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 Egyre nagyobb jelentőségű a május 17. és 26. 
között a Pentland Firth szorosban és a környező 
tengerekben tartott cetmegfigyelés. A Sea Watch 
Alapítvány eseményén lelkes önkéntesek gyűjtenek 
adatokat, és készítenek felvételeket a Nagy-Britannia 
környékén élő cetekről. A résztvevők idén különösen 
sok fajt észleltek, és olyan lenyűgöző látványban 
is részük lehetett, mint a kardszárnyú delfinek egy 
csapatának megpillantása. Az orkák egy kis delfinborjú 
társaságában úsztak Skócia északi partjainál.

www.discoverwildlife.com 

Forrás: Photo by Pippa Low, North 58° Sea Adventures.

 Védett ikrázóhelynek jelölte ki a bangladesi kormány a 
Nijhum Dwip sziget körüli vizeket az ország legértékesebb halának 
tekintett Tenualosa ilisha heringfaj számára. Az intézkedés egyúttal 
védelmet biztosít a még nagy számban ott élő, veszélyeztetett delfin-, 
cápa-, rája- és tengeriteknős-populációknak is. A csaknem 4000 négy-
zetkilométeres, új tengeri természetvédelmi terület rendkívül gazdag 
élővilága a tengeri biodiverzitás „hotspot”-jának tekinthető. 

www.wcs.org

 Eltűnt Poppy, az utolsó olyan hegyi gorilla is, aki szerepel Dian 
Fossey Gorillák a ködben című világhírű könyvében. Poppy hosszú éle-
te során – 1976. április 1-jén született – számos új információval gazdagította 
a tudományt. Kölyökkorától kezdve, élete különböző szakaszaiban a kutatók 
szinte folyamatosan megfigyelték, így jobban megismerhették a nőstény 
gorillák személyiségét, továbbá szociális viselkedésüket, szaporodásukat 
és csoportstruktúrájuk alakulását. Poppy Dian Fossey meggyilkolása után 
csatlakozott a Susa gorillacsapathoz, ahol évtizedekig élt, és egyre emelke-
dett a csoport hierarchiájában. Ő volt az eddig regisztrált legidősebb hegyi 
gorilla, akinek utódja született: 41 éves korában adott életet utolsó kölykének. 
Poppyt 2018-ban egy új csoporthoz csatlakozva látták, ám e hordának egy 
időre nyoma veszett. Mire a csoport tagjai újra felbukkantak, Poppy már nem 
volt közöttük, és később, hosszas kutatás után sem sikerült őt megtalálni. 
Valószínűleg elpusztult.

www. swara.co.ke

Forrás: The Dian Fossey Gorilla Fund

 Tizenhét, fogságban született foltos erszényes-
nyestet (Dasyurus viverrinus) engedtek szabadon 
az ausztráliai Booderee Nemzeti Parkban. A fajt egyszer 
már kiirtották a kontinensről, így az 1960-as évek óta 
csak Tasmaniában fordul elő. A kutatók bíznak abban, 
hogy sikerült az állatokat felkészíteni a szabad életre. 
Ausztráliában négy erszényesnyestfaj honos, mindegyi-
kük a veszélyeztetett vagy a kritikusan veszélyeztetett 
kategóriában szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi 
Unió (IUCN) vörös listáján. 

www.discoverwildlife.com 

Forrás: www.wwf.org.au

 Évente mintegy kétmillió gnú, zebra és 
gazella vonul a tanzániai Serengeti Nemzeti 
Parkból a kenyai Masai Mara Nemzeti Rezervátum 
területére. Idén első alkalommal került sor arra, 
hogy egy hét ország tudósaiból álló, népes csoport 
átfogó adatokat gyűjtsön arról, milyen hatással van 
az emberi tevékenység a Serengeti–Mara ökoszisz-
témájára, és ezen belül a vándorló állatok életére. 
Az adatokat 40 évre visszamenőleg vizsgálták, és 
megállapították, hogy ez idő alatt óriási változások 
történtek: jelentősen csökkent a növényzet meny-
nyisége; a gazdaságok, települések, kerítések miatt 
a terület feldarabolódott. Mindez azt jelenti, hogy 
az állatok nem tudnak szabadon vándorolni, és ez 
nehézséget jelent a táplálék- és a párkeresésben 
egyaránt. Az érintett területen élő emberi népesség 
az utolsó 13 évben 4,6 millióról 5,8 millióra emelke-
dett, a haszonállatok növekvő száma pedig túllegel-
tetéshez és a talaj kimerüléséhez vezetett.

www. swara.co.ke 

Fotó: Kovács Zsolt
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 Két hiúzt telepítettek át a Kárpátokból a Dinári-hegységbe, 
hogy emeljék az ott élő hiúzpopuláció genetikai diverzitását. A szlovén 
állományt ugyanis az 1973-ban szabadon engedett hat egyed leszár-
mazottai alkotják, így a beltenyészet 
elkerülése miatt szükségessé vált új 
példányok betelepítése. A most folyó 
projekt keretében összesen 14 hiúz köl-
tözik majd a Dinári-hegység területére, 
ahol ma mintegy 130 egyed él. 

www.discoverwildlife.com 

Forrás: www.rewildingfoundation.org

 Új kivipopulációt találtak Új-Zélandon, mégpedig egy jó 
hallású vadőrnek köszönhetően. A vadőr még áprilisban figyelt fel 
a kivi hangjára, és az ezután szervezett kutatás során egy legalább 
16 egyedből álló, elszigetelt csoportot találtak. A madarak Új-Zéland 
legveszélyeztetettebb kivifajának, a déli barna kivinek (Apteryx 
australis) egyik, 500 példánynál is kisebb számban előforduló alfajá-
hoz tartoznak. Érdekes, hogy savas talajú, gyér növényzetű fenn-
síkon akadtak rájuk, amely jelentősen különbözik az eddig ismert 
élőhelytől. A most megtalált madarak tollazatának DNS-vizsgálata 
némi eltérést mutat a fő populációtól, így a szerepük roppant fontos 
lehet a kritikusan veszélyeztetett alfaj megőrzésében.

www.birdguides.com 

 Három kölyköt rabolt el egy afrikai vadkutya-
falka a riválisaitól Botswanában. A kiskutyák jól 
vannak, és együtt nevelkednek a „gyerekrablók” saját 
kölykeivel. Bár a kölyökrablás ritkán fordul elő, nem ez 
volt az első ilyen incidens: az elkövetők már 2017-ben 
is elloptak egy kicsit, ugyanettől a falkától. Az afrikai 
vadkutyák rendkívül odaadóan bánnak a kölykökkel, 
még akkor is, ha azok nem a sajátjaik, így ez a maga-
tartás szomszédos falkák esetében nem meglepő. Va-
lószínűsíthető, hogy a két csoport néhány évvel ezelőtt 
egy nagyobb falka kettészakadásakor jött létre.

www.discoverwildlife.com 

Fotó: Riccardo Maywald / Shutterstock

 A Masai Mara Nemzeti Rezervátumban 539 zsiráfot sikerült 
összeszámolni. A 16 napon keresztül tartó felmérés eredményeiről a 
kutatók átfogó adatbázist készítenek, ezért megpróbáltak minden egye-
det lefényképezni. A maszáj zsiráf (Giraffa camelopardalis tippelskirchi) 
korábban a leggyakoribb alfaj volt, ám egyedszáma az utóbbi 30 évben a 
felére csökkent, elsősorban az élőhelyvesztés és az orvvadászat miatt.

www. swara.co.ke 

Fotó: Worraket / Shutterstock

 Egy teljes éven keresztül egyetlen elefántot 
sem lőttek le orvvadászok a mozambiki Niassa 
természetvédelmi területen! Amíg 2015-ig elefán-
tok ezrei estek áldozatul a féktelen és szervezett orvva-
dászatnak, 2015 és 2017 között ez a szám átlagosan évi 
százra csökkent. A siker több tényezőnek köszönhető: 
a mozambiki kormány együttműködik a vadvédelmi 
terület üzemeltetőivel, sor került egy gyors reagálású 
rendőri egység telepítésére, továbbá fokozott légi elle-
nőrzést vezettek be, és az is lényeges, hogy az orvvadá-
szok immár szigorúbb büntetésre számíthatnak.

www.wcs.org

Fotó: Kovács Zsolt
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ivatalos adatok szerint 2009 előtt kevesebb 
mint tíz, később fel is nevelkedett hangyászsün 
született fogságban. Utóbb az intenzív kutatá-

soknak köszönhetően pár ausztrál állatkert – igaz, 
alacsony számban – szaporította a fajt, de Európá-
ból továbbra is csak néhány sikertörténet ismert.

A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai 
azonban most örömmel tudatják: a 2019-ben meg-
született rövidcsőrű hangyászsün szépen csepere-
dik!

ILYEN ÁLLAT NINCS IS – EXTRÉM ÉS ŐSI FORMÁK
Az angol nyelvterületen használt Echidna szó a gö-
rög mitológia kígyótestű, ám szépséges nimfaarcú 
szörnyére utal, mivel a hangyászsünök részben em-
lős-, részben hüllőszerű bélyegeket mutatnak. Az 
állat első leírásakor tudományos névnek szánták az 
Echidnát, de mint kiderült, e néven már számontar-
tottak egy murénafajt. Így lett aztán Tachyglossus, 
„fürge nyelvű”, ám az angolszász területeken élők-
nek megtetszett az Echidna szó, s ez rögzült a nyel-
vükben.

Mindegyik tojásrakó emlős esetében elmond-
ható, hogy ősi kialakulású fajokról van szó. Amikor 
az 1700-as évek legvégén az első kacsacsőrű emlős 
kikészített preparátuma európai kutatókhoz került, 
évekig azt hitték: ügyes montírozás történt több faj 
(valamely kacsa és egy emlős) bőrének, testének 
összevarrásával. A vita aztán rendeződött, s mára 

H tudjuk, hogy egy rendkívül különös szaporodású 
állatcsoporttal van dolgunk.

A rövidcsőrű hangyászsünök a szabad termé-
szetben, ha nem is kizárólag, de jobbára éjszakai 

Az ausztrál forma 
állatkertben
Fotó: Molnár Zoltán

Két hónapos 
kor körül teszi 

ki az anya az 
erszényből egy 

védett helyre
Fotó: Mózes Katalin
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életmódot folytatnak, s magá-
nyosan élnek. Rovarokkal táplál-
koznak, ezt erőteljes ásókarmuk 
és messzire kinyújtható nyelvük 
segíti elő. Erős karmaik ugyanak-
kor a rejtőzködést is elősegítik: a 
laza talajba percek alatt képesek 
úgy beásni magukat, hogy ki sem 
látszanak.

Szaporodás idején – bár a nős-
tények, a mi békáinkhoz hason-
lóan, nem igazán boldogok tőle 
– egy-egy nőivarú állatot akár 
több hím is üldözhet szerelmé-
vel. Innen ismert az Echidna train 
(„hangyászvonat”) kifejezés is.

KÜLÖNLEGES SZAPORODÁS
Párzás után a nőstény bizton-
ságos búvóhelyre vonul, s az 
időközben kialakult erszényébe 
(amely igazából a megereszkedett 
hasi bőrredő) tojja általában egy 
tojását. A tojás alig 1,5-2 gram-
mos, és a költési idő is megle-
pően rövid, alig tíz nap körüli. 
A nőstény közben ki sem moz-
dul búvóhelyéről, nem eszik, s a 
kicsi kikelése után még további 
tíz napot tölt el így. Ezt követően 
kezd csak mozogni, táplálkozni, s 
mintegy másfél hónapig magával 
hurcolja kicsinyét. Az ötvenedik 
nap táján a már elég nagynak 
tartott kölyköt egy biztonságos 
üregbe helyezi, melynek a bejá-
ratát gyakran be is fedi, így védve 
a ragadozóktól. Eleinte naponta 
visszajár hozzá megetetni, ké-
sőbb már csupán négy-öt, majd 

tíznaponta. A kicsi ezalatt békésen pihen, egyetlen 
„dolga” a növekedés. Önálló életét hat-hét hónapos 
kora körül kezdi meg.

Igen ritka esetekben a szabad természetben is le-
írtak dupla tojásrakást; ezt az ausztrál állatkerti ku-
tatások is megerősítették. Ilyenkor a nőstény a köly-
köket két különálló üregben helyezi el, ő maga pedig 
egy harmadikat választ pihenőnek.

A faj fogságban (ma már inkább az „emberi gon-
doskodás alatt” kifejezés használatos) csak nagy 
ritkán szaporodott úgy, hogy a kicsi fel is nőjön. 
2009-ig tíznél kevesebb olyan példányról van hi-
teles adatunk, ahol a kölyök a felnőttkort is meg-
élte (ausztrál, amerikai és európai állatkertekben). 
Arthur Ferguson és munkatársai 2006-tól intenzív 
vizsgálatokba kezdtek több ausztrál állatkert bevo-

násával, s munkájuk eredményeként 2011–2014 kö-
zött tizenhárom fi atal született és nőtt fel. Ezen idő-
szakban az állatokat folyamatos megfi gyelés alatt 
tartották – a zavarás minimalizálásával. A kutatások 
az így szerzett tapasztalat felhasználásával folynak 
tovább, mégpedig egyre nagyobb sikerrel.

Európában is akadnak – igaz, nem mindig bi-
zonyítható – leírások az elmúlt száz évben világra 
jött hangyászsünökről. Talán az 1995-ben Saarb-
rückenben született, ma Frankfurtban élő állat a 
leghitelesebb ebből az időszakból. Az elmúlt évtize-
dekben több európai állatkertbe és magántartóhoz 
érkezett Indonéziából hangyászsün. Vannak olyan 
hírek, melyek szerint egyes, nem állatkerti szövet-
ségbe tartozó helyeken sikeres volt a szaporítás. E 
beszámolók azonban hivatalos megerősítést mind-
máig nem kaptak.

2014-ben Rostockban viszont született egy bébi, 
ám az anya egy (nem a kölyökneveléssel összefüg-
gő) probléma miatt elpusztult. Ekkor a kölyök három 
és fél hónapos volt. A német kollégák megfeszített 
munkával sikeresen fölnevelték az utódot, amely 
ma is jól van. 2016-ban a csehországi Plzenben volt 
szaporulat, de a kicsi elpusztult. Szintén itt 2018 de-
cemberében találtak egy újabb elhullott kölyköt, ám 
2019 januárjában ugyanannál a párnál egy élőt is: 

A kölyök három 
hónaposan
Fotó: Nagy István

EGY KIS RENDSZERTAN
A tojásrakó vagy kloákás emlősöknek sokáig három faja volt ismert: a ka-
csacsőrű emlős (Ornithorhynchus anatinus), a rövidcsőrű hangyászsün 
(Tachyglossus aculeatus) és a hosszúcsőrű hangyászsün (Zaglossus 
bruijni). Ám az elmúlt években a hosszúcsőrűt három különálló fajra 
osztották, melyek a következők: Z. bruijni, Z. attenboroughi és Z. bartoni. 
E besorolás azonban igen kevés megtalált egyed alapján történt.
A rövidcsőrű hangyászsünnek öt alfaját ismerjük, ezek elterjedésük sze-
rint is nagymértékben elkülönülnek:

T. a. acanthion Nyugat-Ausztrália; Északi terület

T. a. aculeatus Queensland; Új-Dél-Wales; Victoria; Dél-Ausztrália

T. a. lawesi Pápua Új-Guinea (Ez az alfaj látható Budapesten is)

T. a. multiaculeatus Kenguru-sziget

T. a. setosus Tasmania

Az alfajok nem pusztán elterjedésüket tekintve térnek el egymástól: 
külső megjelenésük is jelentősen különbözik. A tasmaniai alfaj például 
lényegesen „szőrösebb” a többinél, s egyúttal kevesebb tüske borítja a 
testét.
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az aránylag ritka „ikertojásolás” esete fordult elő. A 
kicsi mindmostanáig jól van.

EREDMÉNYEK BUDAPESTEN
A Fővárosi Állat- és Növénykert jelenleg tartott 
egyedei 2012-ben érkeztek. Elhelyezésükre egy 
külön kifutóban került sor, ahol csak ezt a fajt mu-
tatjuk be. Általában éjszaka aktívak, s bár van külső 
kifutójuk, nem igazán rajonganak érte. Mikor időn-
ként kikerülnek, sokszor gyorsan elássák magukat 
– néha csak a hátuk látszik ki, máskor még az sem.

A nőstény és a hím közös kifutót birtokol, el-
különítésük csupán a kölyöknevelés során történt 
meg. Táplálékuk főként speciális lágykeverékből 
áll, amely számos adalékanyag mellett a rovarkoszt 
összetételének másolata. A napi táplálékfogyást 
részben az elfogyasztott étel mennyiségének, rész-
ben az állatok rendszeres testtömegének mérésé-
vel követjük nyomon. A nőstény két kilogrammot 
nyom, a hím három kiló fölött van.

Hangyászsünjeink között agresszió nem volt, 
de különösebb érdeklődést sem mutattak egymás 
iránt. 2018 januárjában a nőstény gubbasztani kez-
dett, s ez mindenkit elbizonytalanított. Nem tud-
tuk, hogy komoly szakmai eredmény előtt állunk-e, 
vagy netán valami betegség ütötte fel a fejét. Pár 
nap után a nőstény megfogásával nemcsak a töme-
gét ellenőriztük, hanem alaposan át is vizsgáltuk. 
Az erszényben egy aprócska tojás lapult! Remé-
nyeink ellenére e tojásból nem kelt ki kicsi, ám az 
azonnali ausztrál segítség és szakvélemény szerint 
„jó esélyünk van a következő szezonban szaporíta-
ni, most, hogy a nőstény szaporodóképes, és tudjuk 
ennek várható idejét”. Így hát feszült fi gyelemmel 
vártuk az újabb esztendőt.

NEM KACSACSŐRŰ EMLŐS
Még a Grzimek-féle Emlősök enciklopédiája is megemlíti, hogy 
Ausztrálián kívül csak kevés helyen tartottak kacsacsőrű em-
lőst, de a szerző szerint 1913–17 között Budapesten látható volt e 
különleges állat. Ez azonban nem igaz, valószínűleg az első vi-
lágháború alatti dokumentációs hibáról van szó. A nálunk akkor 
leggyakoribb idegen nyelven, németül ugyanis a kacsacsőrű 
emlősre a Schnabeltier („csőrös emlős”), míg a hangyászsünök-
re a Schnabeligel („csőrös sün”) kifejezést használják. Hogy a 
nagy háború szörnyű megpróbáltatásai során épp milyen adat 
félrerögzítése történt, immár sose fog kiderülni…
Az 1912-ben és 1913-ban kiadott állatkerti útmutatókban nem 
szerepel hangyászsün, holott 1912-ben két egyed is érkezett Bu-

dapestre. A Természet Mi újság az Állatkertben? című rovatában, 
1914 augusztusában a következő volt olvasható: „Még egy har-
madik igen nevezetes faj látható itt: a hosszúcsőrű gyapjas han-
gyász, melynek Új-Guinea a hazája. Eddig összesen kilenc élő 
példányt hoztak Európába két esztendeje. Ezekből vett egy-egy 
párt a Londoni, Berlini, Frankfurti s Budapesti Állatkert. Össze-
sen két példány él még belőlük, egyik a Londoni Állatkertben, a 
másik nálunk. Az idehozottakból az egyik nemsokára elhullott, 
s a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került. A másik teljesen 
megszokta az itteni életmódot, s szívósan kitart.” Az 1917-es út-
mutatóban pedig ez olvasható: „a csőrös állatok (Monotremata) 
egyik faja […], amelyet Új-Guineából kaptunk”. 

A mintegy öt 
hónapos kölyök 
a budapesti 
állatkert egyik 
büszkesége
Fotó: Mózes Katalin
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Az állatok a késő ősz során fokozott aktivitást 
mutattak, étvágyuk is megnőtt, és 2019 januárjában 
– a 2018-as tojásrakáshoz képest alig egy hét kü-
lönbséggel – a nőstény összegömbölyödött, s nem 
mozdult. A hímet elkülönítettük. Ismét folyamatos 
kapcsolatban álltunk az ausztrál kollégával, és vár-
tunk, fi gyeltünk, reménykedtünk. Egy békés helyen 
költőládát helyeztünk el. A nőstény tíz nap eltelté-
vel megmozdult, s betipegett a ládába. Itt újabb tíz 
napot töltött teljes nyugalomban, majd esténként 
elindult, és húsz nap után megint táplálkozni kez-
dett. Mivel már tudtuk, hogy a 
zavartalanság az egyik legfonto-
sabb tényező, az anyát senki nem 
háborgatta. A gyors napi rutinok 
is csendben zajlottak, éjszakára 
pedig egy éjjellátó vadkamerával 
fi gyeltük az eseményeket. Több-
ször látni véltük a has gömbölyö-
dését, nagyobbodását, ám a szó-
ban forgó alfaj a legkisebb, s úgy 
tűnik, nem is látszanak jól ezek a 
jelek. Újabb negyven nap után el-
lenőriztük az anyát, és szinte tán-
colni lett volna kedvünk, mikor 
egy apró hangyászormány „inte-
getett” vissza. Ekkor került be egy 
második pihenőláda, mely lehe-
tővé tette, hogy az anya lerakja 
már nagyobbacska kölykét, s ma-
gának is biztosítson némi nyu-
galmat. Egy esetben megfi gyel-
tük, hogy a kölyök elhagyta az 
erszényt, de vissza is mászott. Pár 
nap múlva aztán véget ért a folya-
matos együttlét, és a kishangyász 
immár egy másik pihenőodúban 
töltötte napjait. Az anya eleinte 
huszonnégy óránként visszajárt 

hozzá, később a szünetek egyre hosszabbra nyúl-
tak, s idővel már csak ötnaponta etetett. A kölyköt 
csupán akkor ellenőriztük, mikor az anyaállat a má-
sik üregben pihent. Az éjjellátó kamerát továbbra is 
használtuk, tekintetbe véve, hogy nem szabad meg-
ijedni, ha kisebb tömegveszteséget tapasztalunk: az 
ötnapos etetés köztes időszakában ez természetes. 
A mérlegelések szerint a kölyök szépen fejlődik, s e 
sorok írásakor már 700 gramm fölött van. 

MOLNÁR ZOLTÁN

Egy ilyen szúrós 
állatot ajánlatos 
kesztyűvel 
megfogni. 
Fotó: Bagosi Zoltán

Az egyik szülő 
még a karantén-
ban, nem sokkal 
megérkezése 
után
Fotó: Bagosi Zoltán
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manysik a soule, a cseremiszek a šüle, a fi nnek 
a siili, míg az észtek a siil szóval illetik az Euró-
pa-szerte közkedvelt és általunk sünöknek hí-

vott tüskebundás kisemlősöket. De mi sem szólítot-
tuk mindig sünnek őket, e név csak a XIX. század 
nyelvújító korszakának szülötte. A régiek sülként 
(ugye, mennyire hasonlít a fi nn siili vagy az észt siil 
szóra?), ám még inkább tövises vagy tüskés borz-
ként emlegették Csukás István Sün Balázsát. Ter-
mészetesen a mai tudományos szóhasználatban a 
sül megnevezés már nem a sünfélék (Erinaceidae) 
családjának tagjaira vonatkozik, hanem a rágcsá-
lók közé tartozó sülfélék (Hystricidae) fajait jelölik 
vele, amelyeknek nincs rendszertani közük a sün-
félékhez. De visszatérve a régi megnevezésekre, 
nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a 

magyar népnyelv következetesen megkülönböz-
tetett sündisznót és sünkutyát is. E két formát oly-
annyira szétválasztotta, hogy pontosnak vélt külső 
morfológiai és etológiai sajátosságokkal is jellemez-
te őket. Például: a sünkutyák egyenes orral rendel-
keznek, s ka� ogó hangot hallatnak, mint a vérebek. 
A sündisznóknak ellenben turcsi az orruk, míg röfö-
gésszerű hangjuk inkább emlékeztet a sertésekére, 
vaddisznókéra. Sőt a XX. század elejéről származó 
leírások alapján nyilvánvaló, hogy egyes vidékeken 
ugyanígy megkülönböztették a süvinyt és a szőcsöt 
is. Ezek szerint a disznószőcs a sündisznó nősténye, 
míg a kutyaszőcs a hímje. Az említett etnográfi ai 
különbözőség valótlanságára azonban már Herman 
Ottó is felhívta a fi gyelmet az 1800-as évek vége felé. 
Ha a békésen baktató sünt nem zavarjuk – írta –, 

A 10 ÉVES VADONLESŐ BEMUTATJA

A tövises borztól 
a káromkodó city-sünig

A
Ha nyújtott az 

orra a tüskéshá-
túnak, akkor sün-
kutya, ha turcsira 

behúzott, abban 
az esetben sün-
disznó – vélték 

még száz éve. De, 
mint a képen is 

látható, az orrhú-
zogatás csupán 

az aktuális han-
gulatát mutatja a 

hazánkban honos 
egyetlen sün-

fajnak, a keleti 
sünnek.

Fotó: Bagosi Zoltán
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akkor egyenes orral, magában ka� ogva halad, míg 
ha útját álljuk, akkor védekezően, összegömbölyöd-
ve behúzza az orrát, s röfögéssel próbálja elriasztani 
zaklatóját.

Végül a fenti vitára a Magyar Biológiai Társaság 
1932. január 8-án megtartott szakosztályi ülésén a 
kor két kiemelkedő emlőskutatója, Vásárhelyi István 
a „Sündisznó vagy sünkutya?”, valamint Éhik Gyula 
a „Jogosult-e a sünkutya és sündisznó elnevezés?” 
című előadásával tett pontot. Méghozzá úgy, hogy 
egységesen letették a voksukat amellett, hogy bi-
zony kies hazánkban egyetlen sünfaj él, melyet a 
mai rendszertani besorolás szerint keleti sünnek 
(Erinaceus roumanicus) nevezünk. Európa nyugati 
és északi területein viszont a Linné által leírt euró-
pai sün (Erinaceus europaeus) szöszmötöl a bokrok 
alján. S ha már a taxonómia végére értünk, vessünk 
egy pillantást arra is, miként élnek ezek a lábra kelt 
vadgesztenye-utánzatok.

ÉVES SÜNNAPTÁR
Ha a süntanyák falán lóghatna egy-egy éves sün-
kalendárium, aszerint a sünök új éve nyilván már-
cius közepén kezdődne. Tudniillik akkortájt ébre-
deznek csaknem öt hónapos téli álmukból, bár ezt 
inkább csupán tájékozódó mocorgásnak lehetne 
nevezni. A melegebb napokon ugyan kidugják orru-
kat a rőzse-, gally- és (avarral vegyes) mohahalmok 
alól, de ha az időjárás zordabbra fordul, rögvest visz-
szaalszanak, amennyiben telik még e luxusra a téli 
zsírtartalékból. Áprilisban viszont már mindenképp 
nyakukba veszik a kinti világot, esznek-isznak, híz-
nak – hiszen a hosszú koplalás után szinte lötyög 

rajtuk a tüskés bőr –, és készülnek a májusi szerel-
mes időszakra. Majdnem minden ehetőt elfogyasz-
tanak, ami eléjük kerül, legyen az földigiliszta, csiga, 
a hidegtől még dermedt fi atal gyík, földön fészkelő 
madár fi ókája, vagy épp egy jó állapotban lévő dög. 
Természetesen a kutyáinknak, macskáinknak ki-
rakott ételekbe, tápokba is nagy lelkesedéssel bele-
kóstolnak; erről a szokásukról később bővebben is 
értekezünk. Aztán beköszönt a zöld leveles május, 
és sünjeink belevetik magukat az udvarlás és párzás 

bonyolult világába. Náluk ez úgy szokás, hogy a hím 
felkeresi a nőstényt, s nem adja fel az udvarlást akkor 
sem, ha kezdetben az ara kikosarazza. Bár a nőstény 
minduntalan elkocog udvarlója elől, végül a hím ad-
dig próbálkozik, míg őnagysága le nem lassul. A pár, 
némi lökdösődés után, hamarosan elkezd kör alak-
ban keringeni. Ez a násztánc akár órákig is eltarthat: 
a nőstény így készül fel az aktusra. Aztán lelapítja a 
tüskéit, testét leengedi a földre, kissé megemelt hát-
só lábait pedig szétterpeszti, várván a hímet.

A párzás utáni vemhesség két 
hónapig tart, mígnem júniusban 
világra jönnek az akkor még csu-
kott szemű kissünök. Puha, fehér 
tüskéik a levegő hatására kemé-
nyednek meg, majd kezdenek el 
fokozatosan sötétedni. Júliusban 
pedig már indulnak is a külvilá-
got felfedező első utak az anya 
vezetésével. Ebben az időszakban 

lehet látni, ahogy kissé esetlen, tétova kölykeit ve-
zetgeti a sünmama az esti órákban. Az augusztus 
az önállósodás nyitánya a kamasz sünök számára: 
felkerekednek saját vadász- és lakóterületet keresni 
maguknak. A meghízott, idősebb példányok már 
szeptember végén, október elején elkezdik kialakí-
tani a hosszú téli hibernációhoz megfelelő helyüket.

Ha teheti, akkor a sün általában a gallyak alá be-
hordott levél- vagy mohakupac fedezékébe fészkeli 
be magát. Amennyiben a középhőmérséklet több 
napon át tartósan 10 Celsius-fok alá süllyed, elkezdi 
téli álmát. Összegömbölyödve tüskés gombóccá vá-
lik, testhője 5-6 fokra hűl, légzése, pulzusa is lelas-
sul, s energiafelhasználása az alapvető életfunkciók 
fenntartására korlátozódik. Márciusig semmi gond-
ja – csak a zsírtartalék legyen elég! Ám napjaink-
ban egy új veszély fenyegeti ezeket a hibernálódott 
kis emlősöket. A szélsőséges időjárás miatt tartósan 
melegebb januári-februári periódusban önkéntele-
nül is felébredhetnek. Ilyenkor kóvályogva előbúj-
nak, s akár napokig zavartan keresgélik nem léte-
ző élelmüket. Egy gyors lehűlés a pusztulásukat is 
okozhatja. De ha még vissza is tudnak aludni, az 
éber állapotban felélt zsír mennyisége komolyan 
veszélyezteti a tavaszi ébredés sikerét. 

ÍZESÍTETT SÜNI
És el is érkeztünk a hazai sünökre leselkedő ve-
szélyek felsorolásához. A keleti sün az egyik leg-
hamarabb, már 1901-ben védelem alá helyezett 
állatfajunk, ugyanakkor korábban számos formá-
ban „hasznosították” eleink. A középkorban el is fo-
gyasztották.

Az 1100-as évek derekán a neves apátnő, a Raj-
na-parti Bingen városának kolostorában élő Hilde-

 Csak tizennégy 
naposan nyílik 

rá a szemük a 
világra, ekkortól 

kezdenek el 
igazán hallani 
is a kis sünök. 

Háromhetes 
korukban nőnek 

ki a tejfogaik, 
de az anyjuk 

egészen hathetes 
korukig még 

szoptatja őket.
Fotó: Vadonleső

Vásárhelyi István 
Herman Ottó biz-

tatására kezdett 
el foglalkozni az 
állatok életének 
tanulmányozá-
sával. Életében 

közel ötszáz 
írása jelent meg 

e témában. 
Éhik Gyula a 

Természettudo-
mányi Múze-
um helyettes 

főigazgatójaként 
alapozta meg a 

hazai kisemlősök 
rendszertani és 
ökológiai kuta-

tásait. 

Ma sünökkel 
leggyakrabban 
településeinken 
találkozhatunk; 
otthon vannak 
a kertekben és 
a parkokban 
egyaránt.  Táp-
lálékot bőséggel 
találnak, bizton-
ságban vannak, 
az emberen kívül 
csak néhány 
különösen vehe-
mens kutya je-
lenthet számukra 
veszélyt.
Fotó: Bagosi Zoltán ➤
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gardis leírása alapján azt is tudhatjuk, miként készí-
tették el akkoriban szegény tüskéshátúakat. Porrá 
tört fahéjjal, tömjénnel és köménnyel ízesített bor-
ban megfőzték a húsukat, és szószosan tálalták. A 
sünhúst csodaszerként használták hólyag- és vese-
bajok ellen, görcsök, fulladás, daganatok kezelésé-
re; hajhulláskor, sőt őrület esetén is belediktálták a 
betegbe.

Hazánkban is számtalanszor alkalmazták a sünö-
ket mindenféle rontások, nyavalyák és betegségek 
elűzésére. Szendrey Zsigmond 1940-ben a tervezett 
Magyar Babonaszótárba szánt címszavában így ír: 
„Rápolton a Szent Györgykor fogott sündisznó há-
rom tüskéjét az istállóküszöbbe fúrják tejrontás el-
len. Szendrőn a beteg szobájában tartott sün magába 
veszi a betegséget, Félegyházán a csúzt, ezért a fájós 
tagokat is végigszuszogtatják vele, vagy hájával ke-
nik be őket. Alsófehérben a sérvest sündisznó húsá-
val gyógyítják. Csenyétén melegített sündisznóbőrt 
kötnek a fájó gyomorra, s aki nem bírja vizeletét tar-
tani, sünbőr hamváról iszik. Medvésen sündisznó 
vérével és hájával bekent kesztyűvel simítják a lovat, 
hogy fényes legyen a szőre, és simítják végig a rudat 
s ostort is, hogy a lovakat gyors futókká tegyék.”

SÜNISPOTÁLY
Mit tegyünk, ha sérült, beteg sünt találunk Budapesten vagy környé-
kén? Óvatosan, rongyba csavarva fogjuk meg, helyezzük egy jól szellő-
ző papírdobozba, s vigyük el a Fővárosi Állat- és Növénykert Sünispo-
tályába. Az ispotály rászolgál a nevére: a mentett és gyógyulásra vágyó 
védett állatok közül legnagyobb egyedszámban sünök a lakói. Az őszi 
időszakban kerül be talán a legtöbb belőlük. A sünök már telelni ké-
szülnek, mikor akár óvatlanul is, de rájuk gyújtják avarégetéskor a vac-
kukat. Így került az állatkórházba évekkel ezelőtt a Jeanne 
d’Arc névre keresztelt összeégett sün is, akinek alig volt már 
tüskéje. Habár hosszú hetekig füstszaga volt, két év alatt fel-
épült. És itt lakik Benedek, a háromlábú sün is, aki gyógyu-
lása után állandó lakója maradt az ispotálynak, s jól viseli az 
ember közelségét. 

A KÁROMKODÓ CITY-SÜNÖK
„A sün bemegy a boltba, és megkérdezi az eladót, van-e túró. Amikor 
megkapja, fogja a túrószacskót, s teljes erőből nekivágja a falnak. Mikor 
a boltos kérdőre vonja, fl egmán így válaszol: »Ilyenek a sünök.«” Az ész-
teknél rendkívül népszerű ez a sünös vicc, amelyet állítólag csak azok 
érthetnek, akik eléggé átitatódtak már az észt szellemiséggel. Míg a kö-
zép-európai kultúrkörben az agresszív kismalac a szereplője a hasonló 
vicceknek, addig a Baltikumban, főleg a fi nneknél a kismalac alteregói a 
tüskéshátúak. A balti fi nn népeknél a sünöknek amúgy sem csak a kedves 
vonásai jelennek meg a mesékben, anekdotákban, sokkal inkább a szúrós 
személyiségjegyeik.
És történt egyszer, hogy egy unatkozó fi nn középiskolás lány, Milla Pa-
loniemi az iskolai jegyzeteire kezdte először – mintegy unaloműző fi r-
kaként – a káromkodó sün, azaz Kiroileva siili alakját megrajzolni. Aztán 
ezekből kis képregények lettek, majd az internet szárnyán beszáguldották 
a Baltikumot, az egyik legnépszerűbb alakká téve a fi nn káromkodó sünt. 
Hisz keresetlen modora miatt kudarcba fulladó udvarlási és barátkozási kísérletei, időnkénti pukkancs viselkedése, a vidékről a 
városi létbe csöppenő, csetlő-botló fi gurája minden morcossága ellenére is szerethető. Kiroileva siili alakja napjainkban az egyik 
legnépszerűbb, milliók szívét meghódító képregényfi gurává vált, lekörözve a Pókembert és társait. S természetesen a káromkodó 
sünnek még a nyelvhasználata sem köznyelvi, ugyanis tájszólásban beszél. Mivel Ostrobothniából származik, a dél-ostrobothniai 
dialektusban tud a leginkább zsörtölődni. Mert úgy az igazi! 

VÁROSLAKÓVÁ VÁLTAK 
Ma már azonban főként nem a „vadászat” veszé-
lyezteti a fajt, hanem az, hogy állományai egyre na-
gyobb arányban urbanizálódnak. S a városi életfor-
ma számos, korábban nem létező veszedelemmel 
szembesíti a sünöket is. De mielőtt rátérnénk ezek-
re, vizsgáljuk meg, hogy miért is költöznek be mind 
nagyobb számban az emberi települések kertvárosi 
vagy parkosított részeire. Először is természetes el-
lenségeik – a borzok, rókák és vaddisznók – java kí-
vül reked az emberi településeken, vagy legalábbis 
sokkal kisebb egyedszámban vannak jelen, mint 
az erdei élőhelyeken. Persze akadnak helyettük ku-
tyák, de a kényes házi kedvencek jó része legfeljebb 
csak megugatja az éjjeli tüskés vendégeket, s nem 

Hildegard von 
Bingen apátnő az 
1100-as években 
írt, a „Természet-
tudomány – a te-
remtés különféle 
természeteinek 
belső lényéről 
szóló könyve” 
szerint az éte-
lekben lévő „zöld 
erő” nem más, 
mint az életener-
giák harmonizá-
lása.
Forrás: Wikipédia
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kockáztatja az orrát, pofáját azért, hogy közvetlen 
testi kontaktusba keveredjék az összegömbölyödött 
jövevényekkel. Ugyanakkor a sünök számára nagy 
vonzerőt jelentenek a kutyáknak, macskáknak es-
ténként kitett élelmek, tápok és egyéb csemegék. 
Különösebben nem aggódnak, ha evésről van szó: 
bátran odacsattognak a kutyatálakhoz, s gyakran 
az ugatástól sem zavartatva magukat, jó étvággyal 
fogyasztják el a kirakott ételt. Emellett persze a kis-
kertek és a komposztálók gazdag giliszta-, féreg- és 
rovartápláléka is bevonzza őket erdei élőhelyeikről. 
Mindez olyan méreteket öltött az elmúlt évtizedek-

ben, hogy a hazai és talán az európai sünök zöme 
valódi városlakóvá vált. És a kerttulajdonosok ál-
talában örülnek is nekik, nem csupán azért, mert 
számos rovarkártevőtől szabadítják meg a kiskert-
művelőket, hanem azért is, mert élményszámba 
megy a velük való találkozás. A Vadonleső Program 
elmúlt tíz éve alatt majdnem háromezer előfordu-
lást jelentettek be az önkéntesek szerte az országból. 
Az adatokból meg lehetett rajzolni például a fővá-
ros süntérképét is, amelyből kiderült, hogy a belső, 
parktalan kerületek kivételével gyakorlatilag min-

den kertes és parkosított élőhelyfolton ott kocognak 
esténként sünjeink a sövények, cserjék tövében. 
Természetesen nem a betonrengeteg vonzza őket, 
hanem a kősivatag által körbezárt zöld szigetek, par-
kok, nagyobb kertek, ahol ideális lakóhelyet találnak 
maguknak. Budapest zöldövezeti részeit valósággal 
megszállták, pedig néha csak régi jussukat veszik 
vissza. Érdekes, hogy a nyilvánvalónak tűnő me-
nedékek – például a Gellérthegy – mellett kiterjedt 
sünállományt rejt a Pest szívében található Múze-
umkert, a Városliget és a Népliget. Még a Margitszi-
geten is él egy sünpopuláció, melyet az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem kutatói és hallgatói éveken 
keresztül megfi gyeltek. Rendszeresen mérték az ál-
latok testtömegét, becsülték a korukat, fi zikumukat 
és parazitáltságukat. Utóbbi különösen fontos lehet 
egy szigeti populáció esetében, hisz egy ragályos 
kór rövid idő alatt megfertőzheti a teljes állományt. 

A LEGNAGYOBB ELLENSÉG
Nem ilyen szerencsések azonban a sünök korunk új 
kihívásával, a gépkocsiforgalommal szemben. Mert 
mit csinál egy becsületes sün, ha nagy termetű ellen-
ség közelít hozzá? Azt, ami az elmúlt több százezer év 
alatt mindig bevált: összegömbölyödik, kimereszti a 
tüskéit, és türelmesen várja, hogy elmúljon a veszély. 
Ám ez a védekezési mód a gépjárművekkel szemben 
az állatok pusztulásához vezet. És az elgázolt sünök 
száma évről évre emelkedik. A Vadonleső Prog-
ramba bejelentett sünelőfordulási adatok harmada 

elütött egyedekről ad hírt. A közúti közlekedés kap-
csán állatunk az egyik legveszélyeztetettebb faj. És 
ez Budapesten még rosszabb képet mutat, hisz a kora 
májusi udvarlási időszakban, mikor a hímek nagy 
területeket bolyonganak be a nőstények után, vagy 
július-augusztusban, mikor a kissünök anyjukkal, 
majd önállóan indulnak a kinti világ felfedezésé-
re, új territóriumok keresésére, az elütések száma 
drasztikusan megemelkedik. Becsléseink szerint az 
említett hónapokban csak a fővárosi utakon sok ezer 
példány leli értelmetlen halálát. Egyes nyugati or-
szágokban külön táblák fi gyelmeztetik az autósokat, 
hogy alkonyatkor nagyobb óvatossággal, lassabban 
hajtsanak a sünök által lakott területen. Nem lenne 
haszontalan egy hasonló kezdeményezés Magyar-
országon sem. 

BAKÓ BOTOND

Míg az újszülött 
sünöknek 
mintegy száz 
tüskéjük van 
csupán, addig 
ivarérett korukra 
ez a szám már 
eléri a nyolcezret 
is. Amint 
fenyegetve 
érzi magát, 
megfeszíti a 
tüskéit körülvevő 
több ezer kicsiny 
izmát, és így 
emeli meg 
tüskeruháját.
Fotó: Bagosi Zoltán

Ha elgázolt sünt 
látunk, minden-

képp töltsük fel 
annak adatát a 

vadonleső.hu 
oldalra. A prog-
ram munkatár-

sai így tudják 
kimutatni, mely 

útszakaszokon 
kell fokozottab-
ban fi gyelnünk 
az esti autózás 
során. Ezzel is 

segítsük sünjeink 
védelmét!

Fotó: Pxhere.com
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usztrália számára a XVIII. század legfontosabb 
eseménye James Cook felfedezőútja volt. A 
„nagy navigátor”, ahogy tisztelői nevezték, En-

deavour (Törekvés) nevű hajóján, világ körüli útja 
egyik állomásaként, 1770-ben érkezett az akkoriban 
még Terra Australisnak nevezett földrész délkele-
ti partjához. Ezt észak felé haladva feltérképezte, s 
időnként partra szállva – az angol lobogó kitűzésé-
vel és egy-egy rövid ceremóniával – birtokba vette 
a kontinens keleti részét. 

A TUDOMÁNY KÖNTÖSÉBEN
Cook elsődleges feladata volt, hogy a tudomány 
köntösében új tengerentúli területeket szerezzen 
Anglia számára. 

Az Endeavour fedélzetén kilencvennégy ember 
utazott, s ezek nem csak mindenre elszánt tenge-
részek voltak: egy maroknyi elhivatott tudós és 
(fényképészek híján) festőművész is akadt közöttük. 
Feladatuk az „új” kontinens tudományos feltárása, 
az ottani növény- és állatvilág jellegzetességeinek 
szemrevételezése volt. Joseph Banks, a fi atal, de ki-
váló szakemberként ismert botanikus és természet-
vizsgáló vezette őket. Jómódú ember lévén ő nem 
csupán a tudományos munkát irányította az ex-
pedíció során, hanem az egész vállalkozás anyagi 
alapjához is nagyban hozzájárult.

1770 júliusában az Endeavour az akkor még tel-
jesen ismeretlen, feltérképezetlen Nagy-korallzáto-
nyon megfeneklett, és súlyosan megsérült. Cook és 
tapasztalt legénysége jóvoltából azonban sikerült a 
hajót megmenteni. Elvergődtek a mintegy 15-20 ki-
lométerre lévő szárazföldig, ahol egy folyó torkolatá-
ban a fövenyre futtatták a hajót, melyet hét héten át 
javítottak. Ezen idő alatt a tudományos kutatóknak 
alkalmuk nyílt a szubtrópusi környezet természeti 
csodáinak tanulmányozására, s ismerkedhettek az 
addig sose látott növényekkel és állatokkal. Az ott 

élő guugu yimithirr törzzsel is jó kapcsolatot tudtak 
teremteni, így vizsgálhatták életüket, szokásaikat.

BANKS NEM TÉVEDETT
James Cook és Joseph Banks az egyik kutatótúrá-
juk során különös állatra lettek fi gyelmesek. Furcsa 
lény volt, aránylag kis fejű, satnya felsőtestű, nagy-
jából őz méretű teremtmény, ám meglehetősen 
erős, fejlett hátsó lábakkal és vastag, izmos farokkal 
megáldva. Egy bennszülöttől igyekeztek megtud-
ni az állat nevét, de az csak annyit mondott, hogy 
„gangurru”. Banks gondosan feljegyezte a szót. Ta-
lán nem is oly gondosan, mert később „kangaroo”-

A
Ez a meglepően 
élethű, XIX. szá-
zadbéli ábrázolá-
sa a kengurunak 
valószínűleg az 
Ausztráliából 
Angliába hozott 
szárított bőrök 
alapján készült. 
John Gould, 
korának legelis-
mertebb állatáb-
rázolója különös 
érdeklődést 
mutatott az állat 
iránt, melynek 
első preparált 
példányát Joseph 
Banks ismertette 
meg a tudomá-
nyos világgal.

Joshua Reynolds 
1773-ban készült 

festménye a 
harmincéves Sir 

Joseph Bankst 
ábrázolja,  két 

évvel ausztráliai 
utazása után.  

Banks ekkor már 
nemcsak Angliá-

ban, hanem az 
egész európai 

tudományos 
világban is nagy 

hírnévre tett 
szert. Habár fő ér-
deklődési területe 
a növénytan volt, 

zoológiai gyűj-
tései és tanul-

mányai nagyban 
hozzájárultak a 

Föld faunájának 
megismeréséhez. 
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ként vált ismertté, s az is maradt Banks további köz-
leményeiben, mi több, az angol nyelvben máig így 
nevezik a szóban forgó fajt (Macropus robustus) és 
számos rokonát. 

Később kialakult az a hiedelem, hogy mindez 
tévedésen alapszik, mert amikor a bennszülöttől 
megkérdezték az állat nevét, annak sejtelme sem 
volt róla, miről faggatják, s csupán annyit válaszolt, 
hogy „gangurru” (nem értem)! Eddig a legenda.

Ám az 1970-es években mégiscsak beigazoló-
dott, hogy Banks helyesen nevezte meg az állatot, s 
a szót „pontosan” fordította kangaroonak, mert guu-

gu yimithirr nyelven valóban így hívták a kengu-
rut. (Ezt John B. Haviland nyelvész állapította meg, 
amikor behatóan tanulmányozta a guugu yimithirr 
nyelvet.) Természetesen Banks neve nem pusztán 
e kis anekdota kapcsán ismert. Hatalmas életmű-
ve révén az angol természetbúvárok legnagyobbjai 
közé tartozik.

AZ ELHIVATOTT TUDÓS
Joseph Banks egy gazdag arisztokrata családba 
született Londonban, 1743. február 13-án. Tanulmá-
nyait a híres (és kiváló) Harrow Schoolban és Eton-
ban kezdte, majd 1760–63-ban az oxfordi Christ 
Church College-ban folytatta. Mély érdeklődése a 
természettudományok, kiváltképp a növény- és ál-
lattan iránt már egész fi atal korában megmutatko-
zott. Miután apja halálát követően 1761-ben nagy 
vagyont örökölt, Anglia egyik leggazdagabb sze-
mélyisége lett. Kedve szerint utazhatott, s minden 
idejét a természet tanulmányozásának szentelhette. 
Hamarosan kiváló botanikai tudásra tett szert, nagy 
gyűjteményeket és füvészkerteket teremtett, ame-
lyek jó része szerencsére máig fennmaradt.

Első természettudományos kutatóútja 1766-ban 
Új-Fundlandra és Labradorba vezetett. Ezek a tájak 
akkor még szinte teljesen ismeretlenek voltak a tu-
domány számára, így Banks kutatómunkája jelen-
tős eredményeket hozott. Ottani tevékenységének 
egyik fontos részét képezte harmincnégy madárfaj 
leírása, közöttük a hetvenhét évvel később kihaló 
óriásalkáé (Pinguinus impennis, másként Alca im-
pennis) is.

Életének legnevezetesebb utazására 1768 és 1771 
között került sor: ekkor csatlakozott James Cook 

föld körüli expedíciójához. E „csatlakozás” több volt, 
mint egyszerű részvétel egy hároméves hajóúton. 
Az Endeavouron bővítéseket és javításokat hajta-
tott végre, s egy külön fedélzeti szintet is ácsoltatott, 
melyet főként a tudományos felszerelés és a labora-
tórium számára kívánt fenntartani. Az általa veze-
tett, nyolc személyből álló kutatócsapatnak kabino-
kat építtetett, s agarainak is biztosította a megfelelő 
szállást. Mindez nagy luxusnak számított azokban 
az időkben, mikor a matrózok nem kabinban alud-
tak, hanem viseltes függőágyaikat oda akasztották, 
ahol épp helyet találtak a dohos, levegőtlen fedél-

közben. Képzelhető, hogy a viszontagságos tengeri 
utakhoz szokott James Cooknak e dolgok mennyi-
re nem nyerték el a tetszését! Mégis, angol gentle-
manekhez illően – egymás elveit és igényeit tisz-
teletben tartva –, az arisztokrata Banks és a tengeri 
viharokban edződött Cook minden lényeges súrló-
dás nélkül sikerre vitte az expedíciót. 

TITKOS KÜLDETÉS
Induláskor a hajóút részletei többé-kevésbé titkosak 
voltak. A nyíltan megadott hivatalos cél mindössze 
annyi volt, hogy 1769-ben Tahitin fi gyeljék meg a 

Ennek a folyónak 
torkolatánál javí-
tották hét héten 
át a zátonyon 
léket kapott 
Endeavour hajót 
Cook emberei. 
Ezt az időt az 
expedíció ter-
mészetkutatói 
nagyszerűen 
felihasználhat-
ták a környék 
tanulmányozásá-
ra.  Banks itt ta-
lálkozott először 
kengurukkal. 
Ma a folyó az 
Endeavour nevét 
viseli.

James Cook 
térképe a folyó 
torkolatról (bal 

oldalon), ahol 
az Endeavourt 

a parti fövenyre 
futtatta, hogy a 

sérült hajót meg-
javíthassa. 

A jobb oldali 
térkép első auszt-
ráliai partraszál-
lásuk helyszínét 
ábrázolja, a mai 

Sydneytől délre.

➤
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Vénusz elhaladását a Nap előtt. Az Admiralitás pa-
rancsa szerint Cook csak ezt követően bonthatta fel 
a borítékot, amely az egész expedícióra vonatkozó 
utasítást tartalmazta. A csillagászati megfi gyelések 
után az Endeavour folytassa útját a Terra Australis 
felé – szólt a parancs –, és Cook térképezze fel, amit 
majd lát, s legalább képletesen vegye birtokba az 
újonnan fölfedezett területeket Anglia nevében!

Így Banks és társai számára rendkívüli lehetőség 
nyílt, hogy feltáratlan tájak növény- és állatvilágát 
fi gyelhessék meg és gyűjthessék be. A kor tudósai 
olyan csodákat tanulmányozhattak a hazavitt óriá-
si gyűjteményekben, mint amilyenek a kenguru és 
más erszényesek preparált példányai, a sose látott 
rovarok, különféle tengeri gerinctelenek és ismeret-
len növények voltak. Banks fő érdeklődési területé-
nek a botanika számított, de lelkiismeretes kutató-
ként mindent megfi gyelt, leírt és gyűjtött. A festők 
szorgalmasan rajzolták, pingálták a látottakat. Nem 
csupán a növény- és állatvilágot igyekeztek meg-
örökíteni, hanem az útközben megismert tájakat és 
az ott élő embereket is. Műveik gyakran csak sebté-
ben papírra vetett vázlatok voltak, ám ezeket a haza-

térésük után szakavatott festőművészek és grafi ku-
sok kidolgozták, növelve esztétikai értéküket. Banks 
hatalmas herbáriuma külön fi gyelmet kapott, tu-
dományos feldolgozását Linné egyik tanítványa, a 
svéd botanikus Daniel Solander (1733–1782) végezte 
el. Mellesleg Solander volt az első egyetemi végzett-
ségű természetkutató, aki Ausztrália földjére lép-
hetett az expedíció során. A hatalmas rovaranyag 
feldolgozása egy másik Linné-tanítvány, a dán Jo-
han Christian Fabricius (1745–1808) feladata lett. 
Fabricius nevezte el és írta le a Banks által gyűjtött 
ausztráliai ízeltlábúak java részét. Az Endeavour-ex-
pedíció tudományos anyagát a kor legelismertebb 
természettudósai dolgozták fel, Banks állandó fel-
ügyelete mellett. Az eredményekhez ő maga is 
hozzájárult, saját kutatásai és tanulmányai folytán. 
Habár fő érdeklődési területe az ember számára 

James Cook volt 
a három évig 
tartó (1769 -1771) 
Endeavour expe-
díció vezetője. A 
háttérben látható 
a tengerparti ho-
mokra futtatott, 
léket kapott En-
deavour, melyet a 
legénység hosszú 
hetek munkájával 
megjavított. Ez 
alatt az idő alatt 
Joseph Banks és 
társai a környék 
élővilágát  tanul-
mányozhatta... 

„Kongouro” a 
címe ennek az 
1772-ben készült 
olajfestménynek. 
Nyilvánvaló, 
hogy nem élő 
állatról készült, 
hanem minden 
bizonnyal egy 
Banks által gyűj-
tött és preparált  
példányról. Az 
„élethű” pózt az 
expedíció grafi -
kusa örökíthette 
meg a helyszí-
nen, s ez szolgált 
alapul George 
Stubbs festőmű-
vésznek, aki a 
képet az expedí-
ció befejezte után 
egy évvel festette.

Daniel Solandert 
ábrázoló , Josiah 
Wedgewood által 

készített miniatűr 
dombormű. 

Solander Banks 
„jobb keze” volt 

az Endeavour 
expedíció során. 

Nagytudású és 
rendkívül aktív 

botanikus létére 
nagyban segített 

a gyűjtésben és 
a tudományos 

anyag feldolgozá-
sában. Tevékeny-

sége a zoológiai 
munkára is 

kiterjedt.
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HATTYÚK HATÁROK NÉLKÜL
A régről ismert megállapítás, mely szerint a madarak nem 
ismernek (ország)határokat, újfent beigazolódott. 2019-
ben új fészkelő madárfaj tűnt fel Szlovákiában: az énekes 
hattyú (Cygnus cygnus).

Északi kollégáink már régóta remélik és várják a faj 
megtelepedését, tekintve, hogy az elmúlt tizenöt évben az 
Ipoly magyar oldalán sikerrel költő pár csak úgy „ontotta” 
a fi ókákat, amelyek rendre visszajártak, sőt tavaly (ahogy 
erről lapunk hasábjain is beszámoltunk) az egyik, nyak-
gyűrűvel jelölt leszármazott sikeresen nevelt fi ókákat az 
öregek jól bevált költőhelyének közelében lévő mocsárban.

Nagy volt tehát az öröm, amikor idén tavasszal Galábocs 
(Glabušovce) közelében Dušan Kerestúr és Marián Mojžiš 
távcsöve elé került egy – két fi ókát vezető – énekeshaty-
tyú-pár. A gyors információcsere és a fotók megtekintése 
után azonban hamar kiderült (mivel az öregek jól beazo-
nosíthatók egyedi csőrmintázatuk alapján): ez bizony az 
első magyar pár!

Innentől minden mozaik a helyére került, és összeállt a 
kép. Az idei február-március sosem látott szárazságot ho-
zott, az Ipoly völgyébe a vízgyűjtőről is alig érkezett víz, 
így a csatlakozó (Ramsari Egyezmény hatálya alá is tar-
tozó, védett) vizes élőhelyek fészkelésre alkalmatlannak 
bizonyultak. Az öreg énekeshattyú-párnak is új költőhely 
után kellett néznie, amelyet az eredeti, jól bevált élőhely-
től mintegy 25 km-re, viszont már a folyó túloldalán (ebből 
adódóan egy másik országban), stabil vízellátású élőhe-

lyen, egy patakra telepített völgyzárógátas tavon találtak 
meg. Itt nevelték fel két fi ókájukat, míg a második pár 
sorsa ismeretlen. (Az említett nyakgyűrűs példány janu-
árban még Lengyelországban tartózkodott, majd február 
közepén hazajött – még a Dunakanyarban is megfordult 
–, ám az Ipoly-völgyi vízhiány miatt ingázni kezdett Ma-
gyarország és Szlovákia között. Legutóbb áprilisban került 
értő szem elé, azóta nincs róla információ.)

S.K.Á.

hasznosítható növények vizsgálata volt, a termé-
szettudomány több ágával is behatóan foglalkozott. 
Példának okáért Banks ismerte fel és bizonyította 
be, hogy az erszényesek a méhlepényes emlősöknél 
primitívebbek. S ami szintén elengedhetetlen volt a 
sikeres munka szempontjából: a kutatások anyagi 
hátterét is ő biztosította. 

EREDMÉNYES ESZTENDŐK
Banks az Endeavour-expedíció után már nem sokat 
utazott. (1772-ben a La Manche csatornában lévő 
Wight-sziget növényvilágát tanulmányozta Solan-
der társaságában, majd meglátogatta a skóciai szi-
geteket. Ugyanabban az évben Izlandon is végzett 
botanikai megfi gyeléseket.) Élete 
során azonban számos kutatóex-
pedíciót szponzorált – Humbold-
tét, Boplandét, Vancouverét és 
másokét –, valamint aktívan tá-
mogatta azokat, akiknek a mun-
káját nagyra becsülte. 

1778-ban ő lett a Royal Society 
elnöke. Negyvenegy éven át – 
egészen haláláig – töltötte be ezt 
a tisztséget. E társaság nem csak 
Anglia, hanem talán az egész 
európai tudományos világ leg-
fontosabb egyesülete volt. Banks 
nagyban hozzájárult egy új tu-
dósnemzedék kialakulásához. A 
Royal Societyben végzett mun-
kája mellett ő volt a már akkor 
világhírű kew-i Királyi Botanikus 
Kert tiszteletbeli igazgatója is. 
A British Museum igazgatótaná-
csának negyvenkét éven át volt 

a tagja. Hírneve messze túllépte Anglia határait, s 
nem egy külföldi akadémiai tagsággal is megtisz-
telték.

A királyi udvar elismerése sem maradt el: 1781-
ben megkapta a baronet (albáró) címet, ami feljogo-
sította a „Sir” használatára. 

A XIX. század beköszöntével Joseph Banks 
egészsége megromlott. Főleg a köszvény kínozta, 
amely ellen akkor még nem volt hatásos gyógymód. 
Hamarosan tolószékbe kényszerült, de ez sem szeg-
te alkotókedvét; a munkáját töretlen szorgalommal 
folytatta. 1820. június 19-én, hetvenhét éves korá-
ban hunyt el.

DR. HANGAY GYÖRGY

Endeavour, a há-
romárbócos vi-
torlás volt az első 
hajó, mely eljutott 
Ausztrália keleti 
partjaira. A közel 
30 m hosszú és 
9 m széles, 3,45 m 
merülésű hajón 
94-en utaztak. 
10 db 4 fontos 
ágyú és 12, for-
gatható állványra 
szerelt kisebb 
löveg képezte a 
főként önvéde-
lemre tervezett 
fegyverzetet. Mai 
mércével mérve 
a hajó minden 
kényelmet nélkü-
lözött.

Az első ma-
gyar (illetve 
most már első 
szlovák) éne-
keshattyú-pár 
vezeti fi ókáit 
Foto: Selmeczi 
Kovács Ádám
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 AKCIÓBAN A TERMÉSZETVÉDELMI ŐRZŐI • A budapesti Uránia Nemzeti Filmszín-
házban mutatták be a nagyközönség számára először azt a – Filmdzsungel stábja által két 
év alatt leforgatott – filmsorozatot, amely remek és akciókban gazdag felvételek segítségével 
mutatja be a természetvédelmi őrök munkáját.
A hazánkban működő tíz Nemzeti Park Igazgatóság működési területének rendkívüli változa-
tossága sokszínű feladat elé állítja a szakembereket: az őrök sítalpon, lóháton, terepjáróval, 
csónakkal vagy éppen kötélen ereszkedve jutnak el „munkahelyükre”. Megoldandó feladataik 
is legalább ennyire változatosak és izgalmasak.
A váratlan helyzetek rátermettséget, az apró jelek nyomozói éleslátást, a távolságok kitartást, 
az ellenfelek bátor és határozott kiállást, a természet pedig szakmai tudást és hatalmas szívet 
követel szolgálóitól. A természet hivatásos őrzői valóban szolgálnak, és – rendészeti feladatot 
ellátó személyként – egyenruhás szolgálatban állnak. 
A nyolc, egyenként 25 perces epizódból álló sorozatot az országos tévécsatornákon is bemu-
tatják, de emellett az interneten is elérhető: 
https://filmdzsungel.tv/akcioban_a_termeszet_orzoi/

 MICSODA MÉREG! • A védett és fokozottan védett ragadozó ma-
daraink sorozatos mérgezéses pusztulását okozó karbofurán mellett 
egyre gyakrabban egy másik mérgező hatóanyag neve kerül előtérbe: a 
brodifakum.
Becze László – aki helyi lakosként figyelemmel kísérte az ürömi uhuk (Bubo 
bubo) életét – értesítette a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy 
egy elpusztult öreg madarat talált a költőhely közelében. Még aznap este 
a Természetvédelmi Őrszolgálattal együtt a bányaudvar másik részén 
megtalálták a párját is a költőfal alatt. Ezek után mindkét tetemet megvizs-
gálta dr. Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főállatorvosa, illetve a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai 
Igazgatósága.
A kórbonctani, kórszövettani és toxikológiai vizsgálatok során brodifa-
kum (kumarin típusú rágcsálóirtószer) jelenlétét mutattak ki mindkét ál-
lat májában, a hímnél 0,63 mg/kg, a tojónál 0,74 mg/kg mennyiségben.

Ezt a lassan ható, erősen toxikus véralvadásgátló szert az Európai Unióban is engedélyezik, mint különböző rágcsálóirtó készítmé-
nyek alapanyagát. Az ürömi uhuk közvetett módon, mérgezett zsákmányállatokon (vélhetően vándorpatkányon) keresztül, másodla-
gosan mérgeződtek meg.
A rendszeres mezőgazdasági és települési rágcsálóirtás egyaránt veszélyforrás a vadon élő ragadozókra és házi kedvencekre (ku-
tya, macska) nézve is!
Az uhu fokozottan védett faj hazánkban, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke egyedenként 500 000 Ft. Hazánkban ritka 
fészkelő, mindössze 70-80 költőpárja ismert.
Fotó: Novák Adrián

 RÓKA FOGTA CSUKA – EZÚTTAL A VALÓSÁGBAN • Bár a termé-
szet számos meglepő dolgot produkál, az igazán érdekes jelenetek az em-
berek előtt legtöbbször rejtve maradnak. Így hát csak a véletlen szerencse 
folytán állhatott elő, hogy e sorok írója egy börzsönyi területbejárás során 
rábukkant az igazi róka fogta csukára: egy olyan egerészölyvre (Buteo 
buteo) amelyet harcképtelenné tett egy alapvetően zsákmánynak gondolt 
erdei sikló (Zamenis longissimus).
Ez a hüllő komoly ellenfél lehet, s bár az ölyv sem tavaly kelt ki a tojásból 
(a tollazati bélyegek alapján egy legalább negyedik éves madár), elvétette 
a dolgot: a laza ráfogás eredményeképp a sikló villámgyorsan gúzsba kö-
tötte. Elcsigázva feküdtek egy erdei úton, s jobbnak látszott, hogy egy vé-
letlen gázolás vagy egy „nevető harmadikként” arra járó ragadozó (kutya, 
róka) helyett – mintegy döntetlent hirdetve – szétválasztásra kerüljenek.
Az egerészölyv gyakran látható utak mentén, ahol oszlopokon ülve igazi 
vártamadárként figyeli a környezetében mozgó rágcsálókat. Sokszor rájár 
a dögre, s ha teheti, felszedi az elütött állatok tetemét is. Vélhetően az úton 
napfürdőző ernyedt siklót is ilyen könnyű zsákmánynak gondolhatta, ám a 
helyzet egy csapásra megváltozott…
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám



17

köznapi embernek a madáretetés egyet jelent az 
énekesmadarak téli (ablak előtti vagy kertbéli) 
etetőre való szoktatásával, hogy a zord időszak 

számukra könnyebben átvészelhető legyen – s nem 
mellesleg élményt adjon a sürgő-forgó szárnyas 
gyülekezet.

Ehhez képest jócskán eltérő etetési módok létez-
nek akár a velünk azonos éghajlatú Észak-Ameriká-
ban, de még Európa egyéb térségeiben is. Nyilván-
valóan a motiváció minden esetben hasonló: némi 
segítséget nyújtani a madarak számára.

SZIRUP-ÜZEMANYAG
A Föld legkisebb madarai, a csak az Újvilágban élő 
kolibrifajok jelentős távokat tesznek meg vonulásuk 
idején. A fészkelőként az amerikai–kanadai határig 
húzódó tüzestorkú kolibri (Archilochus colubris) 
állománya Mexikóban tölti a telet, s a több ezer ki-
lométeres vándorlás során szó szerint életmentő, 
ha megfelelő sűrűségben találnak élelemforrást. 
A nektárfogyasztást mára szinte felváltotta a civilek 

és a madárvédő szervezetek által működtetett kolib-
rietető hálózat cukorszirupos rendszere, amelynek 
révén őszi vonulásuk alatt jóval könnyebben jutnak 
megfelelő „üzemanyaghoz” e rovar méretű vándo-
rok – akkor is, ha az időjárási helyzet vagy a növé-
nyek fenológiája változik.

Az etetés a sokkal nagyobb termetű madárfajok 
számára is kulcsfontosságú lehet. Ilyenek a Medi-
terráneumban élő keselyűfajok, amelyek Európa 

legnagyobb madarai közé tartoznak. A modern vi-
lágban egyre kevesebb hely jut a dögevők számá-
ra, hisz a külterjes legeltetés és az állategészségügy 
alapjaiban változott meg az elmúlt évszázadban. 
Ezzel együtt a fakó keselyű (Gyps fulvus) és a ba-
rátkeselyű (Aegypius monachus) állománya vésze-
sen lecsökkent. A madárvédelmi szervezetek által 
egész évben működtetett etetőhelyek (amelyek sok 
esetben hivatalos módon váltják ki a dögtereket és 
-feldolgozókat) rendkívül fontosak e fajok túlélése, 
hosszú távú megőrzése érdekében. A természetbe 
illesztett, jellemzően sziklaszirtekre telepített etető-
helyek nem utolsósorban komoly bevételt termel-
nek az ökoturizmus dinamikusan fejlődő ága, a 
madármegfi gyelés és -fotózás révén.

Kontinensünk déli felén – hozzánk legközelebb 
Szerbiában (Uvac) – vannak keselyűkolóniák, a leg-

ANGYALSZÁRNY 
MADÁRSZÁRNY Madáretetés 

pró és kontra

ELPUSZTULT ÁLLATOK HÍJÁN A KESE-
LYŰK SZÁMA IS MEGFOGYATKOZOTT.

A Téli hattyú- és 
sirályetetés a 
Dunán
Fotó: Selmeczi 
Kovács Ádám

A barát- és fakó 
keselyű euró-
pai állományai 
számára kulcs-
fontosságúak 
a mesterséges 
etetőhelyek
Fotó: Kovács Zsolt ➤
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ismertebb és legkedveltebb etetőhelyek pedig Bul-
gáriában (Kresna) és Görögországban (Dadia) talál-
hatók.

„MEGHIBÁSODOTT IRÁNYTŰ”
A mindenki előtt ismert madárvonulás kialakulá-
sának hátterében főleg klimatikus okok állnak. A 
vándorlás első számú oka a táplálékszegény időszak 
elkerülése, a túléléshez megfelelő, zsákmányban 
is gazdag területek fölkeresésének szükségessége. 
Ugyanakkor egyes fajok felismerték, hogy nem fel-
tétlenül kell – az amúgy is óriási kockázattal járó – 
vonulást „erőltetni”. Kis szerencsével a zordabb na-
pok túlélhetők, s az utazás elmaradásán megspórolt 
idő és energia máshol (jelesül a területfoglalásban 
és a költésben) nagy hatékonysággal felhasználható. 

A barátposzáta (Sylvia atricapilla) esetében vált is-
mertté, hogy a Németországból eredetileg Spanyol-
országba vonuló egyedek között akadtak olyanok, 
akik – mondjuk úgy – „iránytűhibából” kifolyólag 
Angliába érkeztek a tél elején. Az enyhébb éghajlat 

mellett a britek egyik nemzeti sportjának nevezhető 
madáretetés miatt e példányok jó kondícióban ma-
radtak, majd tavasszal sokkalta korábban érkezhet-
tek vissza költőhelyükre. Így néhány évtized alatt 
teljes változáson ment át a német állomány: a si-
keres egyedek mindegyike a La Manche csatornán 

túlra vonult telelni, hisz amelyek a spanyol utat vá-
lasztották, egyszerűen kimaradtak a jóból.

Hasonló helyzet hazánkban is fennáll: a barát-
poszátát nagy számban fogják és jelölik a kutatási 
céllal működő magyarországi gyűrűzőtáborokban. 
Az Ócsai Madárvárta adataiból ismert, hogy alig 
húsz év alatt a barátkák minden ivar- és korcsoport-
jának vonulása két héttel későbbre tolódott. Emellett 
a terepi megfi gyelések szerint az utóbbi két évtized-
ben egyre jellemzőbb nem csak a kifejlett hímek, 
hanem a vándorhajlamot még inkább mutató tojók 
áttelelése a magyarországi, elsősorban városi kör-
nyezetben.

BÍZZUK SZAKEMBERRE!
A vízimadarak etetése az elmúlt 
évtizedekben erősödött fel. A va-
dászható fajok (például tőkés réce 
vagy szárcsa) bizalmatlansága 
miatt korábban ez nem volt jel-
lemző, ám a – hazánkban télen 
immár ezres létszámú – bütykös 
hattyú (Cygnus olor) megjelené-
sével a helyzet megváltozott.

A különböző nagy vizeinken 
telelő szárnyasok egy része felis-
merte, hogy a természetbe kiláto-
gató emberek rendszerint öröm-
mel veszik a madarak közelségét, 
s szívesen etetik őket. 

Az azelőtt félénk fajok a haty-
tyúcsapatokat követve átvették 
azt a viselkedésmintát, amely-
nek köszönhetően gyakorlati-
lag leküzdötték régi félelmeiket. 
Ma már senkinek sem meglepő 
üstökösrécét (Netta rufi na) vagy 
kontyos récét (Aythya fuligula) 
testközelből látni a balatoni vagy 
a dunai gyülekezőhelyeken, mint 
ahogy a korábban ritka hattyú-
fajok – az énekes és a kis hattyú 
(Cygnus cygnus és Cygnus co-
lumbianus) – egyes példányai is 
kézből esznek.

KLIMATIKUS OKOK MIATT A BARÁTKÁK 
VONULÁSA KÉT HÉTTEL KÉSŐBBRE 

TOLÓDOTT.

Áttelelő tojó 
színezetű 
barátposzáta
Fotó: Lóki Csaba

Angyalszárny – 
hibásan fejlődött 

tollazatú fi atal 
bütykös hattyú a 

Soroksári-Dunán 
Fotó: Lukács Kata

A dankasirályok 
gyűrűinek 
leolvasása etetés 
nélkül aligha 
sikerülhet
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is azonosítottak. A fi atal madarak tollazata a kifogá-
solható beltartalmú táplálék okán nem fejlődik ren-
desen, s a repülőtollak egy része oldalirányba kiállva 
„angyalszárnyat” formáz. Ez később is gondot fog 
okozni, s messziről jelzi (hasonlóképp a túlsúlyos 
vagy rossz fogazatú emberek esetéhez) a fennálló 
táplálkozási anomáliákat.

A madáretetéssel kapcsolatban összefoglalóan 
kijelenthető, hogy a körültekintő módon, jó mi-
nőségű táplálékkal végzett etetés nem probléma, 
de a vízimadaraknál okosabb még ezt is elhagyni. 
A szárnyasok téli túlélése – és nem mellesleg saját 
örömünk biztosítása – céljából inkább a hagyo-
mányos madárélelmezési gyakorlatnak (magevők 
és cinegék etetése) hódoljunk, a speciális dolgokat 
(ragadozó vagy vízimadarak ellátása) pedig bízzuk a 
természetvédelmi szakemberekre!

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Ugyanakkor a vízhez kötődő fajok esetében prob-
lémák is adódhatnak az etetés kapcsán. 

Az énekesmadaraknál ismert kontraszelektív ha-
tás (leegyszerűsítve: a gyenge és elvben a természet 
által pusztulásra ítélt egyedek mesterséges táplá-
lással való „megmentése”) itt fokozottan érvényes, 
egyben kedvez számos betegség, például az ember 
számára is rettegett madárinfl uenza terjedésének. 
A gyülekezőhelyeken évről évre előfordulnak lát-
ványos elhullások, amelyek nyilvánvalóan nem kí-
mélik a világszerte veszélyeztetett fajok – így a kis 
lilik (Anser erythropus) Velencei-tónál megjelent és 
aztán ott elpusztult – példányait sem.

További gond a természetes viselkedésminták 
megváltozása, akár a már említett félelemhiány (fel-
tűnő szelídség), akár a táplálékforrások használatá-
nak tekintetében. Aligha szerencsés, ha eredetileg 
vad vízimadarak szinte csak az emberi környezet 
közelében, az ember által nyújtott – sokszor szá-
mukra nem is megfelelő minőségű – táplálékon él-
nek. Ennek leglátványosabb tünete az úgynevezett 
angyalszárny kialakulása, amelyet már hazánkban 

Dunai bütykös 
hattyúkból vett 
madárinfl uenza-
minták

E nyakgyűrűs 
énekes hattyú be-

fogása is a szelíd 
viselkedésmintá-

nak köszönhető

Meggyvágó 
tengelicek egy 
téli etetőhelyen
Fotók: Selmeczi 
Kovács Ádám
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 Először jött világra négyszemű hal 
(Anableps anableps) Csehországban. 
A Közép- és Dél-Amerika vizeiben köz-
vetlenül a víz felszíne alatt élő hal legfel-
tűnőbb vonása, hogy szeme vízszintesen 
osztott, így az állat egyszerre lát a víz alatt 
és a víz fölött. A négyszemű halak eleven-
szülők. Különleges tulajdonságuk, hogy a 
hímek csak az egyik oldalra képesek hajlí-
tani párzószervüket, a gonopódiumot, és a 
nőstények is csak a „kompatibilis” oldalról 
tudják fogadni a hímek közeledését. Ez azt jelenti, hogy egy jobb oldalas 
hím csak egy bal oldalas nősténnyel tud párosodni, és fordítva. A brnói 
állatkert 2017 óta tart négyszemű halat, ám a nőstények mellett jelenleg 
csak egy hím él a terjedelmes akváriumban. Ez utóbbi példány – „köszön-
hetően” a különleges szaporodásmódnak – csak a nőstények felével képes 
párosodni. Ám még így is nagy sikert könyvelhet el az állatkert, hiszen 
végül hat szülésből 18 egyeddel nőtt az állomány. Azért, hogy figyelemmel 
kísérhessék táplálkozásukat és növekedésüket, az ivadékokat áthelyezték 
egy másik akváriumba. Az ivadékok között is vannak egyéniségek: egy 
fiatal hím úgy határozott, hogy a „nagyok” mellett marad, és dacára a gon-
dozók számos próbálkozásának, nem lehetett kihalászni az áttelepítéshez. 
E halacska ugyan nem nő olyan gyorsan, mint a halóvodában gondosan 
felügyelt testvérei, de máskülönben nagyon ügyesen boldogul.
Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

Összeállította: Betlehem Ildikó

EAZA – Zooaquaria magazin, 2019. tavasz

 Eddig 13 Alfréd-szarvas (Rusa alfredi) 
született a csehországi Děčín állatkertjé-
ben. A 2002-ben érkezett két tehén és egy bika 
már az első évben utóddal örvendeztette meg 
gondozóit, ám sajnos az első borjú felnevelése 
nem járt sikerrel. A legutóbbi kis jövevény 2018. 
december 24-én, mintegy karácsonyi ajándék-
ként érkezett. Komoly fejtörést okozott a szak-
embereknek, hogy a tehén túlságosan intenzíven 
nyalogatta kicsinyét, és emiatt annak testén csu-
pasz foltok jelentek meg. Szerencsére ez később 
nem okozott problémát. 
A magas genetikai értékű szülőknek köszönhető-
en a kis bikaborjú nagyon fontos a faj fennmara-
dása szempontjából.
Az Alfréd-szarvas a Fülöp-szigetek legnagyobb 
szárazföldi állata. Az 1980-as években már csak-
nem kihalt, de mára egy viszonylag stabil állomá-
nya él az állatkertekben.

EAZA – Zooaquaria magazin, 2019. tavasz

 Földimalac (Orycteropus afer) kislány született májusban az angliai 
Colchester Zooban. A kicsi kiváló egészségnek örvend, így június közepén 
csatlakozhatott 28 éves apjához és a csapat másik nőstényéhez. A beilleszke-
dés nagyszerűen sikerült, a kicsi és a felnőtt földimalac rendszerint egymáshoz 
bújva szunyókál.
Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

www.colchester-zoo.com

 Június 8-án nőstény manátusz (Trichechus manatus) 
született Lengyelországban. A manátusz az állatkertekben 
legritkábban tenyésztett fajok közé tartozik. A 28 kilós újszülöttet 
édesanyja nem szoptatja, így még hat hónapon keresztül naponta 
három alkalommal Ausztráliából hozatott speciális tejjel táplálják, 
de körülbelül egy hónap múlva a szilárd táplálékot is bevezetik az 
étrendjébe.

A wrocławi állatkertbe 
2014-ben érkezett egy 
hím ikerpár, három 
évvel később pedig 
Szingapúrból, 9000 ki-
lométeres utazás után 
két nőstény. 
Forrás: zoo.wroclaw.pl

www.zoo.wroclaw.pl
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 Történelmi jelentőségű, 4000 kilométeres utazás után, a vala-
ha volt legnagyobb orrszarvúcsapat érkezett Európából Afrikába. 
Az EAZA, a ruandai kormány és az African Parks nevű civil szervezet egye-
dülálló együttműködésének köszönhetően öt, már állatkertben született 
és nevelkedett kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvút (Diceros bicornis 
michaeli) engedtek szabadon június 24-én a ruandai Akagera Nemzeti 
Parkban. Az országban 10 éve látták a faj utolsó képviselőjét, miután az 
orvvadászok kiirtották a teljes állományt.
„Az orrszarvú Afrika egyik legnagyobb szimbóluma, de súlyosan veszé-
lyeztetett faj, és vészesen csökken az állománya az orrszarvútülök illegális 
kereskedelme miatt. A rinocérosz visszatérése Ruanda fajmegőrzés 
iránti elkötelezettségének testamentuma, és mérföldkő az Akagera Park 
természeti sokszínűségének a helyreállításában” – írta közleményében az 
African Parks.
A szervezet a ruandai illetékesekkel együttműködve fog őrködni a nemzeti 
park új lakóinak biztonságán. Az életbe léptetett intézkedések között sze-
repel egy orrszarvúkövető és -védő csoport, valamint egy vadorzóellenes 
egység létrehozása, illetve a helikopteres járőrözés is.

 Először születtek Chaco-pekarik (Catagonus wagneri) 
Prágában. Európában a cseh főváros állatkertje a harmadik 
olyan intézmény, ahol sikerült szaporítani ezt a ritka, az 1970-
es években már kihaltnak tekintett állatot. A két malacka nem 
sokkal azután jött világra, hogy a paraguayi tenyésztőállomáson 
állatok tucatjait eddig ismeretlen, végzetes betegség támadta 
meg, amely a vadon élő állományt is veszélyeztetheti.
Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

 Már kilenc hónaposak a Belfast 
Zoo mesterségesen felnevelt chilei 
flamingói (Phoenicopterus chi-
lensis). A csibéket a tavalyi év végének 
rendkívüli időjárási körülményei miatt 
kellett a gondozóknak felnevelniük. 
A Belfast Zooban már a kezdetektől 
élnek flamingók, de chilei faj csak 2010-
től látható az állatkertben. Egészen 
tavalyig a madarak semmilyen hajlan-
dóságot sem mutattak a tojásrakásra, 
ezért a szakemberek mesterséges fész-
keket építettek számukra, amelyekben 
műtojásokat helyezek el. Az ötlet remekül bevált, hamarosan 
igazi tojások jelentek meg a fészkekben, és ősszel kikelt a két 
gyönyörű csibe. Popcorn és Peanut hamarosan csatlakozhat 
fajtársaihoz.
Fotó: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

www.africanparks.org

www.zoopraha.cz/en

 A berlini állatkert a WWF-fel 
együttműködve európai bölényeket 
(Bison bonasus) enged szabadon a 
Kaukázusban. A négy bölény közül kettő 
már évek óta a berlini Tierpakban él, a má-
sik kettő cseh állatkertekből, Prágából és 
Plzeňből érkezett kora májusban a német 
fővárosba, hogy felkészüljenek az útra. 
A kis gulya a Kaukázus hegység lábánál 
elhelyezkedő azerbajdzsáni Shahdag 
Nemzeti Parkban kezdhet új életet. Az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az ott 
élt alfaj, a kaukázusi bölény (B. b. causaci-
sa) utolsó példányát 1927-ben ejtették el. 
Ezt követően pedig a szovjetek leginkább 
európai és amerikai bölények hibridjeit 
telepítettek a térségbe.
Forrás: Vladimir Kogan Michael / Shutterstock

www.waza.org

www.belfastzoo.co.uk

 175 éves a berlini állatkert. Németország legrégibb 
állatkertje augusztus elsején egy különleges tortával, majd az 
azt követő napokban sok érdekes programmal ünnepli 175. 
születésnapját. A Berlin Zoo büszkélkedhet azzal, hogy több 
fajt – csaknem 1500 féle állatot! – mutat be a földkerekség 
minden pontjáról érkező, évi sok millió látogatónak, mint bár-
mely más intézmény a világon.

www.zoo-berlin.de
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Fotó: Svetlana Foote / Shutterstock
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sivatagi róka, másként fennek (Vulpes zerda, 
Zimmermann 1780) tökéletes példája annak, 
hogy az evolúció miként teszi lehetővé az al-

kalmazkodást, a fennmaradást a Föld mégoly kiet-
len területén is, mint bolygónk legnagyobb területű 
sivataga, a Szahara. Kevesen tudják, de az Antoine 
de Saint-Exupéry világhírű regényében, A kis her-
cegben felbukkanó rókát, a címszereplő legjobb ba-
rátját tulajdonképp nem az európai vörös róka, ha-
nem a sivatagi róka ihlette.

HA A HOMOKPUSZTÁK VÁNDORAIT, A BERBEREKET MEGKÉR-
DEZNÉK, HOGY MELYIK ÁLLAT JELLEMZI LEGINKÁBB A SIVA-
TAGOT, SOKAN KÖZÜLÜK EGY OLYAN EMLŐST EMLÍTENÉNEK, 
AMELYNEK ALKALMAZKODÁSA A KEGYETLENÜL SZÁRAZ ÉLŐ-
HELYHEZ EGYEDÜLÁLLÓ. ALGÉRIA NEMZETI ÁLLATÁRÓL VAN 
SZÓ, AMELYNEK ARAB-BERBER NEVE „FANAK”. EZ MAGYARUL 
ANNYIT JELENT, HOGY RÓKA. 

EGYEDÜL VAGY CSAPATBAN?
A szakemberek között vita volt abban, hogy a fajt a 
rókák (Vulpes) nemzetségébe, vagy önálló nemzet-
ségbe (Fennecus) helyezzék. E tetszetős kis állatnak 
számos olyan tulajdonsága van, amiben különbö-
zik az atyafi ságától. Például testi sejtjeiben csak 32 
pár kromoszómával rendelkezik, míg a többi róka 35 
vagy 39 párral. A legfrissebb genetikai vizsgálatok 
eredményei alapján azonban megfosztották „önál-
lóságától”. Legközelebbi rokona a Blanford-rókának 
is nevezett afgán róka (Vulpes cana).

Többféle sivatagtípusban megél, de a kedvence, ha le-
het ilyet leírni, a homoksivatag. Annak is a kötöttebb 
talajú részei (stabil dűnék), ahol szerteágazó járat-
rendszereit kiáshatja. A nagyon laza talajú részeken 
(mozgó dűnék) az üregei egyszerűek, járatai rövidek. 
A kijárat lehet nyílt helyen, ám növények között is 
rejtőzhet. Az éves csapadék a sivatagi róka élőhelyén 

A SIVATAGI RÓKA A KUTYAFÉLÉK 
CSALÁDJÁNAK LEGKISEBB KÉPVISELŐJE.

➤

Saint-Exupéry 
Egyiptomban, 
egy sivatagi 
kényszerleszállás 
után fi gyelt meg 
sivatagi rókákat. 
Amikor a Sza-
harában légifu-
tárként dolgozott, 
egy levélben 
megemlítette 
húgának, hogy 
kedveli ezeket az 
állatokat.
Forrás: amaison-
dupetitprince.com

A
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általában 100 milliméter alatt marad, de a Száhel öve-
zet határán akár a 300-at is elérheti. Élőhelyének jel-
legzetes növényei: Aristida spp., csikófark (Ephedra 
alata), duzzadt köles (Panicum turgidum), Zygophyl-
lum spp., akáciák (Acacia spp.), Capparis decidua.

A kutyafélék családjának legkisebb tagja, sőt nyu-
godtan használhatjuk rá az „apró” jelzőt. Fejének 
és törzsének együttes hossza mintegy 33,3–40,7, a 
farkáé hozzávetőleg 18–31 centiméter. Marmagas-
sága 20 centi körül van. E méretek mellett a fülek 
hossza igazán fi gyelemreméltó: 10–15 centiméter. 
Testtömege is a legkisebb a kutyafélék családjában: 
0,7–1,87 kilogramm között mozog. Rá nézve még a 
„légsúlyú” kifejezés is arcátlan túlzás. 

MINDENT A TÚLÉLÉSÉRT
Alfred Brehm a következőképp jellemzi az álla-
tot: „Képzeljünk el egy gyöngéd, fi nom rókaarcot, 
amelynek kifejezése a mi vörös frakkosunkéhoz ha-
sonlatosan fortélyos, furfangos és ravasz, de ebből 
az arcból szokatlanul nagy szemek tűnnek elő, s az 
arc két oldalán olyan hatalmas fülek nyúlnak fölfelé, 
amilyeneket nemcsak az egész rókafajnál, hanem 
az egész kutyacsaládban alig lehet találni. Karcsú 
törzse rendkívül gyöngéd, tetszetős lábacskákon 
nyugszik, és vaskos, bozontos farokban végződik. 
Az egész állat az első pillantásra elárulja, hogy ép-
pen oly ügyes, mint fürge. Elsőrangúan éles, fi nom 
érzékeinek jeleit már külsőleg megmutatja.”

Hogy az élőhely és az ott elérhető táplálék meny-
nyisége miként befolyásolja a ragadozó emlősök 
testfelépítését és méretét, szemléletesen bemutat-
ható Észak-Afrika rókáin. Különösen a sivatagi ró-
kán.

A legapróbb kutyaféle a leghatalmasabb füllel, 
ami a legnagyobb fül-test arányt eredményezi. A 
fülek felülete eléri a teljes testfelület 20 százalékát. 
Ennek a testhőmérséklet szabályozásában alapvető 
jelentősége van. Mikor a külső hőmérséklet emelke-
dik, az állat füleinek és lábainak közvetlenül a bőr-
felszín alatt futó erei kitágulnak, így növelve a test-
felületen leadott hő mennyiségét.

A pofája jellegzetes rókaarc, a lábak karcsúak, fi -
nomak, törékenyek. Bundája homok- vagy krém-

LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A sivatagi róka elterjedési területe

A sivatagi róka főként Észak-Afrika homokpusztáin él Marokkótól Egyip-
tomig, Nigertől Szudánig. Emellett megtalálható a Sínai-félszigeten, 
a Negev-sivatagban, valamint Irak déli részén és Kuvaitban is. Arábiai 
előfordulása nincs igazolva, könnyen összekeverik a Rüppel-rókával. A 
CITES II. függelékébe sorolják. Az IUCN vörös listáján: nem fenyegetett.

A SIVATAGI RÓKÁRA KÖZVETLENÜL 
ÉS KÖZVETVE AZ EMBER JELENTI A 

LEGNAGYOBB VESZÉLYT.

A fennek a 20. 
század elején 
még Danakil-

földön (Eritrea) 
is előfordult, 

ahonnan 
Kittenberger 

Kálmán 
3 példányt 
a Nemzeti 

Múzeum (ma 
MTM) számára 
begyűjtött. Az 

állatok gyomra 
datolyával volt 

tele.
Fotó: Vladimir 

Wrangel / Shutterstock
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színű, esetleg világos őzbarna, vöröses vagy szür-
kés árnyalattal. Az alsó testtájak fakóbbak, általában 
majdnem vagy teljesen fehérek. A fülek hátsó oldala 
sötétebb árnyalatú, míg elülső oldaluk fehér vagy 
sárgásfehér. A fülszegély elölről nézve mindig fe-
hér. A szemek hatalmasak és sötétek. Sárgásbarna 
sáv húzódik a szem belső oldalától a pofák külső 

oldalán a szájig, ami a kölyköknél még nem olyan 
kifejezett, mint a felnőtt egyedek esetében. Ez a sáv 
sohasem szürke vagy szürkés, mint a vele könnyen 
összetéveszthető és nagyrészt azonos élőhelyű Rü-
ppel-rókánál. A lábak felső része északon (Marokkó) 
vöröses homokszínű, míg délebbre (Niger, Szudán) 
szinte fehér. A szőrméje hosszú és sűrű, puha ta-
pintású. Felvetődhet a kérdés, hogy miért van szük-

sége egy állatnak, amely a forró sivatagban él, 
sűrű, tömött bundára. A Szaharában éjje-

lente gyakran 0 Celsius-fok közelébe 
esik a hőmérséklet, ami egy ilyen 

parányi emlős kihűlését ered-
ményezhetné. Ennek 

megakadályo-

A FALKA A TENYÉSZPÁRBÓL ÉS 
UTÓDAIKBÓL ÁLL.

zása végett fejlődött ki a tömött szőrtakaró. A farok 
is erősen szőrözött, így a hideg éjszakákon taka-
róként szolgál; a legvége mindig fekete, s az ibo-
lyamirigynél, a farok tövének felső részén sötét folt 
van. A fekete farokvég szintén megkülönbözteti a 
Rüppel-rókától, melynek ez a része mindig fehér. 
A lábak hosszú szőre a talpakra is kiterjed. Min-
dennek több előnye is van: a forró homok nem 
égeti az állat tappancsát, s könnyen tud 
futni a laza szerkezetű ➤

A hosszú fekete bajuszszálak 
nélkülözhetetlen segítői az éjszakai 
vadászatnak. Velük a fennek a 
sötétben is képes érzékelni a kiásott, 
vagy a rejtekhelyén megbújó préda 
– például egy skorpió – mozgását.
Fotó: Robert Eastman / Shutterstock

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Vestibulum 
cursus, neque sed 
ornare iaculis, 
tortor massa 
elementum velit, 
sed faucibus 
diam lacus in 
magna. Donec 
maximus lorem 
diam volutpat.
Fotó: DuyMy / 
Shutterstock

Egy-egy nagyobb 
Aristida fűcsomó 
a homokdűnék 
között árnyékot 
adhat, zsákmányt 
lehet találni a 
közelében, és 
búvóhelyként is 
szolgálhat egy 
róka számára. 
Ez a túlélést 
jelentheti 
a Szahara 
vadászainak.
Fotó: Szymon Barylski / 
Shutterstock
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talajon. Három pár emlővel rendelkezik. Koponyája 
elhegyesedő, hatalmas dobüreggel. Kiváló hallását 
ennek is köszönheti; képes meghallani a homok 
felszíne alatt mozgó vagy rejtőzködő zsákmányál-
latait. Hatalmas fülkagylóinak ilyenkor is hasznát 

veszi. Fogképlete a kutyafélék általános képlete: I 3/3 
C 1/1 PM 4/4 M 2/3 = 42, ám a szemfogai kicsik és 
vékonyak. Bajuszszálai hosszúak, feketék. A pupillá-
ja ovális, szemének fényvisszaverő rétege (tapetum 
lucidum) fejlett; következésképp jól lát a sötétben.

Ez a kis túlélő még számos módon alkalmazko-
dott sivatagi élőhelyéhez. A veséi nagyon sűrű vi-
zeletet választanak ki, csökkentve a vízveszteséget. 
Különleges anyagcseréjének köszönhetően, amely 
67 százaléka, valamint pulzusszámának, amely 40 

ÁLLATKERTI APRÓ RÓKÁK
A sivatagi rókát már hosszú ideje bemutatják a világ állatkertjei-

ben, ám tenyészteni sokáig nem sikerült. Szakirodalmi adatok 

szerint először a budapesti állatkertben szaporodott 1977-ben. 

Ekkor három kölyök született, amelyek szépen fel is cseperedtek. 

A következő évben újabb két kölyök látott napvilágot, ám anyjuk 

megbetegedett, így a kicsiket nyolcnapos koruktól mesterségesen 

kellett fölnevelni. A kölykök ekkor alig 55-60 grammosak voltak. 

Egy korabeli cikkben egyebek mellett ez olvasható: „A legbizto-

sabbnak a felnevelésükhöz a Linolakt nevű bébitápszert találtuk. 

[…] Az elkészített testmeleg tápot szemcsepegtető segítségével ada-

goltuk a kicsinyek szájába. […] Etetés előtt puha vattával vagy papír 

zsebkendővel dörzsöltük a végbél és az ivarnyílás tájékát. […] Ha ez 

elmaradna, hiába lenne minden erőfeszítés: a kicsinyek elpusztulnának. Az első nap eredménye abban mutatkozott, hogy a testsú-

lyuk megmaradt, nem csappant. A következő napra már miniatűr cumit és üveget készítettünk, és az első valódi szopásnál egy-egy 

teáskanálnyit szívtak a kicsinyek.” Ezt követően a rókakölykök szépen gyarapodtak. Miután kinyílt a szemük, kéthetesen megkínál-

ták őket nyers lómájjal, amelyet el is fogyasztottak. Nem sokkal később a tápon kívül sajtot, aprított datolyát, mazsolát, darált húst, 

májat és forrázott lisztkukacot is kaptak, valamint vitaminokat és csonterősítőt. Egy hónaposan még napjában ötször cumiztak. 

Sajnos nem sokkal később az egyik kölyök elpusztult. A másik, Róbert névre keresztelt rókafi  szerencsére szépen növekedett: két 

hónappal azután, hogy anyjától elválasztották, már 290 grammot nyomott. Alighanem ő volt az első, állatkertben mesterségesen 

fölnevelt sivatagi róka. 
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TESTHŐMÉRSÉKLETÉNEK 
SZABÁLYOZÁSÁBAN HATALMAS FÜLE IS 

SEGÍTI.

százaléka a hasonló testméretű emlősökének, ener-
giát takarít meg (nyugalmi pulzusa 118 szívdobba-
nás percenként). Mikor a hőmérséklet eléri a 35 fo-
kot, az állat percenkénti légzésszáma 23-ról 690-re 
nő, vagyis szapora lihegéssel hűti magát.

Az előző alomban 
nevelkedő 
fi atalok gyakran 
a szüleikkel 
maradnak, 
és segítenek 
felnevelni a 
következő alom 
kölykeit. Közben 
hasznos dolgokat 
tanulhatnak az 
utódgondozásról. 
Szaporodniuk 
azonban tilos.
Fotó: Coulanges / 
Shutterstock
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EGYSZERRE VADÁSZ ÉS ZSÁKMÁNY
A sivatagi róka főként éjszakai életmódú emlős. 
Ahol nem zavarják, ott alkonyatkor és hajnalban is 
tevékeny. Ideje java részét – a nap legmelegebb órá-
it – maga ásta járatrendszerében tölti. Nagyon jól 
ás, erősítve azt a hírét, hogy képes belesüllyedni a 
homokba. Járatrendszere labirintusszerű is lehet a 
kötöttebb talajokon. Ilyenkor több család otthona is 
kapcsolatban áll egymással, s akár 120 négyzetmé-
ter területre is kiterjedhet, tizenöt bejárattal.

Mindenevő. Táplálékát leggyakrabban a hallásá-
val keresi meg, majd kiássa. Rovarokat (szöcskék, 
vándorsáskák), kisemlősöket, köztük futóegereket 
(Gerbillus spp.), egyiptomi ugróegeret (Jaculus ja-
culus), nyakörvös gyíkokat (Acanthodactylus spp.), 
gekkókat (Stenodactylus spp.), szkinkeket (Scincus 
albifasciatus), tojásokat, kisebb madarakat (puszta-
ityúk, pacsirták), gumókat, gyümölcsöket (például 
datolya) is fogyaszt. Nem látták még nagyokat ugor-
va rágcsálókra vadászni, mint a többi rókát, de a ta-
lajon pihenő, felrebbenő madarakat képes egyetlen 
szökkenéssel elkapni. Álló helyzetből 70 centiméter 
magasra tud felugrani, míg „távolugrásban” 120 cen-

ti a rekordja. Hasonlóan más rókákhoz, eláshatja a 
zsákmányát. Sivatagi ivóhelyek környékén megtalált 
ürülékei arra utalnak, hogy iszik, ha van rá alkalma, 
ám képes ivás nélkül is életben maradni. A szüksé-
ges vizet táplálékának nedvességtartalmából nyeri.

Neki is akadnak ragadozói: csíkos hiéna, sakál, 
nagyobb rókák, karakál, házi és elvadult kutyák, de 
a legfontosabb az afrikai uhu.

CSALÁDBAN, ROKONOK KÖZT KÖNNYEBB AZ ÉLET
A sivatagi rókáknál a szociális alapegységet egy pár 
jelenti az utódaival. Az előző évi alom már felnőtt 
kölykei maradhatnak a szülőkkel segíteni. A felnőt-
tek is sokat játszanak. A hím a vizeletével jelöli ter-
ritóriumát és státuszát, s a szaporodási időszakban 
agresszívvá válik. A kan a párjával marad a kölykök 
megszületése után is, de a nőstény harciasan védel-
mezi az utódok helyét, még az apaállattal szemben 
is. Hívóhangja rövid, remegő vonítás, amelyet is-
mételget. Doromboláshoz hasonló hangot is képes 
kiadni.

Első párzása 9-12 hónaposan történik. Január-
ban, februárban párzanak, s a kölykök márciusban, 
áprilisban születnek meg. Normál esetben évente 
egyszer szaporodnak, de különleges élőhelyeken, 
vagy ha a korábbi kölykök elpusztultak, újra páro-
sodhatnak. Ilyenkor hosszú ideig „összeragadnak”, 
akár közel három óráig is. A vemhesség 50-52 napig 
tart, és kettő–öt kölyök van egy alomban. A kisrókák 
61–70 napos korukig szopnak. Születéskor vakok, 
tíznaposan nyílik ki a szemük, s fülük is akkortól 
kezd felállni. Ivarérettek tizenegy hónaposan lesz-
nek. Bár fogságban tizennégy évig és két hónapig 
élt egy példány, a vadonban csak a tízéves kort ér-
hetik meg.

AZ EMBER A FŐ VESZÉLYFORRÁS
Viszonylag keveset tudunk a faj egyedszámá-
ról; élőhelyén sokfelé még közönségesnek számít. 
Az emberre vagy annak javaira semmilyen veszélyt 
nem jelent.

Az egyre terjeszkedő ember viszi magával a há-
ziállatait is, amelyek veszélyesek lehetnek a sivatagi 
róka számára. Egyes helyekről a kutyák és a macs-
kák miatt eltűnt. Kedvencként eladják; vadásszák, 
csapdázzák a szőrméjéért; még a fotóexpedíciók 
is zavarhatják. Ahol az ember megveti lábát a Sza-
harában, ott sok hulladékot termel, s a vörös rókák 
azon elélve terjeszkednek dél felé. Utóbbiak lehe-
tőség szerint megölik kisebb rokonaikat, így csök-
kentve a konkurenciát.
Az ember felelőssége, hogy megóvja ezeket az apró 
ragadozókat, például úgy, hogy betiltja a velük való 
kereskedelmet. 

KISPÁL ISTVÁN

Azt gondolnánk, 
hogy a 
Szaharában 
maradnia kell 
elegendő helynek 
az őshonos 
állatvilág 
számára. Sajnos 
nem így van. Egy 
fennekkölyök 
azonban tökéletes 
„nagykövete” 
lehet a sivatag 
vadvilágának.
Fotó: Edwin Butter / 
Shutterstock

Táplálékkeresés 
közben gyakran 
mozdulatlanná 

dermedve 
megállnak, 

fejüket kissé 
lehajtják, s csak 

nagy füleiket 
fordítják jobbra-

balra. Meghallják 
a préda ejtette 
legapróbb zajt 

is. Közben 
szimatolnak.

Fotó: nattanan726 / 
Shutterstock
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Összeállította: Jókuthy Emese

„Gróf Széchenyi Béla »a nemzet nagy reformátorának«, gróf Széchenyi Istvánnak első fi aként született 
1837. február 3-án Pozsonyban. Örökölte édesapjától a magyar nemzet szolgálatának lelkületét, részben 
ennek köszönhető, hogy 1877-ben nagyszabású expedíciót vezetett Ázsiába. (…) A nagy utazás 1877. decem-
ber 4-én kezdődött, és mintegy két és fél évig tartott. Széchenyi Béla fő célként Kelet- és Közép-Ázsia föld-
rajzi és földtani viszonyainak vizsgálatát és a magyarral rokon belső-ázsiai nyelvek tanulmányozását jelöl-
te meg. (…) Az expedíció végül – több mint 10 000 kilométer megtétele után – 19 ládányi (700 kilogrammnyi) 
igen értékes néprajzi, ásvány-kőzettani, őslénytani és botanikai gyűjteménnyel, valamint földtani és to-
pográfi ai térképekkel tért haza. (…) Sajnos az említett 707 példányból mára csak 3 maradt meg, legalábbis, 
amiről biztosan tudjuk, hogy a Széchenyi-féle gyűjteményi anyagból származik.” Az egyik egy különleges 
ősmaradvány, egy sztegodonfog, amelyről bővebben Gasparik Mihály paleontológus írt a blogon.
mttmuzeum.blog.hu

A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaiként az idei bogársze-
zonban (ami nagyjából április elejétől július közepéig tartott) a Pilis és a 

Visegrádi-hegység holtfához kötődő (szaproxilofág) bogárfaunájának fel-
mérésén dolgoztunk. A megbízás a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságtól 
érkezett. A feladatunk az volt, hogy védett és közösségi jelentőségű (Natura 
2000-es) fajokat mutassunk ki a két hegység minél több pontjáról. (Mert a 
közvélekedéssel ellentétben valóban két hegységről van szó: a Pilis tengeri 
üledékes kőzetekből áll, a vulkanikus Visegrádi-hegység pedig andezitből.)

A fő hangsúlyt az európai tölgyesek és bükkösök emblematikus fajaira 
helyeztük: leginkább tehát a nagy szarvasbogár, a nagy hőscincér, a havasi 
cincér és a gyászcincér élő egyedeit vagy életnyomait (maradványait, kirepü-
lőnyílásait, lárvajáratait) kerestük. Mellettük azonban a bogarászok szemé-
ben legalább olyan érdekes, sőt kifejezetten ritka fajokat is találtunk. Ezek 
közül mutatunk be hármat.

Sztegodonfog a 
Széchenyi-expedíció 
anyagából
Fotók: Gasparik Mihály

Az őslénytári 
sztegodonfog eredeti 

leltárcédulája

Az aranyszőrű fürkészcincér (Necydalis ulmi) az egyik legritkább cincérfaj 
Magyarországon. Mivel a szárnyfedői megrövidültek, az állat meglepően 
hasonlít egy fürkészdarázshoz – a nevét is innen kapta. Lárvája olyan odvak 
falában fejlődik, amelyeket csupán két gombafaj hoz létre öreg, de még élő 
bükk- és tölgyfákban.

A cirpelő gyászbogár (Accanthopus velikensis) a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részén (főleg a Balkán-félszigeten) meglehetősen 

gyakori bogár. Észak felé Magyarországig terjed, de nálunk már csak három 
elszigetelt előfordulása ismert: a Bükk hegység déli részén, a Visegrádi-

hegységben és a Balaton-felvidéken. Ezeken a helyeken azonban elég könnyű 
rábukkanni – amennyiben az ember éjszaka fejlámpával keresi a kidőlt 

(vagy lábon álló, de halott) fák törzsén. Ha ilyenkor fi noman hozzáérünk, 
megtudhatjuk, miről kapta a nevét: jól hallhatóan ciripelni kezd.

Fotók: Németh Tamás

A vércincér (Purpuricenus kaehleri) a meleg, száraz tölgyesekben valószínűleg nem ritka, viszont elég nehéz kimutatni a jelenlétét. 
A fák vaskosabb, felső, elhalt ágaiban fejlődik a lárvája, a kifejlett bogár pedig nem szívesen hagyja el a lombkoronát. A Visegrádi-
hegységben szerencsénk volt, mert három alkalommal is megtaláltuk, amint rekkenő hőségben a szeder vagy a földi bodza 
virágzatán táplálkozott.

Sztegodonfog Délkelet-Ázsiából

Bogárcsemegék a Visegrádi-hegységből

Gasparik Mihály írása 

Merkl Ottó írása 
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A taxonómus egyik legfontosabb feladata az, hogy megállapítsa: az előtte 
lévő élőlény egy, már ismert fajhoz tartozik, vagy sem. A különböző élő-

lénycsoportokkal természetesen más-más taxonómusok foglalkoznak attól 
függően, kinek mi a szakterülete.

Amikor a taxonómus azonosítani szeretne egy fajt, előkeresi a korábban 
felfedezett fajok leírását. A példányt összehasonlítja a leírással, de még in-
kább a fajleírások alapján korábban már egyértelműen meghatározott példá-
nyokkal, amelyeket a természetrajzi gyűjteményekben őriznek, és amelyek a 
kérdéses faj rokonsági körébe tartoznak. (Hasznos tehát, ha a taxonómusnak 
abban a rokonsági körben már van tapasztalata és széles körű fajismerete.) Az 
összehasonlítással eldönti, hogy a példány ismert faj képviselője-e, és ha igen, 
melyiké. Ha a morfológiai (és genetikai) jegyek alapján a példány nem azonos 

egyik korábban leírt fajjal sem, új fajként írja le. Azt a példányt, amelyiken az 
új faj leírása alapul, típuspéldánynak nevezik. Ettől fogva a típuspéldány (és a 
kapcsolódó leírás) lesz a viszonyítási alap minden olyan esetben, amikor má-
sok, máskor, ugyanott vagy máshol (bárhol a világon) hasonló élőlényt talál-
nak, és meg akarják állapítani, hogy az adott fajhoz tartozik-e, vagy sem. Éppen 
ezért a természettudományos gyűjtemények legértékesebb példányai a tí-
puspéldányok – hiszen többnyire csak egyetlenegy, legfeljebb néhány példány 
van belőlük a világon. A típuspéldányokat megkülönböztető (teljes egészében 
piros, illetőleg piros szegélyű) cédulák jelölik. Kölcsönzésükre is szigorúbb sza-
bályok vonatkoznak, mint a többi példányra, noha tudományos kutatás céljára 
– valamilyen módon – bárki számára hozzáférhetőnek kell lenniük.

Sirenavus hungaricus (KRETZOI, 1941)
Tatabánya–Felsőgalla, középső eocén (Magyar Természettudományi 
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Eocén megjelenésüket követően a szirének a miocénben érték el sokféle-
ségük csúcsát. Hazánk területén előkerültek eocén, oligocén és miocén 

korú szirénmaradványok is, a középső miocén badeni emeleténél fi atalab-
bat nem ismerünk. A hazai leletanyagból a Sirenavus hungaricus volt a Kár-
pát-medence eocén üledékeiből elsőként, új nem új fajaként leírt ősszirén. 
A holotípus példány Tatabánya (Felsőgalla) középső eocén korú rétegeiből 
került elő, és eredetileg a következő elemeket tartalmazta: egy töredé-
kes koponya (a felső állcsont és a fogak nélkül), valamint a hozzá tartozó, 
ugyancsak nem teljes épségben lévő bal és egy jobb állkapocs (bennük a 
leghátsó fogak maradványaival), továbbá néhány borda. A bordáknak saj-
nos valamikor 1941 és 1978 között nyoma veszett. A típusanyag megmaradt 
csontelemei a Magyar Természettudományi Múzeum gerinces őslénytani 
gyűjteményében találhatók. A gyűjteményben van egy másik különleges 
eocén szirénlelet is Tatabányáról. A maradvány egy közel teljes csontváz. 
A szirén elpusztulása után a tetem a fosszilizáció során megtartotta ana-
tómiai rendezettségét, és a különböző testrészek egymáshoz viszonyítva 
többé-kevésbé eredeti helyükön őrződtek meg. A lelet másik sajátossága, 
hogy maguk a csontok sajnos már nincsenek benne a csontvázat beágyazó 

kőzetben, ma már mindössze a csontok lenyomata vizsgálható. Ennek az az 
oka, hogy a kemény kőzetet a bányászat során robbantással fejtették, és 
a csontvázat magában foglaló kőtömböt kimozdító robbanás magukat a 
csontokat megsemmisítette – apróra törve kiperegtek a kőzetből. A csont-
vázlenyomaton és annak rekonstrukcióján megfi gyelhető a gerincoszlop 
egy szakasza, számos borda, továbbá a koponya egyes részeinek lenyoma-
ta, eredeti helyzetben. 

Magyarország ősmaradványai 29.
Fotó: Szabó Márton

Jókuthy Emese írása 

Szabó Márton és Dulai Alfréd írása 

Honnan lehet tudni, 
hogy egy adott fajt felfedezett-e már valaki?

Taxonómiai kisokos

Iránból leírt barlanglakó gyászbogárfaj Gyapjasbogár Új-Guineából Magyarországról leírt, és szinte csak 
nálunk előforduló hólyaghúzófaj

Kongóból leírt gyászbogárfaj felül- és alulnézetben

Koponya

Bordák

Bordák

Bordák

Csigolyák
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Magyar Madármentők Alapítványt épp tíz éve 
hozta létre a Fővárosi Állat- és Növénykert. 
A mentőhely munkatársai a hazánkban ősho-

nos, vadon élő és természetvédelmi oltalom alatt álló 
állatfajok védelmével, gyógyításával, kezelésével, 
ideiglenes és hosszú távú tartásával foglalkoznak.  

Az Alapítvány az állatkerttel és más állatvédő 
szervezetekkel szorosan együttműködve, közösségi 
összefogással végzi tevékenységét. A szervezetben 
mindenki önkéntesen dolgozik, a mentési munká-
latokhoz szükséges infrastruktúrát az állatkert biz-
tosítja. A Hungária körúton 1997-ben megnyílt, 500 
négyzetméteres karanténban működő Madármentő 
Állomásra és a tavaly augusztusban átadott Sünispo-
tályba egymás után érkeznek a segítségre szoruló 
vadon élő hüllők, madarak és emlősök. Ez utóbbi 

ÁLLATMENTÉS FELSŐFOKON

VISSZA A
TERMÉSZETBE!

A
A közönséges 

erdei mókus 
(Sciurus vulgaris) 
30 egyede kapott 
új esélyt az életre 

az alapítvány 
munkatársainak 

köszönhetően 
a tavaly végzett 

mentőmunka 
során.
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helyen a látogatók testközelből is megfi gyelhetik 
az állatok gyógyításának folyamatát, míg a karantén 
– nevéhez híven – természetesen nem látogatható.

MAGAS SZÍNVONALON
Az állatkert orvosai gyógykezelik az állatokat, és 
– ha a szükség úgy hozza – komoly műtéti beavat-
kozásokat is elvégeznek.

Az alapítvány feladata az állatok ellátása, kórházi 
kezelése, továbbá az utógondozás és a repatriálás (az 
állat visszahelyezése a természetbe). Ez a gyakorlat-
ban annyit jelent, hogy a mentőhelynek nincs lehe-
tősége, eszköze sérült állat befogására és elszállítá-
sára.

Minden esetben – amikor segítséget kérünk egy 
állat számára – elsőként a zöldhatóságot vagy a 

nemzeti parkok igazgatóságát kell értesítenünk. Az 
alapítványhoz közvetlenül is be lehet vinni a sérült 
vagy beteg állatot, de – ha van rá mód – javasolt 
előbb olyan szakember véleményét kikérni, aki fel-
világosítást adhat a befogásról, és annak indokolt-
ságáról.

MIT TEGYÜNK?
A legelső teendő, hogy megállapítsuk: valóban szükség van-e a segít-
ségünkre. Gyakran megesik, hogy árvának hitt fi ókát, kölyköt fognak 
meg, és hoznak el természetes élőhelyéről, miközben a kis állat nagy 
valószínűséggel egyáltalán nincs egyedül. Nagy eséllyel nem hagyták 
magára a szülei, csak elrejtették, vagy éppen a közelből fi gyelik, várva 
az ember távozását.

Egyértelmű jele viszont, hogy segítenünk kell, ha egy állaton sérülés 
nyomai látszanak és/vagy mozgásképtelen, legyengült, elárvult, illet-
ve rossz helyen tartózkodik, vagy veszélyben van. Ezekben az esetek-
ben biztonságos szállítóeszközbe kell helyeznünk az állatot. Egy sima 
kartondoboz megfelelő lehet, ha jól szellőzik, és a sötétben az állat is 
nyugodtabb lesz. A dobozt kibélelhetjük nedvszívó anyaggal (pl. papír-
törlővel) vagy fűvel. Soha ne béleljük ki a dobozt olyan anyaggal, amibe 
beleakadhat az állatok lába! Fontos, hogy az újszülött, fi atal állatokat 
melegen tartsuk, de arra is ügyelni kell, hogy kerüljük a hőséget, a hu-
zatot, a rázkódást a szállítás során.

Az állatok sérülését ne kezdjük ellátni, viszont – ha a mentést nem 
sikerül gyorsan megoldani – a legyengült, kiszáradt madarakat esetleg 
szőlőcukros vízzel megitathatjuk. Célszerűbb azonban mihamarabb 
szakemberhez juttatni az állatot, mert a fi atal egyedeknél, főként az 
emlősök esetében, a nem megfelelő itatás szintén végzetes lehet (pél-
dául az állat félrenyel).

Etetésük nem javasolt, mert nem megfelelő táplálék esetén hasme-
nést is okozhatunk vele, ami tovább rontja az állat esélyeit. A leggya-
koribb hibákat, téves berögződéseket mindenképpen el kell kerülni: 
semmi esetre se kínáljuk a sünt tejjel, a madarakat pékáruval. Énekes-
madaraknak adhatunk leforrázott, majd kihűtött lisztkukacot, apró 
csirkehúsdarabot, keménytojást.

➤

Gyógyult fehér 
gólya (Ciconia 
ciconia) szárny-
próbálgatása

A szakemberek a 
repatriálás hely-
színét gondosan 

megválasztják 
aszerint, hogy mi 
a legmegfelelőbb 

az állatoknak.

A kiadvány az Agrárminisztérium Zöld forrás 
pályázati támogatásával jelenik meg.
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Az említett hatóságok és igazgatóságok azonban 
csak munkaidőben hívhatók, ezért nagyon fontos, 
hogy mi magunk is tisztában legyünk a legalapve-
tőbb mentési tudnivalókkal.

Amennyiben egy állat segítségre szorul, elsőként 
meg kell tudnunk, kihez fordulhatunk. Termé-
szetvédelmi mentőhelyekre nem vihetünk kóbor 
háziállatokat, nem védett faj egyedeit (például 
parlagi galambot vagy balkáni gerlét), teknősök 
kivételével idegenhonos, invazív fajokat (nutria, 
mosómedve, burunduk, amerikai szürkemókus 
stb.), sem pedig – néhány kivételtől eltekintve – 
a hazánkban vadászható fajokat, hiszen ez utób-
biak az állam tulajdonát képezik: gímszarvas, őz, 
mezei nyúl, vaddisznó, borz, róka, aranysakál, fá-
cán, tőkés réce, szajkó stb.

A mentőhelyre hazai védett fajok egyedei (a leg-
több énekes- és ragadozó madár, illetve a bagoly, 
a mókus, a pelék, a sün, a hód és a vidra, valamint 
a denevérek, továbbá valamennyi őshonos hüllő 
és kétéltű), egzotikus fajok kiszabadult példányai 
és – ritka esetben – vadászható fajok egyedei ke-
rülhetnek.

Abban az esetben, ha természetvédelmi mentő-
helyre nem szállítható az állat, akkor állatmen-
helyre, vadásztársaságokhoz és állatorvosokhoz 
fordulhatunk.

 

ISMÉT SZABADON
A mentőtevékenység elsődleges célja a gyógyult ál-
latok visszajuttatása a természetbe. Az elengedések 
során az alapítvány munkatársai szorosan együtt-
működnek más szervezetekkel, gyakran természet-
védelmi őr is részt vesz a munkában. Az elengedhető 
állatok számára – azok igényei, valamint az időjárási 
viszonyok és a nemzeti parkok munkatársainak ja-
vaslatai szerint – nagy gonddal keresik meg a leg-
megfelelőbb körülményeket, amelyek között később 
tovább követik az elengedett állatok sorsát. A mada-
rakat repatriálás előtt meggyűrűzik, így azok egyút-
tal bekerülnek az országos adatbázisba is.

BESZÉDES SZÁMOK
Az alapítvány munkatársai évről évre közel kétezer 
vadon élő állatot fogadnak be, tavaly összesen 108 
faj 1807 egyedének nyújtottak segítséget, amelyből 
81 faj 910 egyede madár volt, 17 faj 734 egyede em-
lős, a többiek a hüllők és a kétéltűek közül kerültek 
ki. A madarak közül legnagyobb számban fekete 
rigó (155 egyed) és széncinege (148 egyed) szorult 
segítségre. A ragadozó madaraknál a vörös vércse 
(35 egyed), az egerészölyv (21 egyed) és a karvaly 
(21 egyed) vezeti a listát. Mentett emlősök közül pe-
dig a tavalyi évben is a sünök fordultak elő leggyak-
rabban a mentőhelyen, összesen 357 egyed. Utá-
nuk következtek a denevérek 319 egyedszámmal. 
A mentett hüllők többsége teknős volt, de erdei sik-
ló, rézsikló és fali gyík is akadt a védencek között. 
A teknősök nagy része azonban nem hazai, védett 
faj egyede volt, hanem ékszerteknős. Mentésüket 
többek között azért vállalják, hogy tehermentesít-
sék a természetet, hiszen ezek az invazív fajok ve-
szélyeztetik az őshonos mocsári teknősöket.

Nagy pelék 
(Glis glis vagy 
más néven 
Myoxus glis) is 
szép számban 
kerülnek az 
alapítvány 
gondozásába, 
a 2018-as 
évben összesen 
22 egyedet 
mentettek.

A szabadon 
engedés pillanata

A sárgafülű 
ékszerteknős 

(Trachemys 
scripta scripta) 

kiszorítja a 
hazánkban 

őshonos 
mocsári teknőst. 

(balra) Mentett 
denevérkölyök 

táplálása. (jobbra)
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A MAGYAR MADÁRMENTŐK ALAPÍTVÁNY 
CSAK VADON ÉLŐ ÁLLATOKAT TUD 

BEFOGADNI.

A repatriálás viszont nem minden esetben lehet-
séges. Ha egy állat olyan sérülést szenved, amelynek 
következtében önálló életre képtelenné válik, akkor 
hosszú távon gondoskodnak az elhelyezéséről és 
az ellátásáról. A legrosszabb esetben – ha állatjóléti 
szempontból indokolt – eutanázia is előfordulhat.

A szabadon engedés aránya nagyon változó. A 
szakembereknek számolniuk kell az egyes állatfajok 
stressztűrő képességével is. Bizonyos fajok nagyon 
rosszul viselik a bezártságot és az ember közelségét, 
érintését, és gyakran szélsőségesen reagálnak, ami 
a halálukhoz is vezethet. A röpdében az állatok szá-
mára társas elhelyezést biztosítanak annak érde-
kében, hogy a jól alkalmazkodó fajok elősegítsék a 
stresszérzékeny egyedek megnyugvását.

Előfordul olyan, hogy – például egy rosszul 

időzített építkezés miatt – egyszerre több száz, te-
lelésben megzavart denevér kerül életveszélybe, és 
ezért később a gondozók felügyelete alá. Számukra a 
Sünispotályban meleg szobában zsákvásznakat ló-
gatnak fel, amelyeken megkapaszkodhatnak. Alájuk 
lisztkukacokat és vizet tesznek. A denevérkölykök 
viszont nem mindig önállóak, őket néhány órán-
ként pipetta segítségével tápszerrel kell etetni. Más 
emlősfajok fi atal egyedei is napi 24 órában folyama-
tos felügyeletet, ellátást igényelhetnek.

Néhány esetben egyéltalán nem lehetséges a 
visszaengedés. Gemma, a macskabagoly, szemsé-
rülése miatt élete végéig az alapítvány gondozásá-
ban marad. Benedek, a háromlábú sün életben ma-

radási esélyei nagyon lecsökkentek a végtagvesztés 
következtében, továbbá amiatt, hogy a kezelése 
közben nagyon szelíddé vált. Margit, az árvíztől 
megmentett gólyafi óka szintén túlságosan hozzá-
szokott az ember közelségéhez. Ők a többi mentett 
állat nagyköveté váltak. Az Alapítvány munkatársai 
a rendezvényeken bemutatják őket a közönségnek, 
hiszen az ismeretterjesztői, szemléletformálói tevé-
kenység szintén nagyon fontos feladatuk és célki-
tűzésük.

FUCHS ADRIENN

BUBÓKA ÉS TÁRSAI
A repatriálás tekintetében igazi sikertörténet pél-
dául Bubóka, az uhu esete. A madarat – kézkö-
zépcsonttörésének gyógyulása után – szabadon 
lehetett engedni. Szintén repatriálható volt Ottó, 
a mentett rétisasfi óka, akit speciális, a felnőtt ma-
darak fejét és csőrét utánzó „kesztyűbáb” segít-
ségével etettek az alapítvány munkatársai, majd 
természetvédelmi őrök közreműködésével olyan 
fészekbe helyeztek, ahol hasonló korú fi ókák vol-
tak. A szülőpár a kis jövevényt szerencsére a sa-
játjának tekintette. Ez az úgynevezett „dajkásítás”. 
A tavalyi évben több hódot is mentettek. Közöt-
tük Gabit, az egy év körüli, legyengült állatot, aki 
mérgezés gyanújával került a mentőhelyre. A fi atal 
hódot végül három hét alatt felerősítették, majd a 
Duna felső szakaszán szabadon engedték.

Az európai vagy 
közönséges 
hód (Castor 

fi ber) Eurázsia 
legnagyobb, 

jellegzetes 
rágcsálófaja.  

A tavalyi év 
során 4 példány 

is segítségre 
szorult.

Tavaly az elmúlt 
10 év második 

legtöbb mentett 
állatát (1807 

egyed) fogadta 
az alapítvány. 

Többnyire 
madarak 

kerülnek a 
mentőhelyre, 

éves szinten 
általában a 

mentett állatok 
felét teszik ki.

Fotók: Bagosi Zoltán
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KIFUTÓN A VOMBATKÖLYÖK
Az erszényesek közé tartozó vombatokkal őshazájukon, 
Ausztrálián kívül csak nagyon kevés állatkertben találkozhat 
a nagyközönség. A hivatalos adatok szerint egészen ponto-
san 18 helyen, amelyből 8 található Európában. Ám ez utób-
biak szinte mind nyugat-európai országokban, az Egyesült 

Királyságban, Belgiumban, Németországban, illetve Dáni-
ában vannak, így az egykori vasfüggönytől keletre eső eu-
rópai országok állatkertjei közül egyedül Budapesten lehet 
megcsodálni ezeket az érdekes, és igazán bájos megjelenésű 
állatokat.

Még nagyobb ritkaságnak számít, ha egy állatkertben nem-
csak tartják, hanem szaporítják is a vombatokat. Az európai 
állatkertekben ez eddig mindössze 16 alkalommal sikerült, hét 
különböző intézményben. Legelőször egyébként még 1914-
ben, úgyhogy ez a 16 sikeres vombatszaporulat több mint száz 
évre oszlik el. Ha ehhez hozzátesszük, hogy közülük négy kö-
lyök a Fővárosi Állat- és Növénykertben született, méghozzá 
mindegyikük az elmúlt hét esztendőben, akkor világos, hogy 
a vombatok szaporítása terén manapság mi vagyunk a legsi-
keresebb európai állatkert.

A szakmai stáb gondos munkáján kívül ezt elsősorban ki-
váló tenyészpárunknak köszönhetjük. Molly és Wally, a két 
csupaszorrú vombat (Vombatus ursinus) 2011-ben érkezett 
Budapestre. A két fi atal állat – mindketten 2008-ban születtek 
– minden tekintetben beváltották a hozzájuk fűzött reménye-
ket, hiszen immár a negyedik kölyökkel örvendeztetnek meg 
bennünket. Az erszényesek esetében persze a világra jövetel 
megfi gyelése, és így a pontos születési dátum meghatározá-
sa nem mindig lehetséges. A legi� abb vombatunkról is csak 
annyit lehet tudni, hogy valamikor 2018 őszén születhetett. 
December 6-án a gondozók az erszény domborodásából már 
biztosan tudták, hogy újabb kölyök jött világra, januárban pe-
dig egy, a vombatok férőhelyén elhelyezett éjjellátó kamera 
felvételén már azt is látni lehetett, amint a jövevény kinéz az 
erszényből anyja két hátsó lába között (a vombatok erszénye 
ugyanis hátrafelé nyílik).

Azóta a kicsi sokat fejlődött, gyarapodott, és természetesen 
rég kiköltözött már az erszényből. A gondozók egyébként már 
azt is megállapították, hogy a kis vombat nőstény. A negyedik 
budapesti vombatkölyök a Maya nevet kapta.

DENEVÉREK MENEDÉKE
Állatkertünk mentőtevékenységének keretében Ma-
gyarországon őshonos, vadon élő és általában védett 
vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeivel 
foglalkozunk, amelyek valamilyen ok miatt emberi 
segítségre szorulnak.

A hidegebb hónapokban rendszerint telelésben 
megzavart denevérek szoktak hozzánk bekerülni. 
Nyáron viszont sokkal jellemzőbb, hogy elárvult, 
odúból kipottyant denevérkölykökkel akad dolgunk. 
A szopós korban lévő, tehát még tejen élő denevér-
bébik felnevelése nem egyszerű feladat. Az állatok 
mindenekelőtt nagyon aprók, alig 1,5 grammosak, 
szóval nem nehezebbek, mint három szem zöldbor-
só. Mivel denevértej nemigen áll rendelkezésre, mun-
katársaink macskatejpótló tápszerrel szokták etetni az 
apróságokat. Ehhez azonban megfelelő fecskendőre 
is szükség van, mert a denevérkölykök picike szájába 
való cumisüveg nem létezik, ráadásul egy ilyen állat 
alkalmanként 0,15 ml-nél nem nagyon kaphat többet. 
Az etetést viszont három óránként ismételni kell, mert 

ezeknek az állatoknak meglehetősen gyors az anyag-
cseréjük. Vigyázni kell arra is, hogy az apróságok ne 
száradjanak ki, és hogy megfelelően meleg helyen 
tartsuk őket, nehogy kihűljenek.

Bemutató mentőközpontunkban, a tavaly meg-
nyílt Sünispotályban idén nyáron több tucat denevér-
bébit neveltek fel az ott dolgozók. Az állatok többsége 
három, a városi környezetet kedvelő fajhoz tartozott. 
Mivel az etetések a közönség szeme láttára történtek, 
látogatóink is láthatták, hogyan táplálják a kicsiket a 
gondozók. Ezzel persze még nincs vége a munkának: 
az állatokat át kellett szoktatni szilárd táplálékra, hogy 
aztán el tudjuk engedni őket. Ám előbb még egy „röp-
tetőszobába” kerültek, ahol a repülést próbálgathatták. 
Az ilyen szobákban különböző textileket szoktunk 
felakasztani, hogy az állatok gyakorolhassák a terep-
tárgyak felismerését és kikerülését úgy, hogy ha eset-
leg nem sikerül a dolog, akkor se ütközzenek semmi 
keménnyel, hanem a textilen megkapaszkodva újra 
elrugaszkodhassanak.

Összeállította: Hanga Zoltán • Fotó: Bagosi Zoltán
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ÚJABB CÁPÁK A CÁPASULIBAN
Hatra nőtt a Cápasuliban bemutatott cápafajok száma. A 2018 decemberében megnyi-
tott bemutatóhely eredetileg négy cápafajjal indult, de a nyár folyamán érkezett új szál-
lítmánnyal két újabb faj egyedei is bekerültek a 750 ezer literes medencébe.

A két új faj egyike a fehéruszonyú, vagy más néven fehérfoltú szirtcápa, amelynek 
tudományos neve (Triaenodon obesus) mindjárt egy zoológiai tréfának mondható. Az 
obesus szó ugyanis latinul elhízottat, kövéret jelent, ezért is hívják az elhízást orvosi mű-
szóval obezitásnak. Mármost a fehéruszonyú szirtcápa egyáltalán nem kövér! Éppen el-
lenkezőleg: még a cápák közül is kitűnik különösen karcsú testalkatával. Az állat számára 
ez kiváltképp azért hasznos, mert a korallszirtek közötti hasadékokba, résekbe, üregekbe 
bemenekülő zsákmányállatokhoz ott is hozzáfér, ahová más cápák már nem képesek be-

jutni. Emellett ő maga is szeret ilyen 
üregekben pihenni, olyannyira, hogy 
a Hawaii környéki vizek felszín alatti 
lávabarlangjaiban is megfi gyeltek már 
pihenő fehérfoltú szirtcápát. Persze 
azért nyíltabb területeken, a nagyobb 
kiterjedésű, homokos tengerfenéken 
is otthonos, feltéve, hogy a tengerfe-
lénk nincs túlságosan mélyen.

A másik faj a szürke szirtcápa (Car-
charhinus amblyrhynchos). Róla azt 
érdemes tudni, hogy kifejezetten tár-
sas állat. Ez nem csupán azt jelenti, 

hogy a fajtársak sok időt töltenek egymás társaságában, kisebb csoportokba verődve. 
Az is előfordul, hogy más fajokkal is társulnak átmenetileg. Ez különösen azon ritka al-
kalmakkor fi gyelhető meg, amikor hosszabb, nyílt tengeri utazásra vállalkoznak, hogy 
egyik korallszirti élőhelyről a másikra úszanak át. Ilyenkor az egyébként is csoportosan 
élő szürke szirtcápák gyakran társulnak delfi nek, vagy esetleg nagyobb termetű nyílt 
tengeri halak, például vitorláskardoshalak csoportjaihoz.
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Bő harminc évvel ezelőtt futótűzként terjedt a 
hír a madarászok között: megérkezett a buda-
pesti NDK centrumba Wolfgang Makatsh Die 
Eier der Vögel Europas (Európa madarainak 
tojásai) című, kétkötetes, fotókkal bőven ellá-
tott kézikönyve. A könyv, borsos ára ellenére, 
nagyon gyorsan elfogyott. Magam is azon sze-
rencsések közé tartozom, akik hozzájutottak, 
s később e könyvből próbálták meg kisilabi-
zálni, milyen madár fészkére is leltek túráik so-
rán. Akkor és később sem álmodhattunk arról, 
hogy egy hasonló könyv magyarul is megjele-
nik – ráadásul hazai szerzőtől, magyar viszo-
nyokra alkalmazva, továbbá jóval alaposabb 
tartalommal és képanyaggal, mint az említett 
német ornitológus munkája. Szkepticizmu-
sunkra – igaz, 45 év elteltével – Haraszthy 
László rácáfolt, és egy olyan alapos könyvet 
írt, fotózott és szerkesztett, amelynek Euró-
pában biztosan nincs párja. Sőt, ahogy Viszló 
Levente, a könyv kiadója írja: „Olyan könyvet 
tart a kezében a kedves Olvasó, amelyik tu-
domásom szerint a világon először mutatja 
be az egyes madárfajok tojásainak elérhető 
legnagyobb változatosságát, ráadásul olyan 
méretű képeken, amelyek valódi segítséget 
jelentenek a megismeréshez, a tanuláshoz, 
a gyakorlati természetvédelemben felmerülő 
kérdések megválaszolásához.”

A kétkötetes, Magyarország fészkelő ma-
darainak költésbiológiája című könyvre igazán 
ráillik a monumentális kifejezés, hiszen a két 

kötet együtt közel 1800 oldalas, ráadásul több 
mint 2200 fotó gazdagítja – és a képek 99%-
át a szerző készítette. A könyv fizikai nagysá-
gát pedig mi sem jelzi jobban, mint hogy a két 
kötet együtt 8,5 kilogramm!

Ahhoz, hogy egy ilyen könyv megszülessen, 
szükség volt sok mindenre. Elsőként a szerző 
irigylésre méltó fanatizmusára (erre csak egy 
konkrét példa: az anyagyűjtés 18 évig tartott). 
Emellett számos madarász barátra, akik szív-
vel-lélekkel segítették aprólékos munkájában, 
és egy olyan kiadóra, amely lehetővé tette, 
hogy nyomdatechnikailag is kifogástalan 
munka lásson napvilágot. Haraszthy László-
nak nem volt egyszerű dolga azért sem, mert 
hazánk madárvilága folyton változik. Néhány 
madár költőfajként már eltűnt – ilyen például 
a reznek vagy a kövirigó –, de ugyanakkor új 
fészkelők is megjelentek, hiszen madárvilá-
gunk az elmúlt 25 évben (az énekes hattyútól 
a nagy őrgébicsig) mintegy másfél tucat fész-
kelő fajjal gazdagodott. De felsorakoznak az 
olyan alkalmi fészkelők is a könyvben, mint 
például a pásztormadár. Összesen 240 ma-
dárfaj költésbiológiájáról olvashatunk, s ter-
mészetesen valamennyi tojásáról és fészkéről 
találunk képet, többet is.

A könyv általános tudnivalókkal indul, 
amelyekből egyebek mellett megtudhatjuk, 
hogyan lehet egy talált tojást meghatároz-
ni, milyen alapinformációk szükségesek ah-
hoz, hogy biztosak legyünk a fajban. Ugyan-

is egyetlen tojás alapján szinte lehetetlen a 
beazonosítás. A részletes leírások a magyar 
és a tudományos név mellett tartalmazzák 
az angol és német nevet is. A szerző minden 
fajnál ismerteti annak fészkelőhelyét, költési 
idejét; a fészek helyét, anyagát és méreteit; a 
tojások alakját, színét és méreteit; a fészekalj 
nagyságát, a kotlás és a fiókanevelés időtarta-
mát, a költési sikert; valamint a faj fészkelésé-
re vonatkozó érdekességeket.

Ahogy lapozzuk-olvassuk a könyvet, egyre 
nő bennünk a kíváncsiság: Hogyan készült? 
Miképp lehetett a mérhetetlenül sok informá-
ciót összegyűjteni? Nos, az utolsó oldalakon 
ezekre is választ kapunk. Sok-sok ezer oldal-
nyi szakanyag átböngészése, kijegyzetelése, 
megszámlálhatatlan saját megfigyelés, baráti 
segítség, levelezés kellett ahhoz, hogy a Ma-
gyarország fészkelő madarainak költésbioló-
giáját végre a könyvespolcunkon tudhassuk. 
Ám Haraszthy László arról is gondoskodott, 
hogy ne afféle „száraz” szakanyagként fejez-
zük be a könyvet. Levezetésképpen ugyanis 
egy történetfüzér következik arról, milyen 
kalandok eredményeként született meg egy-
egy fotó. Így a szerzővel egyebek mellett el-
látogatunk Norvégiába, Horvátországba, a 
Duna-deltába – és természetesen hazánk 
meseszép, madárlátta tájain is barangolha-
tunk. Aligha kétséges, hogy a Magyarország 
fészkelő madarainak költésbiológiája igazi si-
kerkönyv lesz a madarászok körében.  

Kulturális rovat

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával

HARASZTHY LÁSZLÓ
MAGYARORSZÁG FÉSZKELŐ 
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Könnyed, de ugyanakkor hasznos olvasmányt ígér az ornitológus Philippe J. Dubois 
és az író Elise Rousseau könyve. Már az alcíme is sokatmondó: Madárbölcselet 22 
tételben. A szerzők a mai madáretológiai kutatások eredményeit állítják párhuzam-
ba az emberi viselkedéssel. Érdekes fejtegetéseket olvashatunk például arról, hogy 
a madárintelligencia mennyiben tér el az emberi intelligenciától, és egyáltalán van-e 
értelme ennek az összehasonlításnak. Párhuzamba állítható-e a madár és az ember 
kíváncsisága? És mi újság a hűtlenséggel? A kötet könnyed hangvitele egyszer csak 
megváltozik, hiszen a szerzők egyúttal a Föld élővilágát fenyegető veszélyekre és a 
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rendszerváltásig igencsak szűk volt a választá-
si lehetősége annak, aki fajtamacskát szeretett 
volna tartani. Lényegében csupán kettőt lehe-

tett közülük széles körben elérni, a sziámit és a per-
zsát. Így nem véletlen, hogy a határok megnyitásá-
val elözönlötték hazánkat más fajták. 

Az új jövevények megjelenése azzal járt, hogy 
a nálunk már meggyökeresedett fajták néhány év 
alatt kimentek a divatból, sőt hovatovább teljesen el-
tűntek. Erre a sorsra jutott a perzsa macska is, mely 
korábban hosszú ideig az egyik legközkedveltebb-
nek számított. Már a második világháború előtt is 
tenyésztették, bár akkortájt felettébb jómódú em-
bernek kellett lennie annak, aki meg akart vásárolni 
egy igazán szép példányt. 

TŐRŐLMETSZETT JÁTSZÓTÁRS
A nagy világégést követően a hatvanas években in-
dult be nálunk újra a fajtamacska-tenyésztés, amely 
a hetvenes évekre komoly szervezeti formát öltött. 
Igaz, ekkor a fajtamacskákra nemcsak díszállatok, 
hanem hasznot hajtó prémes jószágok gyanánt is 
tekintettek, így megítélésük lényegesen más volt, 
mint napjainkban. De a tenyésztésüket azért is tá-
mogatták állami szinten, mert a macskának dajka-
állatként egyes nagy értékű prémtermelő ragado-
zófajoknál jelentős szerepet szántak. A nyolcvanas 
évekre azonban a macskatenyésztés immár nálunk 

is kizárólag a hobbiállat-előállítást célozta meg. 
A ma élő középkorúak közül sokan nosztalgiával 
emlékeznek ezekre az évtizedekre, így aligha meg-
lepő, hogy az utóbbi időben újra reneszánszát éli a 
perzsamacska-tartás Magyarországon. Noha a glo-
balizált fajták tenyésztésénél általában az a jellemző, 
hogy az állományuk egységesül, a perzsák e téren 
kivételek, hisz különböző tenyésztési irányzatok 
alakultak ki. 

Számos kiváló minőségű perzsamacska-kennel 
tulajdonosa a nálunk legkedveltebb – nagy kerek 
fejű és szemű, ugyanakkor rövid orrú és kicsi, távol 

EGY FAJTA
RENESZÁNSZA
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A PERZSA MACSKA
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kiállítási állattá 

teszi őket.
Fotó: Rapaeh / 

Shutterstock

A hosszú szőrű 
macskák, így az 

angóra mellett 
a perzsa őse is 

már a reneszánsz 
korban megjelent 
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álló, lekerekített fülű – perzsát ne-
mesíti. Ennek a teste jól izmolt, a 
farka rövid, a lábai erősek, zömö-
kek; puha és vastag szőrzet borít-
ja. Ám nemcsak a külső, hanem 
a belső tulajdonságokra is nagy 
súlyt fektetnek a tenyésztők, hi-
szen vallják, hogy az ideális per-
zsák békés, barátságos, egyben 
társaságkedvelő és érdeklődő ál-
latok, amelyek szeretik a törődést, 
simogatást. Nyilván ahány macs-

ka, annyi egyéniség. Előfordulhatnak kissé élén-
kebb vérmérsékletű példányok is. Ám azt hangsú-
lyozni kell, hogy a fajtatiszta perzsa igazi játszótárs, 
mely azonban olykor-olykor képes az egész napot is 
átaludni. 

CICASZOBA NEM SZÜKSÉGES
Míg régebben hazánkban a nagyobb perzsapopu-
lációk voltak egy-egy tenyészetre jellemzők, addig 
mára ritka az a kennel, ahol tíznél több tenyészálla-
tot tartanak. De a kisebb egyedszám – nemzetkö-
zi viszonylatban is – rendszerint jobb minőséggel 
párosul, legalábbis a perzsák esetében. Nem egy 
kiemelkedő tenyésztőnk törzsállománya alig két 
kandúrt és három nőstényt számlál. Az említett ál-
latok a tulajdonosok otthonában élnek, nemritkán 
gyerekek mellett – már-már családtagnak számíta-

nak. A magyar mindennapokban többnyire nincs 
külön cicaszoba, bárhol mozoghatnak a lakásban. 
Természetesen a gazdájuk, amikor szükséges, a 
kandúrokat elkülöníti a tüzelő nőstényektől. A per-
zsák mindennapos elfoglaltságot jelentenek te-
nyésztőjüknek, ám a gyerekek is részt vehetnek az 
állatok körüli teendők ellátásában. Például egyikük a 
macskák szemét tisztíthatja, másikuk a bundájukat 
fésülheti át, ezzel megelőzve a szőr nemezesedését. 
A fülüket is rendszeresen tisztítani kell, de muszáj 
ügyelni a karmok időnkénti vágására is, és ott, ahol 
perzsák élnek a lakásban, bizony naponta kell por-
szívózni. Ám az erőfeszítés nem hiábavaló: a fen-

séges megjelenésű bársonytalpúak közös játékkal 
hálálják meg a gondoskodást. 

A felelős állattartó tulajdonosoktól az eladásra 
szánt kölyköket legkorábban 12-14 hetes korban vi-
hetik haza új gazdáik. Ekkorra már jellemzően át-
estek két oltáson és egy féreghajtáson. Az írásbeli 
egészségügyi garancia mellett adásvételi szerző-
désre van szükség. Utóbbi azért is fontos, mert tar-
talmazza, hogy az eladott példány házi kedvencként 
vagy tenyészállatként kerül-e új tulajdonosához; a 
továbbtenyésztésre szánt egyedek ára persze jóval 
magasabb. Sokan még ma is három hónaposnál fi -
atalabb macskát szeretnének hazavinni, de ez azért 
sem ajánlatos, mert tizenkét hetes koráig a kölyök 
olyan magatartásformákat sajátít el az anyaállattól, 
amelyek későbbi szocializációja szempontjából el-
engedhetetlenek. 

Napjainkban a perzsamacska-tenyésztés jobbá-
ra nem a pénz vagy a hírnév utáni vágyat jelenti, 
hanem a fajta iránti elkötelezettséget, szeretetet és 
tiszteletet. Azok, akik ezt vallják küldetésüknek, a 
hazai perzsaállomány nemesítését tartják a legfon-
tosabbnak, így többen is tervezik, hogy nálunk még 
újnak számító vérvonalakat vonnak be a tenyésztői 
munkába. 

DR. TÓTH ZSIGMOND

Ez a fajta nemcsak külső jegyeiben különbözik lé-
nyegesen a többitől, hanem belső tulajdonságai 
is egészen sajátságosak. Már az 1800-as években 
tervszerűen elkezdték a tenyésztését. A tudatos 
szaporítást egy olasz újságíró indította el, első-
ként importálva Európába a fajta őseit. Aki először 
találkozik e különös szőrköntösbe bújtatott álla-
tokkal, annak általában a rövid, zömök test és a 
kurta állkapocs a legszembetűnőbb. Ám aki olyan 
szerencsés, hogy közelebb is kerülhet hozzájuk, s 
így veleszületett természetükkel is megismerked-
het, azokat egy életre rabul ejtheti a fajta. A perzsa 
ugyanis valódi szobamacska, melyet hosszú évti-
zedek óta úgy alakítottak, hogy ne csak lenyűgö-
ző megjelenésével kápráztassa el gazdáját, hanem 
higgadtságával is, ezáltal egy ideális, lakásban 
könnyen tartható társállatot testesít meg. 

A rendszeres fürdetés is a perzsatartás velejárója. 
Maga a fürdetés aránylag hamar lezajlik, viszont a 
szárítás hagyományos hajszárítóval egy-egy állat-
nál két-három órát is igénybe vehet a sűrű aljszőr-
zet miatt. Szerencsére ma már vannak olyan kü-
lönleges gépek, melyekkel a szárítást lényegesen 
gyorsabban el lehet végezni, így akinek nincs sok 
ideje, az is bátran vállalkozhat a fajta tartására.

Még néhány 
évtizeddel ezelőtt 
is a macskatartás 
nélkülözhetetlen 
eszköze volt a 
hagyományosan 
fűzfavesszőből 
készült macska-
utazókosár. Ma 
már számtalan 
különféle 
felszerelési 
tárgy segíti a 
perzsatartást, 
-tenyésztést
Fotó: Anurak 
Pongpatimet / 
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tud megbirkózni 
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zöld víziagáma (Physignathus cocincinus) koráb-
ban az egyik legnépszerűbb fogságban tartott 
gyík volt. Népszerűségét nagy teste, csodálatos 

színezete, kézhez szoktatva könnyű tarthatósága és 
szaporíthatósága indokolta. Az elmúlt évtizedben 
viszont erősen megcsappant az érdeklődés iránta. 
Nagy helyigényén túl a terráriumi technika drágu-
lása, valamint az üzemeltetési költségek emelkedé-
se miatt a terraristák immár a kisebb testű gyíkokat 
részesítik előnyben.

A zöld víziagáma Délkelet-Ázsia és Dél-Kína tró-
pusi területein honos. Vízközelben él, a víztől nem 
is távolodik el. A kifejlett hím 80–100 centiméte-
res, ebből a teste 25-30 centi. A nőstény valamivel 
kisebb. A fi atal példány élénkzöld színe idősebb 
korban megfakul. Fiatal egyedeknél három-négy 
keresztirányú, világos csík húzódik a test közepén, 
időskorban ez is eltűnik. Az ivarérettség elérése 
után a hím tokarésze rózsaszín vagy piros lesz. A 
nemeket már kiskorban – a kloáka két oldalán lévő 
úgynevezett femorális pórusok alapján – könnyű 
megkülönböztetni. A hímeké nagyok, erősen ki-
emelkednek. A zöld víziagámák között erős a riva-
lizálás, a hímek vehemensen védik territóriumukat. 
Mivel arboreális faj, a domináns hím helyezkedik el 
a legfelső mászóágon, alatta a domináns nőstény, 
majd lejjebb a fi atalabb vagy kisebb példányok. Az 
utódok a kikelésüket követően szétszélednek. A 
nőstények évente két-három alkalommal is tojást 
raknak, amelyeket a nedves avar alá, 20-30 centi-
méter mélységben ásnak el. A 28-30 Celsius-fok kö-
rüli, viszonylag állandó hőmérsékleten a tojásokból 
a kisgyíkok 60-80 nap alatt kelnek ki. Ezek a frissen 
kelt egyedek nemritkán a nagy példányok zsákmá-
nyai lesznek. A fajt az ázsiai piacokon élelmiszernek 
is árulják, élve és konyhakészen egyaránt.  

MIVEL ETESSÜK?
Célszerű tenyésztett kisagámákat vásárolni. A fi a-
talokat egy jól szellőző, kezdetben még nem nagy 
terráriumban érdemes nevelni. Alaptakarmányuk 
a rovar: elsősorban sáska, csótány, tücsök, gyász-
bogárlárva, viaszmoly hernyó és lepke formájában, 
valamint selyemhernyó. Minden etetés előtt a ta-
karmányállatokat vitamin- és kalciumporokkal kell 
kezelni. Enélkül a gyors növekedés miatt gyakori az 
angolkóros példány. A rovartáplálékot sohase hagy-
juk a terráriumban! Főleg az afrikai tücskök képesek 
megrágni az alvó gyíkokat, maradandó károsodást 
okozva. A csótányok pedig az éjszakai mászkálással 
zavarhatják pihenő hüllőinket. Javasolt a csipeszről 

való etetés. Így ellenőrizhetjük a gyíkonként elfo-
gyasztott mennyiséget. Egyes szakirodalmi adatok 
említik, hogy gyümölcsöket, zöldféléket is esznek. 
Ha igen, ez akkor sem gyakori. Hetente egy alka-
lommal napos vagy kisegeret is etethetünk, de csak 
leölt állapotban. Egy-egy egér hatalmas energia-
bomba, a velük való rendszeres etetés az agámák 
elhízásához vezet.

A természetben a madárfészkeket is kifosztják, 
ám nem ez az elsődleges táplálékforrásuk. Ne feled-

Rovatvezető: Fehér Tamás
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Az agámatártás  hőskorából
A régi időkben egy hazai terrarista társaság Vietnámban járt, ahol az 
egyik piacon egy hatalmas hím zöld víziagámát kínáltak eladásra. No-
sza, elővettek egy lenvászon zsákot, s kérték az árust, hogy tegye bele 
az állatot. Akkoriban, a nyolcvanas évek elején, nálunk még nem lehe-
tett ilyen gyíkot vásárolni, így hát nagy volt az öröm. Az árus belegyö-
möszölte az agámát a zsákba, ám mivel a hosszú farok kilógott belőle, 
egy laza mozdulattal letörte, és a szerencsétlen gyík mellé tette – mert, 
ugye, az is járt hozzá! Nem is gondolta volna, hogy a derék hüllő hobbi-
állatnak lesz, nem pedig élelemnek.

Szintén egy akkori történet: egy neves terrarista kollégánknak volt 
egy hím és egy nőstény példánya. A természethűen, vízfolyással be-
rendezett hatalmas terráriumnak nem szerelték fel az ajtaját. A békés 
és nyugodt állatok ugyanis csak nézelődni jártak ki, majd néhány perc 
mozgás után visszaugrottak a terráriumba. 
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izgalmassá teszi a felületet. Ha a medence fölé lóga-
tunk egy mászóágat, akkor zömében ezen másznak 
majd ki a vízből.

A mind népszerűbb télikertben szabadon is tart-
hatunk víziagámát. Legcélszerűbb persze a szabad-
téri terrárium építése, amelyet a nyári hónapokban 
remekül kihasználhatunk. Ennél a megoldásnál biz-
tosítani kell egy árnyékos, száraz részt, ahova nem 
ver be az eső, továbbá ügyelni kell a ragadozókra 
(menyét, nyest, macska stb.). A keleti vagy ausztrál 
víziagámát akár a fagyokig is kint lehet tartani.

KIBÚJNAK A TOJÁSBÓL
A víziagámák több generáción át sikeresen szaporít-
hatók. A tenyészérettséget hároméves kor után érik 
el. Korábban is képesek szaporodni, de akkor még 
csak ivarérettek. Elegendő egy pár a szaporításhoz, 
ám a nagyobb tenyészetekben egy hímre három–
hat nőstényt is számítanak. Akadnak helyek, ahol 
együtt tartják a családokat, máshol a hímet helyezik 
át egyik nősténytől a másikhoz. A tenyészterráriu-
mok persze közel sem a biotóp élőhelyet mintázzák, 
viszont tartalmazzák az összes technikai eszközt, s 
megfelelnek minden feltételnek, ami a szaporítás-
hoz szükséges.

Régebben a Fővárosi Állat- és Növénykertben is 
nagy számban szaporítottak zöld víziagámákat. Egy 
vezérhím volt az „ősapa”, akit mindig más nőstény-
hez raktak; ez a hím teljesen szabadon mozoghatott 
a helyiségben. Egy tenyészérett nőstény általában 
8–16 tojást képes lerakni, évente akár három alka-
lommal is. 

A zöld víziagáma nem védett faj, kereskedelmi 
forgalma nincs engedélyhez kötve.    

jük, kedvencünk nem robot, amely az adott állan-
dó időpontban ugyanazt és ugyanúgy fogyasztja 
el. Alkalmanként kihagyhatunk egy etetést, főleg 
ha agámánk jó kondícióban van. A természetben 
sem óraműpontossággal zsákmányolnak. A fi atalo-
kat naponta, míg a felnőtt példányokat hetente két-
szer-háromszor érdemes megkínálni.

MILYEN LEGYEN A TERRÁRIUM?
Egy kifejlett párnak 150 × 100 centiméter alapterü-
letű és legalább 160-180 centi magas terráriumot 
kell építeni. Ezt szemmagasságban vagy feljebb ér-
demes elhelyezni: gyíkjaink így érzik magukat biz-
tonságban, hisz a természetben is a lombkorona-
szinten élnek. A legfontosabb berendezési tárgyak a 
különböző vastagságú mászóágak. A melegítőlám-
pát is az egyik ág fölé szereljük, ügyelve, hogy a na-
pozó gyík ne égethesse meg magát. A terrárium hő-
mérséklete nappal 28–34 fok közötti, éjszaka 20–22 
fokos legyen. Egy hőérzékelő termosztát, különösen 
az egyre forróbb nyári melegekben, hasznos lehet. 
Alkalmazásával megelőzhetjük a túlfűtést. Mivel a 
zöld víziagámák trópusi, esőerdei állatok, a pára-
tartalom is 80-90 százalékos legyen. A vízmeden-
ce az aljzat egyharmadát foglalja el. A terráriumot 
dekorálhatjuk élő növényekkel is, ezeket a gyíkok 
mozgáskörzetén kívül helyezzük el. A legjobb meg-
oldás a műnövény beépítése: nemcsak látványos, 
de optikai búvóhelyet is jelent állatainknak. Az UV-
fény alkalmazása kötelező. Tévedés, hogy egész nap 
üzemeltetni kell! A reggeli és a délutáni időszakban 
elegendő két-két órára bekapcsolni. A terrárium ta-
laja fele arányban kókuszrost, fele arányban kerti 
föld legyen. Néhány nagyobb fenyőkéreg, tölgylevél 

Az agáma 
nagy szemével 

folyamatosan 
követi a 

környezetét. 
A megszokott 
mozgásokon 

kívül minden 
másra 

gyanakvóan 
reagál. A kézhez 

szoktatott 
példányok 

megszokják 
a velük való 

foglalkozást, nem 
menekülnek, 
nem ugranak 

fejest a 
biztonságot 

jelentő vízbe.
Fotó: Fehér Tamás

Az Ausztrália 
keleti részén élő 

agáma testfelépí-
tésében azonos a 
trópusi rokonnal, 

de a színezete 
jelentősen eltér. 
A szárazabb he-
lyen élő cserjék, 
fák ágaihoz ha-

sonló a színezet. 
Természetesen ez 

a faj is vízkö-
zelben él. Nem 

ritkán a városok 
parkjaiban is.

Fotók: Kovács Zsolt

A hímek toroktája 
már fi atalabb 
korban is színes. 
A magasra 
emelt fejű, 
vagy bólogató, 
rivalizáló hím 
a vörös színt 
elrettentésre 
használja. A 
lombkorona 
zöldjében 
igencsak feltűnő 
a másik hímnek.
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özel negyven éve annak, hogy az akkori Állatvi-
lágban az azóta Kossuth-díjas ornitológus-író, 
Schmidt Egon cikket közölt a sámarigók te-

nyésztéséről. Az írás nyomán a fi atal, de már nagy 
madarászmúlttal rendelkező Lakó Antal elhatároz-
ta: ő is ilyen madarakat fog szaporítani.

Nem sokkal később sikerült is beszereznie egy te-
nyészpárt, utóbb több sámarigója is lett, ma pedig 
övé e faj egyik legnagyobb közép-európai tenyé-
szete. Sőt, Magyarországon már csak az ő madarai 
nevelnek fi ókákat. A legtöbb röpdéjét így sámarigók 
lakják, ám tucatnyi más tollas is fl ótázik, csicsereg, 
dalol a kertjében. Az örökmozgó napmadarak, bá-
jos rubinbegyek, hihetetlen színű fényseregélyek 
mellett jól megférnek a vörös kanárik, mozambiki 
csicsörkék, különféle galambok, de még egy kezes 
sándorpapagáj is, összesen vagy tizenötféle madár. 
Nem is gondolnánk, hogy tulajdonosuk nem hiva-
tásos biológus. (Lakó Antal műszaki diplomát szer-
zett, majd két nagyvállalatnál főmérnökként dolgo-
zott, később pedig könyvelőirodát nyitott.)

Gyerekkorában – a múlt század hatvanas éveiben 
– első madara egy tengelic volt. Utóbb galambokkal 
kezdett foglalkozni, a hetvenes évek derekán pedig 
jött a kanári, majd a díszpintyek számos faja: ahogy 
ő fogalmazott, a papagájok kivételével az összes 
olyan madár, amely a Siroki-könyvben szerepel. (Si-
roki Zoltán Díszmadarak a lakásban című kötete év-
tizedekig a legszínvonalasabb magyar díszmadár-
tartási szakkönyv volt, s ma is hasznos olvasmány.)

Amikor kinyíltak a határok, az akkor még csak 
Nyugat-Európából beszerezhető rovarevő madarak 
lettek Lakó Antal első számú kedvencei. Gondozott 
paradicsommadarakra emlékeztető viselkedésű, 
ékkőtollú tündérkék irenákat is. Fél évszázad alatt 
mintegy százféle szárnyast tartott otthonában és 

K

kertjében, s többségük fi ókákat is nevelt. Holott a 
madártenyésztés csak látszólag egyszerű! Nem vé-
letlen, hogy elsőként a tenyésztés mesterfogásairól 
kérdezzük.

TENYÉSSZÜNK, DE HOGYAN?
– Sokan azt gondolják, hogy elegendő egy tojót és hí-
met egymás mellé tenni, s azok már költenek is! Nos, 
ez óriási tévedés, szimpátia nélkül nincs fészkelés. A 
legtöbb fajnál a tojó választja ki azt a hímet, amellyel 

A sámarigó – 
pompás éneke 
és viszonylag 
könnyű 
tarthatósága 
miatt – sokáig 
az igényes 
madárbarátok 
egyik kedvence 
volt. Európában 
ma már nagyon 
kevesen 
tenyésztik, ezért 
beszerzése sem 
egyszerű.
Fotó: Tuah Roslan / 
Shutterstock

A mozambiki 
csicsörke kis 
méretű, szépen 
éneklő madár, 
kisebb lakásban 
is bátran tartható. 
Elterjedésének 
legnagyobb 
akadálya, hogy 
rendkívül nehéz 
hozzájutni, 
és az ára is 
meglehetősen 
borsos.

A vörös kanári 
örök kedvenc 
maradt, több 
kalitkában is 
kelnek fi ókái. A 
képeken néhány 
napos apróságok 
és a jellegzetes 
színű tojások 
láthatók.
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majd fi ókákat nevelnek. Nagyon fontos, hogy csak 
teljesen egészséges madarakkal próbálkozzunk, 
és egyikük se legyen elhízva. Persze vannak olyan 
alapszabályok, amelyeket minden madártartó jól is-
mer. Ilyen például a változatos koszt (beleértve, főleg 
fi ókaneveléskor, a rovarokat is), a tiszta ivó- és für-
dővíz, továbbá a megfelelő fészkelőhely biztosítása. 
Nem mindegy a kalitka vagy volier mérete sem; a 
kényesebb fajoknál pedig nem egy költés megy ve-
szendőbe a hirtelen időjárás-változás miatt. Figyelni 
kell arra is, hogy a még ügyetlen, frissen kirepült fi -
ókák bele ne fulladjanak az itatóedénybe. Később is 
résen kell lenni, mert a fi atal madarakra nemritkán 
saját szüleik jelentik a legnagyobb veszélyt, így idő-
ben el kell választani őket. És nem 
győzöm eleget hangsúlyozni, 
hogy a macskákra mindenkinek 
ügyelnie kell, aki madártartásra 
adja a fejét. A legjobb dupla rács-
csal védeni a madarakat.

Előfordul, hogy egy pár kiköl-
ti a fi ókáit, de nem neveli tovább 
őket. Ekkor a csöppségeket te-
gyük dajkamadár alá. A kézzel 
felnevelés roppant időigényes, és 
nem is éri el a célját, mert az így 
fölcseperedett példány az embert 
tekinti fajtársának. 

A madarakra (persze az állo-
mány méretétől függően) időt, 
energiát és pénzt kell szánni. So-
kan úgy gondolják, hogy vesznek néhány pár ritka 
egyedet, tenyésztik őket, s ebből már meg is gaz-
dagodnak. Nos, én még nem hallottam senkiről, aki 
az énekesmadarak szaporításából komoly pénzösz-
szegre tett volna szert. Állítólag most a tömegesen 
tenyésztett hullámos papagáj az üzlet, lévén meg-
nyúzva olyan, mint a pacsirta. Így sajnos jó pénzért 
eladható azokban az országokban, ahol még mindig 
előszeretettel fogyasztják az énekesmadarakat.

EURÁZSIA SZÁRNYASAI
Vendéglátónk hosszú évekig volt elnöke a Magyar 
Díszmadártenyésztők Országos Egyesületének, 
majd utódjának, a Magyar Díszmadártenyésztők 
Országos Szövetségének. Később is tevékenyen 
részt vett hasonló szervezetek munkájában. Ezzel 
együtt az is a feladatai közé tartozott, hogy dísz-
madár-kiállításokat szervezzen. Adódik a következő 
kérdés: miként látja a honi madarászat jövőjét?

– Sajnos nem csupán a magyar, hanem más eu-
rópai tenyésztők sem készültek fel arra, hogy egy-
szer csak vége szakad az importnak. Afrikából és 
Délkelet-Ázsiából már alig érkezik madár. A tenyé-
szetekben mind kevesebb vérfrissítésre van lehető-
ség. Egyes fajoknál nagyon érződik a beltenyésztés, 
mások pedig pár éven belül teljesen el is tűnhetnek 
kontinensünkről. Persze akadnak olyanok, amelyek 
stabilan tartják magukat, főleg a már háziállatnak 
tekinthető madarak, például a hullámos papagáj, a 
kanári és a zebrapinty.

Európa jó részén napjainkban nagy divat az eu-
rázsiai madarak tenyésztése. Sok fajnak számtalan 
mutációját is kitenyésztették. Természetesen meg-
felelő engedélyek birtokában én is tartottam számos 
eurázsiai fajt: kedvesek, látványosak, és érdekes a vi-
selkedésük, semmiben sem maradnak el a trópusok 
tollasaitól. Nálunk a jogszabályi háttér egyelőre za-
varos, így nehézkes egy-egy hazánkban is előfordu-

ló, de már fogságban kelt, gyűrűs 
énekesmadárhoz hozzájutni. Ám 
bízom benne, hogy (a többi eu-
rópai országhoz hasonlóan) mi-
előbb itthon is elterjedtté válnak 
„a jövő díszmadarai”.

Időközben újra kisétálunk az 
árnyas madárbirodalomba. Eny-
hül a forróság, a szárnyasok is 
egyre élénkebbek. Vendéglátónk 
rövid időre eltűnik, majd kezében 

egy tőkés réce fi ókájával tér vissza. A pelyhes apró-
ságot a testvéreivel együtt anyjuk vezette el Lakó 
Antal udvarához. Mintha csak tudta volna, hogy 
hazánk egyik legismertebb díszmadártenyésztőjé-
nél biztonságban felnevelheti a kiskacsáit. 

KOVÁCS ZSOLT

Lakó Antal 
örömmel osztja 
meg évtizedes 
tapasztalatait 
másokkal. Hajdan 
rendszeresen 
cikkezett az azóta 
már megszűnt 
díszmadaras 
újságokban, 
ma pedig 
lapunkban 
olvashatjuk 
írásait.

A tündérkék 
madár – másként 
tündérkék irena – 
a nevét tollruhája 

különleges kék 
színéről kapta. A 
tojó (képünkön) 

is varázslatos 
színű, ám a hímet 

csillogó kék 
tollai a legszebb 

madarak közé 
emelik.

Fotó: DuyMy / 
Shutterstock

A fehérkoronás 
rigót régebben 
a sámarigó 
egyik alfajának 
tartották, de 
újabban külön 
fajnak tekintik. 
Képünkön a 
két faj hibridje 
látható, amely 
mindkét szülő 
jegyeit magán 
viseli.
Fotók: Kovács Zsolt




