytatni, 
hogy azokról az agrárterületekről, ahol a hörcsögök 
jövőjét veszély fenyegeti, olyan élőhelyekre kerül-
hessenek, ahol védelmük garantálva van. 

DUDÁS MIKLÓS – ILLYÉS EVELIN

Az áttelepített 
állományok folya-
matos utógondo-
zása és megfi gye-
lése lehet csak a 
biztosítéka egy 
sikeres program 
végrehajtásának. 
A téli takar-
mánykészleteik 
összegyűjtésének 
segítése érde-
kében az állatok 
rendszeresen 
kaptak szemes és 
lédús takarmány- 
kiegészítéseket. 
Az egyes adagok 
a kotorékaik 
bejáratához közel 
lettek kihelyezve, 
amiket rendre be 
is hordtak a föld 
alatti raktáraikba. 
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rendszertanilag egyedülálló szuszókot (Steator-
nis caripensis) más néven olajmadárnak vagy 
zsírfecskének is nevezik. A fajt a sokoldalú né-

met felfedező, Alexander Humboldt, Dél-Amerika 
kutatója írta le 1817-ben.

A szuszók Földünk madárvilágának máig rejté-
lyes tagja. Sok tulajdonságában egyedülálló a ma-
darak között. Már az a képessége, hogy egy sötét 
barlangban több száz métert repül, s végül leül arra 
a sziklapárkányra, ahol mindennap ülni szokott – 
ahol valóban a saját helye van a több száz vagy több 
ezer társa között –, egyedülálló egy ilyen nagy tes-
tű madárfaj esetében. Echolokációval tájékozódik, 
akárcsak a denevérek. A kibocsátott hangoknak a 
barlangfal alakzatairól érkező visszhangjai mutat-
ják neki, hogy haladása közben merre is tart a sö-
tétben, s végül így ismer rá a saját fészkére vagy pi-
henőhelyére.

KÜLSŐRE IS KÜLÖNLEGES
Amíg nem láttam, jóval kisebbnek gondoltam. Meg-
lepett, hogy testhossza csaknem eléri a fél métert, és 

testsúlya is megközelíti a fél kilogrammot. Ákom-
bákom nagy szárnyú, hosszú széles farkú madár. 
Erősen horgas csőre halvány szaruszínű, bíboros 
árnyalattal. Csőre körül feltűnő, fejlett érzékelősörték 
meredeznek, de ezek funkciója a szakirodalom sze-
rint nem ismert, hisz mi szüksége is lenne e sörtékre 
egy kifejezetten gyümölcsevő madárnak? Hogy itt 
saját véleményemet hozzáfűzzem: az ágak végén 
lógó gyümölcs beméréséhez, leszakításához, melyet 
a madár az ág előtt lebegve, „szitálva” a sötét éjsza-
kában közelít meg – akárcsak egy rovar elkapásánál 
a lappantyú esetében –, szintén jól jön az érzékelő, a 
behatárolást segítő merev csőrtősörték gyűrűje. 

A szuszók uralkodó színe a vörösesbarna. Skar-
látos barna hátoldalát szétszórtan álló vagy néhol 
sorba rendezett apró fehér pettyek „élénkítik”, ame-
lyeknek fontos funkciójuk lehet egymás felismeré-
sében a félhomályban, vagy éjszaka a rendszerint 
sötétben mozgó madárnál. (Hogy egy-egy fehér 
petty még kiemelkedőbb legyen, vékony fekete 
szegély keretezi, ez választja el a tollazat vörhenyes 
alapszínétől.) Szárnyaik hosszúak, hegyesek, me-
lyekkel képesek a gyors utazórepülésre – amelyre 
több esetben szükségük van, hogy nagyobb távol-
ságot időben megtehessenek –, de laza röptük le-
hetővé teszi, hogy táplálkozáskor az ágak között is 
könnyedén mozoghassanak. A gyümölccsel teli 
ágak előtti lebegést, fordulékony mozgást elősegí-
ti a széles tollakból álló hosszú, létrás farok. A farok 
maga is a háttal egyszínű vörhenyes barna, vékony 
fekete harántszalagokkal tarkázva.

GYÜMÖLCSÖKKEL TÁPLÁLKOZIK
A szuszók kizárólag gyümölccsel táplálkozik. Ked-
veli a különféle pálmák termését, a lombos fák közül 

A BARLANGOK 
 MADARA

A szuszók titokzatos élete

A szuszók vagy 
más néven 
zsírfecske szinte 
az egész napot a 
sziklapárkányon 
üldögélve tölti, 
eközben emészti 
az éjszakai 
kirepüléskor 
elfogyasztott 
gyümölcs lágy 
részeit. A visz-
szaöklendezett 
magvaknak 
fontos ökológiai 
szerepük van az 
erdő fafajösszeté-
telének fenntar-
tásában.
Forrás: hbw.com
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rendszertanilag egyedülálló szuszókot (Steator-
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petty még kiemelkedőbb legyen, vékony fekete 
szegély keretezi, ez választja el a tollazat vörhenyes 
alapszínétől.) Szárnyaik hosszúak, hegyesek, me-
lyekkel képesek a gyors utazórepülésre – amelyre 
több esetben szükségük van, hogy nagyobb távol-
ságot időben megtehessenek –, de laza röptük le-
hetővé teszi, hogy táplálkozáskor az ágak között is 
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ti a széles tollakból álló hosszú, létrás farok. A farok 
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pedig leginkább a babérlevelűek 
(Lauraceae) családjához tarto-
zó erdei fák termését fogyasztja. 
Szélesre tátható szájával az 1–6 
centiméter átmérőjű gyümöl-
csöket képes lenyelni. Ezeket a 
terméses ágak előtt függve kam-
pós csőrével tépi le. Egészben 
nyeli le a termést; de csak a puha 
gyümölcshúst, a magot körülve-
vő réteget emészti meg, a magot 
később sértetlenül visszaöklende-
zi. (Ilyesformán – mint sok más 
erdei fajnak – fontos ökológiai 
szerepe van az erdők természetes 
fafajösszetételének fenntartásá-
ban.) Ezek a magvak épp azután 
válnak csíraképessé, hogy a ma-
dár a héjon található csírázásgát-
ló anyagokat – mihelyt a mag az 
emésztőrendszerén áthalad – le-
emésztette. Fiókáit is ugyanaz-
zal a gyümölccsel eteti, amelyet 
maga fogyaszt. Nappali pihenő-
helyétől az éjszakai táplálkozó-
helyekhez általában több tíz kilo-
métert repül, de mértek már 150 
kilométeres távolságot is.

AZ ÖKOTURIZMUS CÉLPONTJA
A Kolumbiába vagy Ecuador-
ba irányuló ökoturizmus egyik 
fontos célfaja a szuszók. Engem 
is évtizedek óta foglalkoztatott e 
különleges madár „kiléte”, végül 

idén februárban sikerült élőhelyén is megpillanta-
nom.

Pichincha tartomány erdő irtotta tájait jártuk az 
ecuadori főváros, Quito környékén. A forgalmas 
utakkal behálózott, sűrűbben lakott területekről rég 
elhúzódott már ez az ősi szokásait őrző madár. Ha 
barlangi lakhelye akadna is a szóban forgó vidéken, 
táplálékot biztosító természetes erdőket aligha talál-
na. Ezeket a „fejlesztések” jelszavával nagyrészt kiir-
tották. Ausztráliából behozott eukaliptuszcsoportok 
meredeznek az egykori erdők helyén. A tájidegen 
fa a szuszók számára is idegen, táplálékot nem 
biztosít. Hogy madarunkra rálelhessünk, a szom-
szédos tartomány erdő borította hegyei felé vettük 
az irányt, maradva az Andok vonulatának nyugati 
oldalán. A két tartomány határán, a völgy alján zu-
bogva hömpölygő Guayllabamba folyó közelében 
találtunk rá kisebb telepükre Pichincha és Imbabura 
találkozásánál. Ismert ez a szuszóktelep, védettséget 
is élvez. Egy helybéli lakos, Antonio Romero őrzi, őt 
kerestük fel a közeli faluban. Készséggel állt rendel-
kezésünkre; magunkkal vittük, hogy a kis szurdok-
völgybe bejuthassunk.

Ez a sajátos életmódú, ősi típu-
sú éjszakai madár Dél-Amerika 
északi felében honos. Különle-
ges életviteléhez különleges 
élőhelyre van szüksége, ame-
lyet nem mindenütt talál meg. 
Oda kötődik hát, ahol megfele-
lő barlangokat lel a zavartalan 
nappali pihenéshez, s ugyan-
akkor a gyümölcstermő erdei 
fák is rendelkezésére állnak, 
amelyeket éjszakánként láto-
gat. Elterjedésének fő területe 
az Andok vonulata Panamától 
Kolumbián keresztül egészen 
Bolíviáig. Venezuelában az An-
doktól távol, a barlangokban 
gazdag tepui vidéken is meg-
található, valamint a Brazília 
északi részén emelkedő hegy-
vidék, a Neblina vonulatán. 
Érdekes, hogy a kontinentális 
szárazföldön túl, a part menti 
vizekből kiemelkedő Trinida-
don szintén megtelepedett; 
sőt egy kisebb csoportját 1988-
ban az Atlanti-óceánban még 
beljebb lévő Tobago szigetén 
is föllelték, ahová a rajnak mi-
nimum 30 kilométert kellett a 
nyílt tenger fölött repülnie. 

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Veszélyeztetett

LCNTVUENCREWEX

A zsírfecske a 
sziklapárkányról 
elrugaszkodva 
már lendületet 
vesz, de még ösz-
szecsukott szár-
nyakkal zuhan. 
A barlang tága-
sabb részén nyitja 
szét szárnyait 
és echolokáció-
val navigálva 
magát szárnyal a 
kijárat felé. Ezek a 
madarak ezrével 
élnek egyes 
dél-amerikai 
mészkő barlan-
gokban. (balra)
Fotó: Martin 
Mecnarowski / 
Shutterstock

A portrén jól 
látszik a szuszók 
erősen kampós, 

szinte horgas 
csőre, mely a táp-

lálékul szolgáló 
gyümölcs lesza-
kítására szolgál. 
A gyümölcsöt a 

madár egészben 
nyeli le. A csőrtő 

merev érzékelő 
sörtéi a kiválasz-

tott gyümölcsnek 
a szájüregbe irá-

nyítását segítik az 
éjszaka sötétjé-

ben. (jobbra fent)
Fotó: Dr. Bankovics 

Attila
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ANTONIO ŐRZI A GUACHARÓKAT
A dús növényzettel benőtt szűk kanyon bejárata, 
ahonnan a zubogó hegyi patak előtör, alig látható 
alacsony kerítéssel van elrekesztve, rajta kis kapu, 
lakattal kulcsra zárva. Ottjártunkkor senkivel sem 
találkoztunk a környéken; mint Antoniótól meg-
tudtuk, nem sűrűn látogatják, ami meg is látszott a 
kis telep nyugalmán. Nem az úgynevezett zárt bar-
langi telep volt, melyben több ezer madár lakhat. Ez 
a szuszók fészkelőhelyeinek másik típusa: a szabad 
ég alatti költés egy szűk kanyon sziklafalain (való-
jában egy jó ideje beomlott egykori „barlangban”). 
Lehet, hogy hajdan a még meglévő jókora üregben 
telepedtek meg a madarak, de időközben a kőmeny-
nyezet beszakadt. Ám az így keletkező egy-két mé-
ter széles kanyon két oldala sziklapárkányaival épp 
megfelelt e madarak fészkeléséhez. Mint megtud-
tuk, körülbelül negyven egyedből áll az itteni popu-
láció, ebből mi a legkülső kilencet láthattuk, amelyek 
a szélső sziklapárkányokon üldögéltek. Mindvégig 
egy helyben maradtak, néha nyújtózkodtak, tollai-

EGY KIS 
RENDSZERTAN
A szuszók a lappantyúalakúak rend-
jébe (Caprimulgiformes) tartozik, 
annak legősibb monotipikus család-
ját – Steatornithidae (zsírfecskefélék) 
– alkotja. Származását tekintve a rend 
legarchaikusabb ma élő faja. A zsír-
fecskefélék családjának korai leága-
zása a törzsfán az álmosmadárféléket 
(Nyctibiidae), illetve a lappantyúfélé-
ket előzi meg.

kat igazgatták. Hatalmas méretük rögtön feltűnt, s 
ez csak fokozódott, amint a szárnyaikat nyújtogat-
ták, vagy a farkukat legyező alakban szétterítették. 

Csöndben voltak. A csermely csobogását csupán 
egy pataki szúnyogposzáta (Myiothlypis fulvicau-
da) harsogta túl kellemes énekével, nyilvánvalóan 
magasabb frekvencián. Kis csoport középméretű 
denevér jött elő még a szűk félórában, amíg ott tar-
tózkodtunk. Érdekes módon „mély” hangon szóltak, 
folyamatos csipogó hangokat hallattak, míg körü-
löttünk röpködtek. 

Úgy tűnik, Ecuador és a többi dél-amerikai or-
szág mindent megtesz, hogy a máig fennmaradt 
szuszókállomány élőhelyeit fenntartsa, a populáci-
ók csökkenését megakadályozza vagy mérsékelje. 
A Venezuelában élő állomány eléri az 50 ezer egye-
det, s bár pontos adatokkal az area egész területéről 
nem rendelkezünk, a világpopuláció a becslések 
szerint a százezer példányt is meghaladhatja. A la-
kott barlangok a madarakkal együtt védettek, csak 
az eredeti esőerdőket kell megoltalmazni az erdőir-
tásoktól, hogy a szuszók táplálkozóterületei is meg-
maradjanak.

DR. BANKOVICS ATTILA

A szuszók tolla-
zatának alapszíne 

a rozsdavörös. 
A fekete keret-

be foglalt fehér 
pettyek sora felis-

merésüket segíti 
a félhomályban. 
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A sziklafalon 
kapaszkodó 

madárnak jól 
látszik hosszan 

hátranyújtott 
rozsdavörös far-

ka, s rajta a fekete 
harántszalagok. 
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A szuszókpár 
békésen üldögél 
egymás mellett 
naphosszat. 
A zöld levél jelzi, 
hogy telepük 
nyílt helyen, 
szurdokban talál-
ható.
Forrás: Eric Gropp / 
Wikipédia
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ANTONIO ŐRZI A GUACHARÓKAT
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Kulturális rovat

A könyv alcíme egyúttal a tartal-
mára is utal: A Magyarországon 
megjelent halászati, horgászati 
és vadászai folyóiratok jegyzéke 
1857–2016. Ám, mivel hajdan a 
vadászati és a természettel foglal-
kozó folyóiratok nem váltak külön, 
ezért a kötet a zoológusok, állatba-
rátok számára fontos bibliográfi ai 

adatokat is tartalmazza. Például megtudhatjuk belőle, 
hogy Csiki Ernő szerkesztésében 1908 és 1910 között 
már létezett egy, Az Állatvilág című folyóirat. A Halász, 
vadász című kötet elsősorban azoknak ajánlható, akiket 
érdekel a múlt zoológiai irodalma. A kötetet Danis István 
és Vuray György példás precizitással állította össze. 

HALÁSZ, VADÁSZ

Duna Mix Kft., 2017 

Nem túlzás azt állítani, hogy a mada-
rakról könyvtárnyi könyv íródott, ám 
ennek sokszorosa sem volna elég, 
hogy azt mondhassuk: ismerjük a 
tollas világot. Rengeteg elméletünk 
van például a madarak vonulásáról, 
de arra, hogy hosszú útjuk során mi-
ként tájékozódnak, a mai napig nem 
tudjuk a pontos választ. Mint ahogy 

arra sem, hogyan működik a madáragy. Jim Robbins új 
könyvében nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy néhány 
példán keresztül bemutassa, voltaképpen milyen keveset 
tudunk a madarakról.

AZOK A CSODÁLATOS MADARAK

Tercium Kiadó, 2018

Pest Környéki Madarász Kör tagjai 
írták a könyvet, amely egyaránt 
foglalkozik a természetvédelmi 
területekkel, védett kertekkel és 
természeti értékekkel. A kötet 
hasznos kalauza lehet annak, 
akit érdekel, hol, milyen állat- és 
növényfajokkal – közöttük igazi 
ritkaságokkal – találkozhat a fővá-

rosban. Mivel a könyv nem került könyvesbolti forgalom-
ba, beszerzése nem egyszerű. Helyette azonban bátran 
ajánlható Bajor Zoltán: Budapest természeti kalauza, 
amelyet legutóbb a Herman Ottó Intézet jelentetett meg.

HELYI VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
BUDAPESTEN

Budapest Főváros Önkormányzata, 2016

Széchenyi Zsigmondot a magyar vadászok, 
de sok természetkedvelő ember is a vadá-
szat mibenlétét legszebben megfogalmazó 
íróként tartják számon. Kétrészes önéletraj-
zi kötetének („Ahogy elkezdődött” és „Ün-
nepnapok”) szállóigévé vált jelmondatát: „A 
vadászat: vadűzés és erdőzúgás, de több 
erdőzúgás” ma is minden vadász igyekszik 
zászlójára tűzni. Tudjuk, hogy Széchenyi 
Zsigmond számos afrikai, indiai és alaszkai 
vadászexpedíción járt, hogy nagyvadakat ej-
tett el, amelyek trófeáira nagyon büszke volt, 
s útikönyveiben megörökítette a korabeli, két 
világháború közötti vadászutak körülménye-
it. Talán sokan tudják azt is, hogy 1945-ben 
mindenét elvesztette, budai villája minden 
vagyonával együtt elégett egy bombatalá-
latban, hogy utána osztályidegenként kite-
lepítették, de mégis új életet kezdett. Még 
kétszer járt Afrikában, már hivatalos állami 
utakon, a Nemzeti Múzeum gyűjteményét 
pótlandó, és legutóbbi útjáról „Denaturált Af-
rika” címen írta meg utolsó könyvét. Tudhat-
juk, hogy Széchenyi Zsigmond (1898–1967) 
ükapja volt Széchényi Ferenc, a Nemzeti Mú-
zeum alapítója, és dédapja testvére volt Szé-
chenyi István, a legnagyobb magyar.

Széchenyi Zsigmond kalandos, viszon-
tagságos és a 19-20. század fordulatainak 
főnemesi családokra jellemző életét azon-
ban teljes részletességgel mindmáig nem 
ismerhettük. Ezt a hiányt pótolja Gyorgye-
vics Tamás könyve, aki több mint húsz éven 
át gyűjtötte, rendszerezte és elemezte a 
Széchenyi Zsigmonddal kapcsolatos do-

kumentumokat. A levelekhez, iratokhoz, 
fényképekhez, naplókhoz és albumokhoz 
nagyrészt közvetlen forrásból, Széchenyi 
Zsigmond özvegyétől, Mangi nénitől kapott 
engedélyt és felhatalmazást, így a könyvben 
olvasható minden adat hitelesnek tekinthe-
tő. Külön méltánylandó az az objektivitás, 
amellyel a szerző a sokszor szubjektív vagy 
egymásnak akár részben ellent is mondó 
eredeti dokumentumok között próbált meg 
egyensúlyozni, és különböző tévhiteket el-
oszlatni. 

A Széchenyi Zsigmond életét időrend-
ben bemutató fejezetek a főnemesi család 
történetével, a gyökerekkel kezdődnek, 
majd a fiatalkori éveken, az első világhábo-
rú frontszolgálatán, a külföldi egyetemi ta-
nulmányokon túl és a kőröshegyi birtokon 
való gazdálkodási kísérlet után jutunk el az 
első afrikai expedícióhoz, amelynek vágyát, 
csíráját már a kisgyermek álmai is maguk-
ban hordozták. Afrika, és megint Afrika, 
majd Alaszka és India után jön a 2. világ-
háború, a teljes összeomlás és a majdnem 
teljes reményvesztés. A könyvben mégsem 
az érzelmek dominálnak – ezeket Széche-
nyi Zsigmond saját könyveiből ismerhetjük 
–, hanem a tények, az események pontos, 
dokumentumokkal alátámasztott feltárása. 
A második házasság és a tulajdonképpen 
alig várt állami lehetőségek élesztik fel újra 
a szenvedélyt, és valósítják meg a reményt, 
két újabb afrikai expedíciót. Közben, fele-
sége biztatására megszületik a – fent is 
említett – két legszebb Széchenyi-könyv, 

amelyben önéletrajza mellett azóta is nép-
szerű vadászi hitvallását is megírja Széche-
nyi Zsigmond.

A Széchenyi Zsigmond élete című könyv 
nem könnyű olvasmány. Nem egy kalandos 
életregény, nem egy romantikus történet, 
hanem egy kiemelkedő személyiség nehéz, 
viszontagságos életének bemutatása eddig 
publikálatlan dokumentumok, fényképek, 
levelek segítségével. A könyv olvasása köz-
ben egy olyan személyiséggel kerülhetünk 
közvetlen kapcsolatba, aki a monarchiabeli 
boldog békeidőben született, átvészelt két 
világháborút, elvesztette vagyonát, család-
jának egy részét, és mindeközben mégsem 
szűnt meg nemesen gondolkozó embernek 
lenni, túlélte a politikai viharokat, a gúnyo-
lódásokat és megszégyenítéseket, és olyan 
életművet hagyott hátra, amely nem csak a 
vadászoknak, hanem minden embernek pél-
da értékű lehet.

Széchenyi Zsigmond élete
A hónap könyve

DR. KORSÓS ZOLTÁN írása

Ára: 3970 Ft

GYORGYEVICS TAMÁS
SZÉCHENYI ZSIGMOND ÉLETE
(Amicus Kiadó, Budapest, 2018) 
Ára: 4990 Ft
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Összeállította: Jókuthy Emese

KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ

OKINAWA MI AMOR
Szerelmem Okinawa

ANYÁNAK LENNI
200 éve született Semmelweis Ignác

Dr. Korsós Zoltán fotókiállítása 

A Riukiu-szigetvilág, hivatalos nevén a Délnyugati-szigetek (ja-
pánul Nansei shoto), a 120 milliós Japán legdélebbi tartomá-

nyát, Okinawát alkotja. A mintegy 140 kisebb-nagyobb szigetből 
álló terület gyöngyfüzérszerűen köti össze Japán déli nagy szi-
getét, Kyushut Tajvannal. Dr. Korsós Zoltán, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum zoológusa, jelenlegi főigazgatója három évet 
töltött a csodálatos szubtrópusi szigetvilágban, 53 szigeten járt 
a 60 lakottból, ahol a talajlakó ízeltlábúak biológiáját tanulmá-
nyozta. A történelemre, a helyi viszonyokra, az emberi kapcsola-
tokra nyitott szemmel és folytonos kíváncsiságtól hajtva járta a 
szigeteket. Egyedülálló élményeit a tavaly megjelent „Okinawa Mi 
Amor – Szerelmem Okinawa” című könyvében tárja az olvasó elé. 
A hiánypótló könyvvel a „karosszékben ülő turistát” vagy akár a va-
lódi látogatásra vállalkozó utazót igyekszik megismertetni a helyi 
emberekkel, az elszigetelt, különleges kultúrákkal és az egzotikus, 
ritka élővilággal. A kintlét alatt készült 50 ezer fotóból félszázat 
kiválasztva készült a Riukiu-szigetvilág szűk keresztmetszetét 
adó kiállítás, amely augusztus 24. és november 4. között tekint-
hető meg a múzeum Kupolacsarnokában.

Miért volt veszélyes vállalkozás gyermeket szülni, és milyen 
lehetett nőnek lenni a múltban? Miben jelentett változást 

Semmelweis munkássága? A csontok, múmiák, arcrekonstrukciók 
és fotók segítségével különböző női sorsok elevenednek meg kü-
lönböző történeti korokból a látogatók szeme előtt.

Noha a korabeli társadalmi struktúrában fényévekre voltak 
egymástól, a kiállításban egymás mellé állítható a Habsburg 
birodalom császárnője és a szegény váci TBC-s tímárné, hiszen 
mindegyikük anya lehetett, anya volt. Látogatóként egy doku-
mentumfi lm forgatókönyvébe csöppenve találkozhatunk ismert 
és ismeretlen asszonysorsokkal, hogy átélhessük, milyen volt a 
nők, anyák sorsa Semmelweis koráig. A „szereplők” egyes szám 
első személyben mondják el életük meghatározó momentumát. 
A vallomások, a megmaradt emberi maradványok, arcrekonstruk-
ciók nyomán megelevenedő élettörténetek megható és olykor 
szomorú sorsokat tárnak elénk. 

Semmelweis küzdelmes útját, rendíthetetlen szándékát a szülő 
nők segítésében saját szavainak felelevenítésével mutatjuk be.

A kiállítás a Semmelweis emlékév keretében valósul meg. 

A szerző által leírt 
egyik új ikerszelvé-
nyesfaj, a Riukiaria 

maculata természe-
tes és ultraibolya 
fényben. A színes, 

nagy testű Riukiaria 
ikerszelvényesek 

ultraibolya fényben 
kékeszölden fl uoresz-

kálnak, ám az egyes 
fajok, természetes 

fényben is eltérő 
mintázatuknak meg-

felelően, más-más 
fl uoreszkáló mintáza-

tot mutatnak.

A váci múmiák közül 
való Vaizer Erzsébet, 
aki néhány héttel a 
szülés után, gyermek-
ágyi lázban halhatott 
meg.
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birodalom császárnője és a szegény váci TBC-s tímárné, hiszen 
mindegyikük anya lehetett, anya volt. Látogatóként egy doku-
mentumfi lm forgatókönyvébe csöppenve találkozhatunk ismert 
és ismeretlen asszonysorsokkal, hogy átélhessük, milyen volt a 
nők, anyák sorsa Semmelweis koráig. A „szereplők” egyes szám 
első személyben mondják el életük meghatározó momentumát. 
A vallomások, a megmaradt emberi maradványok, arcrekonstruk-
ciók nyomán megelevenedő élettörténetek megható és olykor 
szomorú sorsokat tárnak elénk. 

Semmelweis küzdelmes útját, rendíthetetlen szándékát a szülő 
nők segítésében saját szavainak felelevenítésével mutatjuk be.

A kiállítás a Semmelweis emlékév keretében valósul meg. 

A szerző által leírt 
egyik új ikerszelvé-
nyesfaj, a Riukiaria 

maculata természe-
tes és ultraibolya 
fényben. A színes, 

nagy testű Riukiaria 
ikerszelvényesek 

ultraibolya fényben 
kékeszölden fl uoresz-

kálnak, ám az egyes 
fajok, természetes 

fényben is eltérő 
mintázatuknak meg-

felelően, más-más 
fl uoreszkáló mintáza-

tot mutatnak.

A váci múmiák közül 
való Vaizer Erzsébet, 
aki néhány héttel a 
szülés után, gyermek-
ágyi lázban halhatott 
meg.

Magyarország ősmaradványai 24.

A kabóca szó a legtöbb embernek azt a reszelős, néha szinte fülsiketítő hangot idézi, 
ami a mediterrán vagy a forró égövi országok erdeiben, parkjaiban, kertjeiben szól 

a lombkoronából. Ezt az énekeskabócák hallatják, ám e jókora méretű rovarok a kabó-
cák (Auchenorrhyncha) rendjének csupán töredékét teszik ki. A kabócák óriási többsége 
sokkal kisebb, és ha adnak is hangot, azt az emberi fül nem hallja. Mi több, egy részüknek 
nincs is saját hangadó szerve, hanem azokat a növényi részeket rezegtetik, amelyeken 
ülnek – így üzengetnek egymásnak. Ezek közé tartoznak a lepkekabócák, a Flatidae család 
tagjai is.

Európában mindössze néhány őshonos fajuk él a Földközi-tenger mellékén, és 
Észak-Amerikában is csupán 27 fajuk fordul elő. Ez utóbbiak közül azonban egyet Európa 
megkapott „ajándékba”: az amerikai lepkekabócát (Metcalfa pruinosa) 1979-ben hurcol-
ták be dísznövényekkel vagy faiskolai szaporítóanyaggal Olaszországba, ahonnan to-
vábbterjedt Európa déli felének számos országába. Magyarországon 2004-ben találták 
meg először, Budapesten (mint az inváziós állatfajok nagyobb részét).

A teljes szöveg az mttmuzeum.blog.hu-n olvasható.

Amerikai lepkekabóca 
lárvái és viaszos 
váladékuk (nagy kép 
balra)

Amerikai lepkekabóca 
imágói fügén
Fotók: Vétek Gábor

Amerikai lepkekabóca 
(Metcalfa pruinosa) 
imágója
Fotó: Kárpáti Marcell 
Forrás: izeltlabuak.hu

DULAI ALFRÉD írása

A pörgekarúak (Brachiopoda) mintegy 400 ma élő fajjal alárendelt szere-
pet játszanak a jelenlegi tengeri élővilágban, a földtörténeti múltban 

azonban kiemelkedően fontos szerepük volt. A paleozoikumban ezek vol-
tak a sekélytengeri bentosz közösségek legfontosabb alkotói, de később 
fokozatosan háttérbe szorultak a kagylók mögött. A mezozoikum egyes 
időszakaiban még gyakoriak lehettek, amit jól bizonyítanak a Bakony, a 
Gerecse és a Mecsek egyes lelőhelyei is. A kainozoikumra viszont nagyon 
ritkává váltak, legalábbis ami a nagyméretű képviselőiket illeti. Egyes 
környezetekben, például az egykori korallzátonyok környékén azonban 
igen gyakoriak lehetnek a mindössze néhány milliméteres mikromorf 
brachiopodák, melyek a méretüknél fogva csak az iszapolásnak nevezett 
művelettel, vagyis a laza üledékes kőzetek (homokok, agyagok) szitán 
történő átmosásával válnak láthatóvá és gyűjthetővé. A régebbi szak-
irodalomban gyakran írták azt tévesen, hogy fi atal brachiopodák is elő-
fordulnak ezekben az üledékes kőzetekben. Ezek ugyanis többnyire nem 

juvenilis példányok, mivel a mikromorf Brachiopoda fajoknak a felnőtt 
egyedei is csak néhány milliméteresek. Az elmúlt évtizedben a magyar-
országi eocén és miocén lelőhelyekről is nagy számban előkerült mikro-
morf pörgekarúak a Magyar Természettudományi Múzeumba kerültek. 
A képen látható Joania cordata faj a késő-oligocéntől napjainkig fordul elő 
a sekélytengeri élőhelyeken. Magyarországon a felső-oligocén (Novaj) és 
a középső-miocén (például Devecser, Bánd, Zebegény, Mátraverebély, Me-
csekpölöske) lelőhelyeken gyakoriak. A Joania példányok és közeli rokona-
ik előszeretettel húzódnak meg a sekélytengeri rejtett környezetekben, 
például a kőzethasadékokban, a barlangokban, vagy a koralltelepek alsó 
oldalán, ahol rövid szerves anyagú nyéllel rögzülnek a szilárd aljzathoz. 

Mecsekpölöske, középső-miocén (Magyar Természettudományi 
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Joania cordata 
(Risso, 1826) 1 m

m

Lepke? Kabóca? LEPKEKABÓCA!
Dr. Merkl Ottó írása egy inváziós rovarfajról, az amerikai lepkekabócáról



32

Duna számos természet- és környezetvédelmi 
probléma okozója és egyben elszenvedője. A 
sűrűn lakott szakaszok a sokszoros terhelés 
mellett is számos természeti értéket rejtenek, 

amelyeknek gyakorlatilag utolsó menedékei a záto-
nyok és a kisebb-nagyobb szigetek.

A Visegrádi-szorost elhagyva a Duna esése le-
csökken, ezért a folyó által szállított hordalék le-
rakódik. Ennek köszönhetően zátonyok, szigetek 
keletkeznek, amelyeket a dunai élővilág utolsó me-
nedékeinek (ökológiai szempontú refúgiumoknak) 
tekinthetünk. A parti sáv egykori keményfaligetei-
nek már hírmondójuk sem akad, de a puhafás liget-
erdők szélessége is a korábbi töredékére csökkent – 
s e folyamat mindmáig tart.

A szigetek az említett hatások alól némiképp ki-
vonódnak: mivel nem alkotnak szerves egységet a 
parti részekkel, a megközelítésük is nehézkes, nem-
hogy a hasznosításuk. Ám a Dunakanyar harminc-
két szigete közül tizenhét esetében kritikus szinten 

áll a feltöltődési folyamat, ezek jobbára már félszi-
getnek tekinthetők. 

ÉLET A ZÁTONYON
A szigetek mellett – főként a mellékfolyók, például 
a Garam és az Ipoly, vagy a nagyobb vízhozamú és 
természetes torkolatú patakok betorkollásánál – zá-
tonyok alakulnak ki. Ezek speciális élőhelyigényű 
állatfajoknak adnak otthont.

A kavicsos aljzatú, erős sodrásnak kitett szaka-
szokhoz kötődik a Duna vízgyűjtőjében kialakult, 
így bennszülöttnek tekinthető magyar bucó (Zin-

gel zingel). Ez a hazánkban fokozott védettséget 
élvező halfaj a lassan áramló vízben nem találja 

A Dunakanyar 
természeti menedékei

MI LESZ
AZ ÁLLATOKKAL?

A fokozottan 
védett magyar 
bucó is a kavicsos 
zátonyokhoz 
kötődik
Fotó: Lubomir Hlasek

A kis lile fi ókája 
az álcázás 
nagymestere: 
tollazatán a 
kavicsos felületek 
mintázatát viseli. 
(jobbra)
Fotók: Selmeczi 
Kovács Ádám
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MIT JELEZ A KÁRÓKATONA?
Leegyszerűsítve: halat. A Dunakanyar halállománya – legalábbis meny-
nyiségét tekintve – a korábban említett hatások miatt enyhén szólva 
sem mondható erőteljesnek. Ezt jól visszaigazolják a fogyasztók, köztük 
a legfeltűnőbb halevő, a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) jelen-
léte. A számos alkalmi megfi gyelés és – még inkább – a belőlük fakadó 
vélekedés alapján túlzottnak tartott dunakanyari kormoránállomány 
alakulásáról leginkább a Soproni Egyetem Magyar Vízivadkutató Cso-
portjának szervezésében zajló, a Pest Környéki Madarász Kör tagjai ál-
tal végzett havi rendszerességű felmérések adnak valós képet. Kiderült, 
hogy a kárókatona kis számban fészkel a vizsgált terület határán (mint-
egy ötven pár az esztergomi Helemba-szigeten), ennek köszönhetően 
csapatai egész évben megfi gyelhetők. A téli időszakban végzett célzott 
számlálások is alátámasztják a vízimadárszinkronok (2002–2016 kö-
zött) felvett mennyiségét, amely csak ritkán haladja meg egyidejűleg az 
ötszáz példányt. Az előfordulásokra illesztett lineáris trendvonal egyér-
telmű csökkenést mutat, így – legalábbis a Dunakanyarban – minden 
bizonnyal túlzónak nevezhetők a faj számlájára írt (halállományt érin-
tő) károkozások. Sőt valójában fordított a helyzet: a halmennyiség csök-
kenése idézte elő e madárfaj jelenlétének hanyatlását az elmúlt tizenöt 
évben.

meg a szaporodásához, azaz tartós fennmaradá-
sához szükséges feltételeket. A folyókon épülő víz-
lépcsők lassú áramlási viszonyokat hoznak létre, 
ezáltal az iszapmentes aljzat is eltűnik. Márpedig 
a bucók a folyók erős sodrású homokos és sóderes 
szakaszain ívnak, s a megtermékenyített ikra is az 
előre elkészített fészekre rárakott, vékony kavicsré-
teg alatt fejlődik.

A kavicsos felületek, így a zátonyok jellemző ma-
dara a kis lile (Charadrius dubius). Fészkelése során 
a hektikusan változó vízállás gyakran okoz gondot, 
mivel a háromhetes kotlási idő alatt a Duna könnyen 
elönti a zátonyokat. Ha a tojások elázását szerencsé-
sen elkerülik, az emelkedő vízállással a fi ókákat már 
(akár úszva is) el tudják vezetni a szülők. E madarak 
olyannyira alkalmazkodtak a kavicsos felületekhez, 
hogy a tojások és a fi ókák rejtőszíne miatt még ke-
resve is alig lehet rájuk bukkanni. Érdekes jelenség, 
hogy a magas vízállású években a fészkelési idő-
szakban próbálkoznak olyan kavicsfelületeknél is, 
amelyek – enyhén szólva – nem mutatnak ideális 
körülményeket: Vácott például az egyik nagyáru-
ház melletti, murvával felszórt parkolóban próbál-
koztak költéssel.

MÁRPEDIG HAJÓZNI KELL
A hajózással kapcsolatos természetvédelmi problé-
mák – az esetleges vízszennyezések mellett – az erő-
teljes hullámzáson keresztül éreztethetik hatásukat. 
Ez a banálisnak látszó dolog sajnos meglehetősen 
jól bemutatható gondot okoz, amely a Dunakanyar 
halfaunájának erőteljes fogyatkozásához vezet. A 
sekély, áttetsző, partközeli vízben mozgó ivadék 
egy-egy szállodahajó elhaladása után vagy a partra 
kerül (ahol a kavicságyon csillogó példányokat ké-

sőbb összeszáradva is meg lehet találni), vagy a sötét, 
mély, egyben számukra hideg víztér felé mozdulnak 
el, ahol a ragadozók apasztják számukat.

Mindezek mellett a nagy méretű hajók közlekedé-
se miatt rendre felmerül a mederrendezés gondolata, 
amelynek első lépése valahogy mindig a jól értéke-
síthető kavics kitermelése lenne. Ezt természetesen 
csakis a kiváló szaporodóhelyként funkcionáló záto-
nyok elbontása révén lehetne elérni…

SASOK ÉS HÓDOK
Az elmúlt évtizedekben a szembetűnő, hirtelen fel-
lépő negatív változások mellett pozitív változások 

A kárókatona havi átlagos állománya (példányszám kék grafi konnal ábrázolva) 
és annak trendje (piros vonallal megjelenítve) az elmúlt 15 év során

A Dunakanyar 
látképe kisvíz 
idején: jól 
kirajzolódnak 
az értékes 
ártéri erdők 
és a szigetek, 
zátonyok. (balra)

Nászruhás 
hím kis lile a 
fészkelőhely egy 
iszapos zátonyán.

Fotó: Daniel Dunca / Shutterstock

➤



34

is bekövetkeztek, amelyek bár ritkán látványosak, 
mégis bizakodásra adnak okot. 

A nagy testű, zavarásra érzékeny állatfajok kö-
zül a rétisast (Haliaeetus albicilla) és a hódot (Castor 
fi ber) emelhetjük ki. Utóbbi faj a Dunakanyarban 
olyannyira otthonra lelt, hogy ma már nem találni 
folyamkilométert, ahol ne mutatna valami életnyo-
mot (döntés, rágás, csúszda, vár). A szigetek mellék-
ágaiban nem nehéz magával az állattal összefutni; 
noha elsősorban a sötétben mozog, az alkonyati 
vagy a hajnali időszakban akár egész családokat is 

meg lehet fi gyelni.
A rétisas több mint negyedszázada buk-

kant fel, azóta a téli récecsapatok rend-
szeres kísérőjévé vált. Alig tíz éve sikeres 
költése is bebizonyosodott, s térségi ál-
lománya mára három fészkelő pár. Leg-

utóbbi megtelepedése Vác közelében szin-
tén egy szigethez kötődik: az itt költő pár idén két 
fi ókát nevelt, s bár a közelben elég sokan járnak, a 
rejtve mozgó madarakat hál’ istennek nem zavarták 

meg.

TALÁN MÉG NEM KÉSŐ
A Dunakanyar folyóvölgyi – mintegy húszezer fo-
cipálya nagyságú – területéből alig néhány ezer 
hektár élvez természetvédelmi oltalmat, s ebből is 
csak töredék rész jut az ártéri, hullámtéri élőhelyek-
re. Szerencsére 1997 novembere óta számos egység 
a kilencedik magyar nemzeti park, a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park törzsterületébe tartozik. Hamarosan 
a dunai területekre természetvédelmi kezelési terv 
is készül, amelynek elfogadása után vélhetőleg nö-
vekedni fog a beavatkozások, vagyis az aktív (cse-
lekvő) természetvédelmi intézkedések aránya. Re-
mélhető, hogy a közeli jövőben lesz olyan forrás, 
melyből biztosítani lehet a – műszakilag már több 
ízben megtervezett – mellékág-rehabilitációkat, 
helyreállításokat, amelyek szavatolhatják az ősho-
nos élővilág hosszú távú fennmaradását.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

VÉRESEN KOMOLY
A Dunakanyar fokozódó és egyre városiasodó la-
kossága, illetve az idelátogató turisták igényeinek 
kiszolgálását célozza a települések környékén vég-
zett vérszívógyérítés. Bár ennek indokoltsága egy 
percig sem vitatható, az alkalmazott módszer ki-
emelkedő kockázatot jelent a teljes ökológiai rend-
szerre – beleértve a negatív hatások alól magát ki-
vonni igyekvő embert is.

A csípőszúnyogok ellen kidolgozott igen haté-
kony biológiai módszer – amelynek során olyan, 
baktérium által termelt anyagokat juttatnak a szú-
nyoglárvák közelébe, melyek csak és kizárólag 
rájuk veszélyesek – hátránya a megfelelő időzí-
tés és a magas élőmunkaigény; magyarán drága. 
Helyette a kémiai gyérítés zajlik, amelynek során 
jellemzően a deltametrin nevű nem szelektív, azaz 
minden rovart elpusztító szert használják, mely a 
piretroidok közé tartozik. Noha a piretroid típusú 
vegyszerek egyre szélesebb körben használato-
sak, a szakemberek egy része szerint korántsem 
veszélytelenek. Több vizsgálatból kiderült, hogy e 
szerek növelik bizonyos daganatos megbetegedé-
sek kockázatát, valamint a fejlődő emberi szerve-
zetre is képesek káros hatást gyakorolni. Igencsak 
riasztó eredményként könyvelhető el, hogy azok, 
akik magzati vagy kisgyermekkorban kerültek 
kapcsolatba ilyen típusú vegyszerekkel, később na-
gyobb eséllyel lettek viselkedészavarosak (ADHD).

Szerencsés lenne a kémiai védekezést csak a 
szúnyogok tömeges megjelenésekor bevetni, s 
inkább szelíd módszerekkel (fi zikai védelem, öl-
tözködés, személyesen használt riasztószer stb.) 
védekezni a rovarcsípés ellen. A természeti kör-
nyezetben nem szelektív szerekkel végzett gyérítés 
felmérhetetlen károkat okoz a rovarvilágban; ezt 
jelzik a Dunakanyar ártereinek „néma éjszakái”, 
vagy épp a fecskék számának drasztikus csökke-
nése.

A hóddal való 
találkozás ma 
már nem jelent 
különleges 
eseményt egy 
dunai embernek.
Fotó: Selmeczi Kovács 
Ádám

A rétisast nemrég 
még a kipusz-
tulás veszélye 
fenyegette. 
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párról negyven 
év alatt 100-150 
párra emelkedett. 
Fotó: photoshooter 
2015 / Shutterstock



35

is bekövetkeztek, amelyek bár ritkán látványosak, 
mégis bizakodásra adnak okot. 

A nagy testű, zavarásra érzékeny állatfajok kö-
zül a rétisast (Haliaeetus albicilla) és a hódot (Castor 
fi ber) emelhetjük ki. Utóbbi faj a Dunakanyarban 
olyannyira otthonra lelt, hogy ma már nem találni 
folyamkilométert, ahol ne mutatna valami életnyo-
mot (döntés, rágás, csúszda, vár). A szigetek mellék-
ágaiban nem nehéz magával az állattal összefutni; 
noha elsősorban a sötétben mozog, az alkonyati 
vagy a hajnali időszakban akár egész családokat is 

meg lehet fi gyelni.
A rétisas több mint negyedszázada buk-

kant fel, azóta a téli récecsapatok rend-
szeres kísérőjévé vált. Alig tíz éve sikeres 
költése is bebizonyosodott, s térségi ál-
lománya mára három fészkelő pár. Leg-

utóbbi megtelepedése Vác közelében szin-
tén egy szigethez kötődik: az itt költő pár idén két 
fi ókát nevelt, s bár a közelben elég sokan járnak, a 
rejtve mozgó madarakat hál’ istennek nem zavarták 

meg.

TALÁN MÉG NEM KÉSŐ
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is készül, amelynek elfogadása után vélhetőleg nö-
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lekvő) természetvédelmi intézkedések aránya. Re-
mélhető, hogy a közeli jövőben lesz olyan forrás, 
melyből biztosítani lehet a – műszakilag már több 
ízben megtervezett – mellékág-rehabilitációkat, 
helyreállításokat, amelyek szavatolhatják az ősho-
nos élővilág hosszú távú fennmaradását.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

VÉRESEN KOMOLY
A Dunakanyar fokozódó és egyre városiasodó la-
kossága, illetve az idelátogató turisták igényeinek 
kiszolgálását célozza a települések környékén vég-
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percig sem vitatható, az alkalmazott módszer ki-
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minden rovart elpusztító szert használják, mely a 
piretroidok közé tartozik. Noha a piretroid típusú 
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nyezetben nem szelektív szerekkel végzett gyérítés 
felmérhetetlen károkat okoz a rovarvilágban; ezt 
jelzik a Dunakanyar ártereinek „néma éjszakái”, 
vagy épp a fecskék számának drasztikus csökke-
nése.
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dunai embernek.
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 FARKASOK A BÖRZSÖNYBEN. • Már biz-
tos, hogy farkas élt vagy él a Börzsönyben. Mint 
arról korábban beszámoltunk, a tél folyamán a 
Börzsöny hegységben több területen is előke-
rültek farkasokra utaló nyomok: csapa, leütött 
zsákmány stb. Akkor még csak a nyomokból ki-
olvasható viselkedés és szokásrendszer alapján 
lehetett a faj jelenlétére következtetni. 

A Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek és 
önkénteseinek köszönhetően az egyes helyeken 
szakszerűen begyűjtött (az állat után hátramaradt 
vizeletből és ürülékből vett) 9 darab minta elemzése 
a NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintéze-
tében sikeresen megtörtént. Bizonyosságot nyert, 
hogy ebben az időben nem is egy, hanem két külön-
böző farkas járt a hegység erdeiben!

Mivel a faj mozgáskörzete a több száz négy-
zetkilométert is eléri, egyelőre nem lehet tudni, 
hogy a felbukkanása alkalmi volt, vagy egy eset-
leges újrahódítási folyamat része.
Fotó: belizar / Shutterstock

 GYARAPODÓ NAGY BUKÓK. • A nagy bukó egyi-
ke azon madárfajoknak, amelyek állománya konti-
nensünkön gyarapodást mutat. Hazánkban alig több 
mint egy évtizede sikerült bizonyítani megtelepedését 
a kismarosi Morgó-patak torkolatának közelében. Az 
akkori madártani szenzáció mostanra nyilvánvalóan 
lecsillapodott, főként, hogy azóta is minden évben 
fészkel e remek vízimadár a Dunakanyarban. Érde-
kességként elmondható, hogy a korábban vélelmezett 
kolonizáció nem történt meg, nemhogy más folyóin-
kon, de még a Duna egyéb szakaszain sem foglalnak új 
területet ezek a madarak, pedig szaporulat van bőven. 
A tojók sokszor közösen nevelik a fiókákat; több csa-
lád sarjai alkotnak egy-egy óvodát, ilyenkor nem ritkán 
akár 30-40 fiókát is terelnek a szülők. E madarak töké-
letesen alkalmazzák a vízi sportokban járatosak szá-
mára ismert fogásokat: a nagy fiókák az elöl úszó tojó 
farvizén könnyűszerrel eveznek. A gyengébb, még ki-

csi fiókáknak ennél is jobb dolguk van: veszély 
esetén a tojó hátára mászva keresnek 

menedéket, s így bizonyosan nem 
maradnak el a többiektől…

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

 GYORSULÓ ÁLLATVILÁG. • Közismert, hogy a rovarvilág 
tagjai az éghajlat változásaira, illetve az ezzel összefüggésben fel-
lépő időjárási helyzetekre sokszor meglepő választ adnak. Az idei 
év két látványos faj tekintetében is szokatlanul alakult.

A hegyvidékeinken élő Kis Apolló-lepke (Parnassius mnemosy-
ne) szaporodási rajzása a tél elhúzódása miatt idén az eddigi leg-
későbbi időpontban indult meg, de – dr. Kis János lepidopteroló-
gus tájékoztatása szerint – úgy, hogy sosem volt még ilyen gyors 
lefolyású a rajzás, amely a szokásosnál előbb véget is ért a Viseg-
rádi-hegység és a Börzsöny területein.

A szintén védett, ma már turistalátványosságként is elismert tö-
megrajzásokat mutató tiszavirág (Palingenia longicauda) megje-
lenése idén a szokásosnál két héttel előbb kezdődött. A Bodrogon 
már május utolsó napjaiban láthattunk nagyobb rajzásokat, de a 
Tiszán is (június közepe helyett) ekkor tapasztalták az indulást.

Érdekesség, hogy talán ez az egyetlen rovar, amely rendőri fel-
ügyelet mellett szaporodik: a Tiszán vízi járőrök és a természetvé-
delmi őrszolgálat tagjai biztosítják, hogy zavartalanul képződhes-
sék az utódnemzedék. Tudni kell, hogy a tiszavirág egyedeinek 
elpusztítója szabálysértést követ el, amely 150 ezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sújtható. Bűncselekménynek minősülő ter-
mészetkárosítást is elkövethet az, aki a rovarok telepét károsítja 
vagy jelentős mennyiségű egyedet gyűjt, illetőleg aki a rajzásba 
kisgéphajóval szándékosan belehajt, és ezzel elpusztítja a kifejlett 
rovarként amúgy is rövid életű kérészeket.
Fotó: Modrag / Shutterstock
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ere ide! Ülj! Feküdj! Hozd! Helyedre!” A 
kutyánk egészen sokat megért az emberi 
beszédből, s a megfelelő vezényszavakkal 

irányíthatjuk, befolyásolhatjuk a viselkedését. Ter-
mészetesen nem úgy születik, hogy tudja ezeket: 
meg kell rá tanítani.

Ivan Petrovics Pavlov orosz fi ziológus a 19. szá-
zad végén felfedezte, hogy egyébként közömbös 
érzékszervi ingerek is ki tudnak váltani bizonyos 
reakciókat az állatokból, ha valamilyen pozitív vagy 
negatív ingerhez társítják őket. Pavlov Nobel-díjat 
kapott a feltételes refl ex jelenségének leírásáért. Ám 
ahogy a gravitációt is kihasználta az ember a hét-
köznapokban már jóval Newton előtt, úgy az asz-
szociatív tanulást is felhasználta a kutyák és egyéb 
állatok idomítása során. 

A dolog egyszerűnek tűnik, s bizonyos értelem-
ben az is. Vegyük rá a kutyát, hogy csináljon meg 
valamit – vagy várjuk ki, amíg magától megteszi –, 
majd adjunk neki jutalmat, és társítsuk ezt egy jól 
felismerhető jelzéssel (mely lehet akár egy kimon-
dott szó is). Az eredmény: ebünk néhány alkalom 
után összekapcsolja a tevékenységgel a vezényszót, 
s a jutalom reményében a várt módon cselekszik, ha 
meghallja. Idáig rendben is lennénk, de ha szerin-
tünk a kutyával való kommunikáció ennyiben ki-
merül, akkor – négylábú barátunkat alaposan leala-
csonyítva – azt feltételeznénk róla, hogy nem több, 
mint holmi refl exautomata. 

SOKAT ÉRT A SZÓBÓL
Milyen a jó vezényszó? Mindenek-
előtt könnyen felismerhető. Bár 
kísérletek bizonyítják, hogy a ku-
tya eléggé hasonló hangzású sza-
vakat is meg tud különböztetni, 
s reagál a teljesen közömbösen, 
akár suttogva kiejtett utasításokra 
is, fölösleges szándékosan meg-
nehezíteni a dolgát. Tehát a ve-
zényszó legyen egyszerű, rövid, 
és ismételjük mindig ugyanazzal 
a hanglejtéssel, így az eb köny-
nyebben megjegyzi. E jellegzetes 
hanglejtésnek nem kell kiabálás-
nak lennie: a kutya hallása sokkal 
jobb, mint a miénk, meghallja a 
halk beszédet is. A túl hosszú sza-
vak viszont nem szerencsések, 
mert az állat rendszerint csak az 
első két szótagra fi gyel.

Vezényszavakról szoktunk be-
szélni, noha valójában az egyér-
telmű parancsokon túl a kutya 
még nagyon sok más szót is 
megért. Ott van mindjárt első-

ként a saját neve, de idővel megtanulja a családta-
gokat, ismerős ebeket is a nevük után azonosítani. 
Tapasztaltabb kutyások megfi gyelhették, hogy az-
zal is tisztában van, hogy a „kutya” szó rá vonatko-
zik. Tárgyak nevét is megjegyzi (labda, póráz stb.), 
valamint elvont fogalmakat, például tevékenységek 
megnevezését: lázba hozza, ha a „séta”, a „játszunk” 
vagy az „enni” szót hallja. Megérti a dicséretet és a 
szidást – igaz, ezek megkülönböztetésében a hang-
lejtés és egyéb gesztusok is szerepet játszanak.

Azt is bárki tapasztalhatta, hogy a kutya nemcsak 
arra a beszédre fi gyel, amely konkrétan neki szól, 
hanem a látszólag közömbös társalgásból is kiszűri 
a számára értelmes szavakat, s a megfelelő módon 
reagál is rájuk. Mindez persze kizárólag akkor ala-

A SZAVAKON TÚL
Feltételes reflex vagy kommunikáció?

A póráz és a juta-
lomfalat alapvető 
fontosságú a 
nevelés kezdeti 
szakaszában. 
A hosszútávú 
cél azonban az, 
hogy később 
már egyikre se 
legyen szükség, 
helyettesítse a 
lelkesedés és a 
fegyelem.
Fotók: CBCK 
/ Shutterstock
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szidást – igaz, ezek megkülönböztetésében a hang-
lejtés és egyéb gesztusok is szerepet játszanak.
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kul ki, ha sokat beszélnek hozzá. 
A 20. század első felében született 
egy tanulmány arról, hogy a pulit 
azért tekintik intelligensebbnek 
a komondornál vagy a kuvasz-
nál, mert amíg utóbbiakat már 
főleg házőrzőkként tartották, s 
naphosszat alig szóltak hozzájuk 
többet, mint hogy „gyere ide” és 
„takarodj”, addig a juhász egész 
napját kint töltötte a legelőn, ahol 
a pásztoreb volt az egyetlen társa-
sága, így vele diskurált. 

BESZÉLJÜNK KUTYÁUL!
Ezek az „ellesett” kifejezések nem 
vezényszavak, annak ellenére, 
hogy sokszor kiváltanak válasz-
ként a kutyából valamilyen cse-
lekvést, viselkedést. A vezény-
szavakat azonban az ember 
tudatosan alkalmazza, s megha-
tározott célt akar elérni velük. A 
kiskutya általában egyszerre több 
vezényszóval is szembesül, ame-
lyeket meg kell tanulnia, hiszen 
mihelyt új otthonába kerül, egy-
szerre zúdul a nyakába a „gyere”, 
a „helyedre” – és akkor még min-
dig nem tartunk az olyan gyakor-
latoknál, mint parancsra ülni, fe-
küdni, ugrani, hangot adni vagy 
egy tárgyat elhozni. S mindennek 
tetejébe persze ott van az eleinte 
nyilván legtöbbet hallott vezény-
szó: a tilalom szava, mely abban 
különbözik a többitől, hogy nem 
azt akarjuk elérni vele, hogy a ku-
tya csináljon valamit, hanem azt, 
hogy ne csináljon, illetve amit 
épp tesz, azt rögtön hagyja abba.

Itt érdemes elöljáróban meg-
jegyezni, hogy az eb nem tud 

tagadni. Felesleges hát olyan parancsokkal próbál-
kozni, mint „ne ugass”, „ne ugrálj”, „ne ülj le”. Nincs 
olyan, hogy „ne gyere ide”, olyan van, hogy „maradj 
ott”. S szükség van egyetlen határozott tiltószóra, 
melyből a kutya tudja, hogy amit éppen művel, az 
nem kívánatos a gazda számára, ezért tilos. A leg-
többen e célra a „pfuj” vagy „nem”, illetve „nem sza-
bad” tiltószavakat szokták alkalmazni, ám ezeknek 
az a hátrányuk, hogy önmagukban nem jelente-
nek semmit. Tehát szükség van valamilyen negatív 
megerősítésre is, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
a kutya egy számára semmitmondó hangsort tila-
lomként tudjon értelmezni.

Akad azonban egy magyar szó, melyet a kutya 
akkor is megért, ha soha nem tanulta, és semmilyen 
büntetést nem kapcsolunk hozzá: a mély hangon, 
hosszan pergő r-rel kiejtett „rrrossz”. Ez ugyanis a 
saját, ösztönös kommunikációs csatornáin szólítja 
meg az ebet: olyan, mintha rámorognánk. E tiltószó 
tehát pavlovi refl ex nélkül is működik, azoknál a ku-
tyáknál is, amelyek korábban sose hallották. Fontos 
viszont, hogy a tilalom valóban tilalom legyen, ne 
lehessen összetéveszteni a játékkal. Ha a papucsot 
rágó kiskutyával nekiállunk gyöngéden „kötélhú-
zást” játszani, hogy engedje el az ominózus lábbelit, 
aligha fogja komolyan venni a „morgást”.

TÖBB, MINT ÍGÉRET 
A másik nagyon fontos vezényszó, amelynél ki-
használhatjuk a kutya természetes kommunikációs 
csatornáit, a „fekszik”. A fekvés látszólag éppúgy egy 
testhelyzet, mint az ülés, és ugyanúgy egy hozzá 
társított vezényszóval vehetjük rá négylábú bará-
tunkat; ennek ellenére a fektetés jócskán túlmutat 
önmagán. A fekvés tudniillik egy erősen kiszolgál-
tatott, alárendelt testhelyzet. Ráadásul, ha a tanítása 
során a kutya tarkójára, marjára téve kezünket, s így 
a talajra szorítva őt, gyengéd kényszert is alkalma-
zunk, azzal tudatosítjuk, elmélyítjük benne a rang-
sort, az erőviszonyokat. Következésképp a „fekszik” 
vezényszó elhangzása egy kicsit mindig erre is em-
lékeztetni fogja, nem csupán egy testhelyzetre.

Emiatt van az (amire már Konrad Lorenz is rá-
világított Ember és kutya című könyvében), hogy az 
az eb, amelyik a „gyere ide” vezényszóra fütyülne, 
mert történetesen valami sokkal izgalmasabb dolog 
köti le a fi gyelmét, a „fekszik”-nek engedelmesked-
ni fog. A „gyere ide” ugyanis mindig csak egy ígéret, 
amelynél pillanatnyilag ígéretesebb lehet egy vonzó 
szuka vagy egy hirtelen felugró macska, a „fekszik” 
viszont erődemonstráció, melyet nem jó fi gyelmen 

kívül hagyni. Túlzás nélkül állítható hát, hogy a „fek-
szik” a legfontosabb vezényszó, amelynek megfelelő 
módszerrel való, következetes tanítása és alapos ki-
gyakoroltatása bizonyos helyzetekben a szó szoros 
értelmében életmentő lehet.

Manapság sokan állnak ki az erőszakmentes, csak 
jutalmazáson alapuló kutyanevelés mellett, s joggal 
merülhet fel a kérdés, hogy mindenképp szükség 
van-e arra, hogy a kutya felé erőt, dominanciát mu-
tassunk. A vélemények megoszlanak, e sorok írója is 
csupán a szubjektív álláspontját fejtheti ki a kérdéssel 
kapcsolatban. Ez pedig az, hogy állatot idomítani le-
het pusztán jutalmazással, abban az esetben, ha csak 
a kutyaiskolában vagy a cirkusz porondján kell telje-
sítenie, és nem várjuk el tőle, hogy engedelmesked-
jen váratlan helyzetekben is. Ha azonban nem egy 
biztonságosan körbekerített pályán, hanem a való 
életben kell helytállnia, a kizárólag jutalomfalattal ta-
nított kutya fegyelme pontosan annyit ér, akár egy 
jutalomfalat. Addig tart, míg nem jön valami, ami az 
adott pillanatban jobban érdekli, mint holmi virsli-
karika.

MIRTSE ÁRON

A vezényszavakat szük-
ség esetén ismételhet-
jük többször, de fontos, 

hogy ne „koptassuk el”, fölös-
legesen ne ismételgessük. Ha a 
vezényszó elhangzott, lehető-
leg várjuk is el a végrehajtását, 
ne szokja meg a kutya, hogy 
fi gyelmen kívül lehet hagyni. 

Előfordul, hogy az eb 
holmi kellemetlen él-
mény, negatív tapasz-

talat miatt „zárlatos” lesz egy 
adott vezényszótól: meg sem 
kísérli végrehajtani, helyette 
megadja magát, hátrál, vagy 
akár faképnél is hagyja a gaz-
dáját. Ilyenkor segíthet, ha elfe-
lejtjük a „lejáratott” vezényszót, 
s újrakezdjük a tanítást egy má-
sikkal.

Az, hogy egy kutyában 
milyen gyorsan rögző-
dik egy vezényszó, sok 

mindentől függhet. Bizonyos 
fajták bizonyos egyedei bizo-
nyos helyzetben akár egyetlen 
lecke során is megtanulhatnak 
egy utasítást, és attól fogva már 
csak gyakorolni kell velük. 

Nem célszerű össze-
mosni azokat a dolgo-
kat, melyeket általános-

ságban mindig tiltani akarunk, 
azzal, amikor pillanatnyilag kell 
a kutyának abbahagynia vala-
mit. Ha például a labdáját sze-
retnénk elkérni tőle, nem azt 
kell mondani neki, hogy „pfuj” 
vagy „rossz”, hanem hogy 
„ereszd”. A „hagyd”, a „csönd”, 
az „elég” mind jelenthet mást 
különböző helyzetekben, anél-
kül, hogy az adott tevékeny-
ségről egyszer s mindenkorra 
le akarnánk szoktatni a kutyát.
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A kutya maga is 
ad le nagyon is 
konkrét jelzé-
seket a gazda 
felé. Ha például 
lefekszik a póráz 
mellé, való-
színűleg sétálni 
szeretne.
Fotók: lightpoet 
/ Shutterstock

Az ültetést köny-
nyű megtanítani: 
ha feltartott mu-
tatóujjal a kutya 
feje fölé tartjuk 
a jutalomfalatot 
(ez lesz az ülés 
kézjele), magától 
is leül, mert így 
könnyebben tud 
felfelé nézni, 
mint vízszintes 
háttal. (balra)
Fotók: Javier Brosch
/ Shutterstock
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iért madárpók a madárpók? Suriname er-
dejében 1705-ben egy német hölgy, Maria 
Sibylla Merian, aki egyébként kitűnő illuszt-
rátor volt, lerajzolta, ahogy egy hatalmas 

pók egy madártetem mellett áll. Később Linné, a 
ma is használatos állatrendszertan atyja, ennek a 
példánynak az Aranea avicularia nevet adta. Az avis 
latinul madarat jelent, így aztán a köznyelv hama-
rosan át is vette a „madárevő pók” nevet, melyből 
végül – a századok során leegyszerűsödve – ma-
dárpók lett.

spermáját átjuttatja. Párzás után a hímnek fürgének 
kell lennie, mert a nőstény könnyen levadászhatja, 
hisz a természetben minden táplálékforrásra szük-
ség van. Az anyapók, fajtól függően, 35–80 nap után 
rakja le petéit. Lakóhelye mellett sző egy tenyérnyi, 
sűrű, többrétegű hálót, ebbe rakja 120–1000 (!) peté-

A NYOLCLÁBÚAK 
ÓRIÁSAI
JAJ A HÍMEKNEK!
A madárpókok csak ritkán szőnek hálót. A talajla-
kó pókok a lakóüreget bélelik ki, míg a fán lakók a 
búvóhelyet védik vele. A nőstények pedig a petéket 
egy labdacsba, az úgynevezett kokonba helyezik; 
ennek is háló az anyaga, igen sűrűre szőve. 

Izgalmas a madárpókok párzását végignézni. 
A hím nászidőben ütemes lábdobolással hívja fel 
magára a fi gyelmet. Néhány bátor hím azonnal a 
nősténnyel szembefordulva igyekszik párzásra bír-
ni választottját. Ha a nőstény nem kész az aktusra, 
meg is ölheti az ügyetlen hímet. A „vőlegény” első 
pár lábával igyekszik függőleges helyzetbe emelni 
az „arát”. Ha minden simán megy, akkor a hím ivar-
nyílását behelyezi a nőstény ivarnyílásába, majd a 

MADÁRPÓKOK

PÓKMÉREG, VESZÉLYEK
Tévhit, hogy egy nagy testű pók mérge az ember szervezetébe jutva fel-
tétlenül halálos. A pókméreg erős neurotoxin. A megmart ember vég-
tagja elzsibbad, beödémásodik, majd helyi izomgörcsök léphetnek fel. 
Természetesen a méreghatás függ a szerencsétlenül járt egyén korától, 
nemétől, fi zikai adottságaitól, valamint a bejuttatott toxin mennyisé-
gétől is. Belehalni nem lehet, de igen kellemetlen; olykor napokig tartó 
fájdalmat idéz elő. A megmart személyt mihamarabb juttassuk orvos-
hoz! A nagy mennyiségben tenyésztett afrikai Pterinochilus murinus 
marása súlyos következménnyel is járhat. 

Egy másik veszélyforrás a madárpókok potrohán található csa-
lánszőrzet, amelynek szálai az úgynevezett söpréssel juttathatók be a 
zaklató bőrébe, rosszabb esetben nyálkahártyájába vagy szemébe. Ha 
a pók zaklatva érzi magát, s nem tud elbújni, akkor a két hátsó lábával 
a potrohán lévő szőröket lesöpri. E kis szőrök lándzsaszerű, apró hor-
gokkal ellátott képletek, amelyek rövid idő alatt 2-3 milliméter mélyre 
is befúródnak a bőrbe (jó esetben csak oda), majd allergiás tüneteket 
váltanak ki, erős viszketési inger mellett.

A madárpókok 
családja 

(Theraphosidae) 
fajokban igen 

gazdag. A 
zoológia ma 

mintegy 860 fajt 
ismer. E szám 

természetesen 
változhat, mivel 
rendre újabb és 

újabb fajokat 
fedeznek fel 
és írnak le a 

tudomány 
számára.

Fotó: Aleksey Stemmer 
/ Shutterstock

Fotó: asawinimages / Shutterstock
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iért madárpók a madárpók? Suriname er-
dejében 1705-ben egy német hölgy, Maria 
Sibylla Merian, aki egyébként kitűnő illuszt-
rátor volt, lerajzolta, ahogy egy hatalmas 

pók egy madártetem mellett áll. Később Linné, a 
ma is használatos állatrendszertan atyja, ennek a 
példánynak az Aranea avicularia nevet adta. Az avis 
latinul madarat jelent, így aztán a köznyelv hama-
rosan át is vette a „madárevő pók” nevet, melyből 
végül – a századok során leegyszerűsödve – ma-
dárpók lett.

spermáját átjuttatja. Párzás után a hímnek fürgének 
kell lennie, mert a nőstény könnyen levadászhatja, 
hisz a természetben minden táplálékforrásra szük-
ség van. Az anyapók, fajtól függően, 35–80 nap után 
rakja le petéit. Lakóhelye mellett sző egy tenyérnyi, 
sűrű, többrétegű hálót, ebbe rakja 120–1000 (!) peté-

A NYOLCLÁBÚAK 
ÓRIÁSAI
JAJ A HÍMEKNEK!
A madárpókok csak ritkán szőnek hálót. A talajla-
kó pókok a lakóüreget bélelik ki, míg a fán lakók a 
búvóhelyet védik vele. A nőstények pedig a petéket 
egy labdacsba, az úgynevezett kokonba helyezik; 
ennek is háló az anyaga, igen sűrűre szőve. 

Izgalmas a madárpókok párzását végignézni. 
A hím nászidőben ütemes lábdobolással hívja fel 
magára a fi gyelmet. Néhány bátor hím azonnal a 
nősténnyel szembefordulva igyekszik párzásra bír-
ni választottját. Ha a nőstény nem kész az aktusra, 
meg is ölheti az ügyetlen hímet. A „vőlegény” első 
pár lábával igyekszik függőleges helyzetbe emelni 
az „arát”. Ha minden simán megy, akkor a hím ivar-
nyílását behelyezi a nőstény ivarnyílásába, majd a 

MADÁRPÓKOK

PÓKMÉREG, VESZÉLYEK
Tévhit, hogy egy nagy testű pók mérge az ember szervezetébe jutva fel-
tétlenül halálos. A pókméreg erős neurotoxin. A megmart ember vég-
tagja elzsibbad, beödémásodik, majd helyi izomgörcsök léphetnek fel. 
Természetesen a méreghatás függ a szerencsétlenül járt egyén korától, 
nemétől, fi zikai adottságaitól, valamint a bejuttatott toxin mennyisé-
gétől is. Belehalni nem lehet, de igen kellemetlen; olykor napokig tartó 
fájdalmat idéz elő. A megmart személyt mihamarabb juttassuk orvos-
hoz! A nagy mennyiségben tenyésztett afrikai Pterinochilus murinus 
marása súlyos következménnyel is járhat. 

Egy másik veszélyforrás a madárpókok potrohán található csa-
lánszőrzet, amelynek szálai az úgynevezett söpréssel juttathatók be a 
zaklató bőrébe, rosszabb esetben nyálkahártyájába vagy szemébe. Ha 
a pók zaklatva érzi magát, s nem tud elbújni, akkor a két hátsó lábával 
a potrohán lévő szőröket lesöpri. E kis szőrök lándzsaszerű, apró hor-
gokkal ellátott képletek, amelyek rövid idő alatt 2-3 milliméter mélyre 
is befúródnak a bőrbe (jó esetben csak oda), majd allergiás tüneteket 
váltanak ki, erős viszketési inger mellett.

A madárpókok 
családja 

(Theraphosidae) 
fajokban igen 

gazdag. A 
zoológia ma 

mintegy 860 fajt 
ismer. E szám 

természetesen 
változhat, mivel 
rendre újabb és 

újabb fajokat 
fedeznek fel 
és írnak le a 

tudomány 
számára.
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jét, aztán a hálót összehúzva, még néhányszor kör-
beszövi az így keletkező labdacsot. A kokont mindig 
a megfelelő helyre szállítja, ahol a hőmérséklet és a 

pártartalom a legmegfelelőbb a kis pókok kikelé-
séhez. Mikor a kicsinyek elég érettek a kikelés-

hez, a nőstény lyukat vág a kokonon, sza-
baddá téve az utat utódai előtt. A kikelt 

pókok színtelenek, majd 20–40 nap 
múlva, az első vedlésüknél színe-

sednek ki, s szétmászva meg-
kezdik önálló életüket.

A TERRÁRIUMBAN
A madárpókok ideális terráriumi állatok. 

Fűteni alig szükséges, világítani is csak a 
látvány vagy a terráriumban elhelyezett 

dekorációs növények miatt kell. A ta-
lajlakó fajoknak fekvő téglalap ala-
pú terráriumot építsünk, míg a fán 

lakóknak álló formáció szükséges. Minden példányt 
külön kell nevelni. A pókokat csak a párzás miatt 
szabad összeengedni!

A terrárium talaja kerti föld, kókuszrost, tölgy- 
vagy bükkfalevél, moha keveréke lehet. Egy-egy 
nagyobb kéregdarab még búvóhelyül is szolgálhat. 
Minden dekorációs elemet alaposan fertőtlenítve 
használjunk. Jó megoldás a húsz-harminc másod-
perces mikrózás. Az 5–15 centiméter vastag talajt 
rendszeresen permetezzük, ügyelve rá, hogy ne 
legyen tocsogós. Faágak helyett inkább tuskókat 

– természetesen a pók testnagyságához igazodva. 
Hetente egyszer, legfeljebb kétszer kínáljunk zsák-
mányállatot, s akkor is csak annyit, amennyit ked-
vencünk ténylegesen zsákmányol. Takarmányálla-
tot nem szabad bent hagyni, zavarja a pókot, olykor 
egy terráriumban maradt nőstény tücsök vagy csó-
tány még le is rakhatja a petéit, nagy galibát okozva. 
A madárpókok vedlési, párzási, nyugalmi periódus-
ban nem fogadnak el táplálékot. 

A kezdők inkább fi atal, két-három vedléses pél-
dányt vásároljanak. Az ilyen kisebb pókokat még 
fi olában vagy műanyag dobozkában kapjuk meg. 
Nem kell azonnal nagy helyre költöztetni a fi atalo-

TÖBBSZÖR VEDLENEK
A pókok növekedésük során többször vedlenek. 
A vedlések közötti időszak függ a táplálékfelvétel 
gyakoriságától, a hőmérséklettől, a páratartalom-
tól és természetesen az évszaktól is. Az elöregedett, 
kinőtt bőrt a pókok egyben vedlik le, azaz a lábak-
ból is kibújnak. Vedlés előtt a nyolclábú már nem 
táplálkozik, igyekszik nedvesebb, párásabb helyre 
bújni. Mikor megindul a vedlés, a pók a hátára fek-
szik az előre megszőtt vedlési hálóban, lábai fölme-
rednek, majd – utóbbiakat is kihúzva – levedlik. Az 
új kültakaró, a kutikula az emelkedő vérnyomásra 
kiegyenesedik, aztán a levegőn megszáradva meg-
szilárdul. Sok terrarista pánikba esik, amikor ked-
venc pókját a hátán fekve találja. Ilyenkor a vedlő 
állatot nem szabad piszkálni, mert a folyamat leáll, 
a pók pedig elpusztul! A levedlett pókot csak a ved-
lés után négy-öt nap múlva szabad takarmánnyal 
kínálni.

használjunk, mert olykor a pókok a mászkálások 
során leeshetnek. Az élő növény beültetése jó meg-
oldás. A madárpókok szívesen isznak, célszerű te-
hát vizestálat helyezni a talajra. A terráriumnak jól 
záródónak kell lennie, mert egy-egy hatalmas erejű 
példány képes az üvegajtót eltolni. Ha megoldható, 
akkor inkább felhúzható ajtót használjunk, ezt biz-
tosan nem tudja a pók kinyitni. A terrárium üveg-
ből készüljön, az oldalfalra parafalapokat ragaszt-
hatunk, vagy műsziklát építhetünk. Nagyon fontos 
a terrárium megfelelő szellőzése. A szellőzőfelület 
perforált lemezből vagy ragasztott üvegcsíkokból 
készüljön. A fonott háló veszélyes lehet, a terrári-
umban mászkáló madárpók hosszú lábszőrei bele-
akadhatnak a drótfonatba, csapdába ejtve az állatot. 
Rosszabb esetben ez akár lábleszakadást is okozhat.

Táplálékul megfelel házi vagy banántücsök (az 
erős csáprágójú afrikai tücsök veszélyt jelenthet a 
madárpókokra), sáska, csótány, ritkán (!) napos egér 

kat. Ahogy nőnek, úgy lehet egyre nagyobb doboz-
ba átrakni őket, majd végleges helyükre, egy szépen 
berendezett terráriumba. A megfelelően tartott, 
nevelt madárpók akár húsz évig is örömöt jelent a 
gazdájának.

AJÁNLOTT FAJOK
A leggyakrabban szaporított faj a Közép-Ameriká-
ban honos göndörszőrű madárpók (Brachypelma 
albopilosum). Talajlakó, kedveli a búvóhelyet. Nyu-
godt, szapora állat. Az egyik kedvelt fán lakó faj az 
amerikai rózsaszín-lábujjú madárpók (Avicularia 
metallica). Suriname esőerdeiben honos; a legsze-
lídebb fán lakó madárpók. Feltétlenül magas építé-
sű terráriumot igényel. Táplálására inkább sáskát és 
csótányt válasszunk. A mexikói vöröslábú tarantula 
(Brachypelma emilia) – színezete miatt – az egyik 
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Testük két fő 
egysége a fejtor 

és a potroh. A 
négy pár járóláb 

és az egy pár 
tapogatóláb 

a fejtorhoz 
kapcsolódik. 
Látványos a 

két hatalmas 
csáprágó, 

amelyek ívesen 
hajlanak. Fogásra 

és a méreg 
bejuttatására 
szolgálnak. A 
nagy méretű 

potrohban 
található a szív, 

a középbél, a 
kloáka, a tüdő, 

az ivarnyílás, a 
selyemmirigyek, 

valamint 
nőstényeknél 
a petefészek, 

hímeknél pedig 
az ondótartó.
Fotó: Dan Olsen / 

Shutterstock

Fotó: Cornel Constantin / Shutterstock
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SÜNISPOTÁLY A HOLNEMVOLT VÁRBAN

Augusztus 16-án nyitottuk meg a Sünispotályt, állatkertünk új bemu-
tató mentőközpontját, ahol természetesen nem csak sünökkel, hanem 
mindenféle más mentett állattal is foglalkozunk. Lapunk olvasói jól 
tudhatják, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert kiterjedt természet-
védelmi tevékenységének részeként mentőmunkát is végez. Olyan 
Magyarországon őshonos, vadon élő és jobbára természetvédelmi ol-
talom alatt álló állatfajok egyedeinek mentéséről van szó, amelyek va-
lamilyen ok miatt emberi segítségre szorulnak. Törött szárnyú gólyák, 
mérgezett sasok, fészekből kiesett fi ókák, elárvult kismókusok, sérült 
sünök, telelésben megzavart denevérek és társaik számára nyújtanak 
munkatársaink második esélyt. A sérült, beteg állatokat meggyógyít-
juk, az elárvultakat felneveljük, a legyengülteket pedig felerősítjük. A 
cél, hogy védenceink újra képesek legyenek emberi segítség nélkül 
boldogulni. S ha ez sikerült, szabadon engedjük őket természetes élő-
helyükön.

A mentett állatok száma az elmúlt években szinte folyamatosan 
növekedett. Az eddigi csúcsot a 2016-os esztendőben regisztráltuk: 
akkor összesen 108 faj 2024 egyedének nyújtottak segítséget munka-
társaink. A mentett állatok közül abban az évben 89 faj 1019 egyede 
volt madár, 11 faj 796 egyede képviselte az emlősöket, további 9 faj 209 
egyede pedig a hüllők és a kétéltűek közül került ki.

A mentett állatok számának megnövekedése, illetve a mentőmun-
ka bemutatásának fontossága miatt már régebb óta jelentkezett igény 
egy új, a mentés és az ismeretterjesztés szempontjából is nagyobb ka-
pacitású bemutató mentőközpont kialakítására. Ehhez szerencsére a 
szükséges feltételeket is sikerült megteremteni. Az erre alkalmas épü-
let az egykori állatorvosi klinika új helyre költöztetésével szabadult fel, 
ráadásul ez a hely a Holnemvolt Várrá átalakított egykori gazdasági 
udvar szívében található, vagyis éppen abban az új bemutató zónában, 
amelyet az állatkert új játszóparkjaként kifejezetten a kisgyermekes 
családok, illetve a tanulmányi csoportok igényei szerint alakítottunk 
ki.

Ezzel párhuzamosan sikerült pályázati forrást is találni az új men-
tőközpont kialakítására, és általában a mentőmunka fejlesztésére. A 
„ZOO4NAT – Szlovák és magyar állatkertek az állatvilág megőrzésé-
ért a határmenti térségben” című projektről van szó, amely az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával, a Szlovákia-Magyar-
ország Határon átnyúló együttműködési program részeként közösen 
valósít meg állatkertünk és a Kassai Állatkert. 

Az új bemutató mentőközpont nem véletlenül 
kapta a Sünispotály nevet. Igaz ugyan, hogy a men-
tett állatok nagyobb része a madarak közül kerül ki, 
ám az emlősök között messze a sünök vezetnek. 
Ráadásul ezek a szimpatikus kisemlősök az i� úság 
számára sok meséből is ismerősek lehetnek. A Sün-
ispotályban a nagyközönséget mintegy 100 négy-
zetméternyi látogatótér várja, ahonnan üvegfalakon 
át lehet belátni a mentőmunka színteréül szolgáló 
kezelőhelyiségekbe, illetve az állatok elhelyezését 
szolgáló röpdékbe is. A mentőmunka bemutatását 
a látogatói térben elhelyezett információs rendszer 
teszi teljessé, illetve a Sünispotály megnyitásával 
különféle ismeretterjesztő, oktató programok is el-
indulnak. 

A Sünispotály emeletén alakítottuk ki a Frakk-ter-
met. Az oktatóterem, amelyet ugyan egyénileg is fel 
lehet keresni, de elsősorban csoportos foglalkozások 
színterének szánjuk, a felelős állattartással foglalko-
zik. Ezt a témakört azért tartja fontosnak az állatker-
tünk, mert a társállattartók semmilyen szervezett 
vagy intézményes képzésben nem részesülnek, és 
sokszor anélkül vágnak bele házi kedvencek tartá-
sába, hogy azok igényeiről, biológiai sajátosságairól 
legalább alapvető ismeretekkel rendelkeznének.
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FLÓDNI ÉS BRIÓS, AZ IFJÚ VENDÉGÍZÜLETESEK

Állatkertünkben a vendégízületesek izgal-
mas csoportjának négy faját is láthatja a 
nagyközönség. Ezek közül a közelmúltban 
kettőnél, a sörényes hangyászoknál és a 
matakóknál is „gyermekáldás” volt. Söré-
nyes hangyászaink történetét az Állatvilág 
rendszeres olvasói jól ismerhetik, hiszen 
a két fi atal tenyészállat, Isabela és William 
2014-es érkezéséről éppúgy beszámoltunk 
a lapban (2014/3. szám), mint első kölykük, 
Bejgli 2016 őszi születéséről (2017/1. szám). 
Az apróság azért kapta a karácsony táján 

népszerű sütemény után a nevét, mert a 
hangyászok jellegzetes mintája a mákos-
bejgli-szeletek metszéslapjára emlékeztet. 
A kis Bejgli időközben felcseperedett, és 
el is költözött a csehországi Liberec állat-
kertjébe. Ám a budapesti közönség sem 
maradt hangyászkölyök nélkül, június 16-

án ugyanis Isabela életet adott második 
kölykének is. A jövevény nősténynek bi-
zonyult, és ha már idősebb testvére is egy 
sütemény után kapta a nevét, a gondozók a 
hagyományt folytatva a Flódni nevet adták 
a második budapesti hangyászkölyöknek.

A tatuk közé tartozó matakók sem isme-
retlenek olvasóink számára, annál is in-
kább, mivel március–áprilisi lapszámunk-
ban Endrédi Lajos tollából kiváló cikk jelent 
meg róluk. Noha Budapesten tekintélyes 
múltja van a különféle tatuk tartásának, a 
matakókkal csak a közelmúltban, 2015 leg-

végén kezdtünk el foglalkozni. Egyik 
nőstény állatunk május-

ban egy életerős kölyköt 

hozott a világra, így a kis hangyás z-
szal csaknem egy időben ennek a matakó 
kisfi únak is nevet kellett találnunk. A „sü-
teményes névadási koncepciót” erre a faj-
ra is kiterjesztve a gondozók végül a Briós 
név mellett döntöttek, utalva a matakók ki-
vételes összegömbölyödő képességére.
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Gould-amandina (Erythrura gouldiae) a legked-
veltebb díszmadarak egyike. A faj érdekessége, 
hogy a természetben fejük színe háromféle is 
lehet: piros, fekete és sárga. Az 1800-as évek 

végén, az 1900-as évek elején még az ornitológusok 
is úgy gondolták, hogy a három fejszín három kü-
lönböző faj ismérve. 

BÉKÉS MADÁR
A Gould-amandina csendes, békés természetű. 
Szinte valamennyi egzotikus apró madárral tár-
sítható. A kolóniában tartás akkor a legszebb, ha 
madárvitrinbe, szobai röpdébe csupán hímekből 
válogatunk össze többféle színváltozatból egy csa-
patot. Ha kalitkában tartjuk, az fekvő téglalap alapú 

ket is gyakran kell cserélni. Alaptakarmánynak 
tökéletesen megfelelő az egzótáknak összeállított 
magkeverék, kevés fénymaggal dúsítva. A magva-
kat adhatjuk szárazon vagy csíráztatva, a félérett 
magokat, réten gyűjtötteket pedig kalászosan, cso-
korba kötve. Lágyeleségük elkészítése nagyon egy-
szerű. Ezt főleg fi ókaneveléskor, illetve vedléskor 
kínáljuk; alapja a gyári egzotikus lágyeleség, reszelt 
sárgarépára szórva. Az emésztést segíti egy kis tál-
kába betett, faszénből készült apró granulátum.

A díszpintyek 
ékköve

A GOULD-AMANDINA

A GOULD-AMANDINA MOZGÉKONY 
MADÁR, EZÉRT MINÉL NAGYOBB 
KALITKÁBAN, VAGY MÉG INKÁBB 

RÖPDÉBEN TARTSUK.

legyen. Célszerű, ha a kalit legalább 10 centiméter 
magasan körben zárt; ezzel a szemetelést minimá-
lisra csökkenthetjük. Alomnak egyaránt használha-
tó macskaalom és apró kavics. Önetető és önitató 
helyett használjunk tálkákat: madaraink étvágyát 
így jobban tudjuk ellenőrizni, ráadásul az ivóvizü-

EDZETTEBB, MINT HINNÉNK
A madarak szaporításánál első feladatunk a meg-
felelő felkészítés. Próbáljuk követni a természetben 
is lejátszódó életciklusukat. A vad Gould-amandi-
na a száraz évszakban nagy területeket bejár, hogy 
szűkös élelmet és ivóvizet találjon. Az esős évszak a 
feltöltődés és a fi ókanevelés ideje. Ez párás, meleg 
környezetet és táplálékbőséget jelent. A ciklikus-
ságot – a hazai viszonyokhoz igazítva – nekünk 
is biztosítani kell. A Gould-amandina nem kényes, 
hacsak tartója azzá nem teszi. Tehát pihentetési 
időben a madarat soványabban etessük! Tegyük le-
hetővé, hogy mozogjon, repüljön: ha lehet, kerti, de 
minden esetben nagyobb röpdében. Magyarorszá-
gon a párás idő az ősz eljövetelével kezdődik, ekkor 
kezdjük el a tartalmasabb etetést, adjuk a lágyelesé-

A hímek élénk 
tarkák, míg a 
tojók színei 
tompábbak, a 
fejen a jellegzetes 
alapszín kevésbé 
kiterjedt. Mára 
a vad színekből 
több tucat szín-
változatot sikerült 
kitenyészteni. 
Fotó: NAN 728 
/ Shutterstock
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EDZETTEBB, MINT HINNÉNK
A madarak szaporításánál első feladatunk a meg-
felelő felkészítés. Próbáljuk követni a természetben 
is lejátszódó életciklusukat. A vad Gould-amandi-
na a száraz évszakban nagy területeket bejár, hogy 
szűkös élelmet és ivóvizet találjon. Az esős évszak a 
feltöltődés és a fi ókanevelés ideje. Ez párás, meleg 
környezetet és táplálékbőséget jelent. A ciklikus-
ságot – a hazai viszonyokhoz igazítva – nekünk 
is biztosítani kell. A Gould-amandina nem kényes, 
hacsak tartója azzá nem teszi. Tehát pihentetési 
időben a madarat soványabban etessük! Tegyük le-
hetővé, hogy mozogjon, repüljön: ha lehet, kerti, de 
minden esetben nagyobb röpdében. Magyarorszá-
gon a párás idő az ősz eljövetelével kezdődik, ekkor 
kezdjük el a tartalmasabb etetést, adjuk a lágyelesé-

A hímek élénk 
tarkák, míg a 
tojók színei 
tompábbak, a 
fejen a jellegzetes 
alapszín kevésbé 
kiterjedt. Mára 
a vad színekből 
több tucat szín-
változatot sikerült 
kitenyészteni. 
Fotó: NAN 728 
/ Shutterstock

get. Nálam a kerti röpdében lévő Gould-amandinák 
még októberben is kint lehettek, és nem fáztak meg. 
Előfordult, hogy néhány pár – a hideg ellenére – 
fi ókát nevelt. Ám a bevitt madarak szaporításához 
már kell a legalább 20-22 Celsius-fokos egyenle-
tes meleg, megfelelő páratartalommal, minimum 
12-14 óra megvilágítási idő mellett. A fűtött lakást 
helyi melegítéssel 25 fokig vagy tovább melegíte-

NÉHÁNY JÓ TANÁCS 
KEZDŐ „GOULDOSOKNAK”
Csak teljesen kivedlett, egészséges példányt ve-
gyünk. A téli hónapokban ne vásároljunk, mert 
madarunk megfázhat a szállításnál. A beszerzést 
célszerű a fűtési szezon végére ütemezni. 

A Gould-amandina szervezete a vírusokra és bak-
tériumokra különösen érzékeny. Minden új mada-
rat különítsünk el a meglévő állománytól: a karan-
tén kihagyhatatlan.

Ismeretlen eredetű betegségnél a madarat szintén 
különítsük el. Tegyük lámpa alá, melegebb környe-
zetbe. A legtöbb betegség gyors lefolyású, ami saj-
nos gyakran az egyedek pusztulásával jár. Orvosi 
kezelés, saját próbálkozás ilyen esetben fölösleges. 
A legjobb gyógymód a tisztaság nem eltúlzott, de 
fokozott betartása, a madár igényeinek felismeré-
se. A stabil állomány ellenálló, immunrendszere a 
megszokott helyéhez igazodik.

Penészes, dohos maggal ne etessünk, a lágyelesé-
get naponta cseréljük. A faj legismertebb betegsége 
a torokatka okozta tüsszögés. Sajnos ez minden ál-
lományt fenyeget. Többféle ellenszer beszerezhető. 
Én a méheknél bevált füstöléses módszer híve va-
gyok, mivel így még a madarakat sem kell kifog-
dosni. Havi egyszer megelőzésre, még költési idő-
ben is alkalmazható. 

A főtt tojásos etetést a fi ókák kikelése utáni negye-
dik-ötödik napig mindenképp kerüljük. Én tojást 
csupán a gyári keverékkel etetek! A madarak táplá-
lékának lebontását enzimek segítik. Galamboknál 
a prolaktin nevű enzim segíti a begytej kialakulá-
sát, ami előemésztést eredményez. Ez más mada-
raknál, például a Gould-amandinánál is hiányzik, 
tehát nincs begyteje. Úgy etet, hogy az emésztés el 
sem kezdődött; e hátránnyal a fi ókáknak kell meg-
birkózniuk. A tojás egy nagy molekulájú zsírsavak-
kal telített fehérje, s minden más előnye ellenére 
a fi atal Gould-amandina képtelen megemészteni, 
ami májelfajulást okozhat. 

A GOULD-AMANDINA BÁR TENYÉSZTÉSÉNEK LEHETNEK 
BUKTATÓI, KIS ODAFIGYELÉSSEL 

KÖNNYEDÉN FELNEVELHETŐK A FIÓKÁK.

Természetes előfordulása Auszt-
rália északi része, különösen 
Kimberly körzete. A nagy tisz-
tásokkal tagolt erdőségeket és 
a szavannákat kedveli. A költési 
időszakot leszámítva kis cso-
portokban, kóborolva keresi táp-
lálékát. Az első példányok 1887-
ban érkeztek Európába.

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett
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ni teljesen fölösleges! A szaporí-
tás történhet páronként, illetve 
madárszobában több hímmel és 
tojóval, kolóniában is. A kolóni-
ás szaporítás előnye, hogy a tojó 
kiválaszthatja a neki tetsző hímet. 
(A természetben is mindig a tojó 
választ.) A különböző színes gyű-
rűkkel megjelölt madaraknál az 
egymással harmonizáló párokat 
egyedi kalitokba, külön is kitehet-
jük. A harmonizáló párnál a hím 
bókolása, ugrálós udvarlása ha-
marosan célt ér. A fi óka kikelésé-
nek két útja ismert. A természetes 
út az, ahol a két szülő közös kot-
lásának eredményeként jön vi-
lágra az utód. A másik megoldás 
a dajkaszülő használata, melynek 
egyaránt vannak hívei és ellen-
zői. Én csupán kényszerhelyzet-
ben helyeslem, de tudomásul kell 

venni, hogy a Gould-amandina elterjedése ennek 
köszönhető.

A faj kotlási ideje a hőmérséklet függvényében kö-
zel tizennyolc nap. A hasonló méretű madaraknál ez 
csak két hét. Tehát optimális dajkáltatáshoz legalább 
két pár dajkaszülő szükséges. A frissen tojt dajka to-
jásait olyan Gould-tojásokkal cserélhetjük ki, amelye-

A Gould-amandi-
na halkan, de 
szépen dalol, 
sőt más ma-
dár énekére is 
megtanítható. Az 
elválasztott fi atal 
hímeket közös 
röpdébe tettem, 
tanítójuk pedig 
nem egy öreg 
fajtársuk, hanem 
egy intenzíven 
éneklő kanári 
volt. (balra)
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A Gould-amandi-
na békés madár, 
így más, hasonló 
igényű dísz-
pintyekkel is tár-
sítható. A képen 
zebrapinttyel és 
gyémántpinttyel 
él közös volier-
ben.
Fotó: Coldmoon 
Photoproject 
/ Shutterstock

ken már vagy a szülő, vagy egy másik dajka legalább 
négy-hat napja kotlott! Ha nem ilyen előkeltetett to-
jást teszünk a már fészkén ülő „pótmama” alá, akkor 
gyakori következmény, hogy a dajka még kikelés 
előtt faképnél hagyja a Gould-tojásokat. A dajkáltatás 
másik hátránya, hogy a nevelőszülő rövidebb ideig 
etet, mint a Gould-amandina. Az így felnevelt fi atalok 
többsége sajnos a bevésődés miatt pótszüleit tekinti 
fajtársnak, amivel a további szaporítást megnehezíti. 
Leggyakoribb dajka a japáni sirályka. E szerepre alkal-
mas még minden olyan jól nevelő madár, mely odú-
ban fészkel, s etetésre ösztönzik a kis Gould-amandi-
na csőrén lévő fényvisszaverő papillák. A fi atalok az 
első vedlést követően színesednek ki.
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