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Az állatok nélkül milyen lenne a világ? Szerintem sivár, unalmas. Jó tudni, hogy még velünk élnek, körülöttünk. 
Gyönyörűek és mindentudók. Érzik, hogy mikor kell termékenyülni, megszületni, kibújni, elbújni, rajzani, beporozni, 
építeni, csipegetni, csipogni, aludni, költözni, lesben állni, vadászni, lecsapni, menekülni, rejtőzködni, repülni, vágtatni, 
vonulni... Nem pazarolják az energiájukat. Csak rajtunk múlik, hogy meddig lesz ez így.

Nagy Judit: Szarvasbogár (kárpit)

állatvilág művészszemmel
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Ciprusi madármészárosok 
A Birdlife Cyprus állatvédő szervezet hétfői közlése 
szerint 2014 őszén több mint kétmillió költöző madarat 
ejtettek el orvvadászok Cipruson. A madarak  elfogá
sára használt hálók száma az egy évvel korábbihoz 
képest csaknem megduplázódott. A hatóságok és 
különböző természetvédelmi csoportok szerint 
Cipruson a vad orzók összesen mintegy 16 kmnyi 
hálót feszítettek ki, és több mint hatezer csapdát 
helyeztek el. Bizonyos madarak, többek közt az énekes 
rigó és a barátposzáta, ínyencfalatnak számítanak a 
földközitengeri szigeten, nagy hasznot hoznak az 
éttermeknek. Egy tucatnyi madár 80 eurót (25 ezer 
forintot) is érhet, holott fogyasz tásuk hivatalosan tilos. 
A ciprusi vadorzás ellen küzdő hatóságok becslése 
szerint a madarakkal való illegális kereskedelem 
forgalma évente 15 millió euró (4,5 milliárd forint) is 
lehet. A vadászat fő szezonja az ősz, amikor a 
vándormadarak a leghízot tabbak. Az ille gális üzletben 
hozzávetőleg mintegy 34 ezer vad orzó érdekelt.  
A vadorzás csúcspontjának számító kilencvenes 
években az akkori becslések szerint évente csaknem 
tízmillió madarat fogtak el. Ciprus Európai Unióba való 
belépése idején a hatóságok nagyobb eréllyel léptek 
fel a vadorzók ellen, de az ország 2004es EUtagsága 
óta ez a határozottság alábbhagyott. (Forrás: MTI)

az első állatkert európában 
Bár minden szakkönyvben az olvasható, hogy az első, mai értelemben vett állatkert 
1752ben az ausztriai Schönbrunnban létesült, egyre inkább úgy tűnik, Prága 
megelőzte. II. Rudolf (1552–1612) magyar és cseh király, németrómai császár, a 
Habsburguralkodóház tagja a XVI. század végén már állatkertet létesített a 
városban, melynek az Oroszlán udvar nevet adta. Itt külső kifutókban és belső 
férőhelyeken egyebek mellett egzotikus madarakat, gepárdokat, gazellákat, 
antilopokat, sőt majmokat, közöttük orangutánokat is tartott. II. Rudolf időről időre 
megnyitotta állatkertjét a közönség előtt, ez különböztette meg a többi uralkodói 
gyűjteménytől, és ez tette igazi állatkertté. Halála után megszűnt a gyűjtemény, és 
az újabb Prágai Állatkertre egészen 1931ig várni kellett. (Forrás: www.zoopraha.cz)

a harmadik afrikai elefántfaj?
Egyre inkább úgy tűnik, hogy az elefántok rendszertana hamarosan 
átrendeződik. Míg több száz évig csak ázsiai és afrikai elefántról beszéltek a 
zoológusok, addig néhány évtizede az afrikait két fajra osztották: szavanna
elefántra (Loxodonta africana) 
és erdei elefántra (Loxodonta 
cyclotis). Nemrég szóba került 
egy harmadik faj is, a törpe 
elefánt (Loxodonta pumilio), 
amelynek létezését sokáig 
tagadták, majd miután hitelt 
érdemlő adatok érkeztek róla, 
előbb az erdei elefánt alfajának 
tekintették, ma pedig már mind 
több kutató külön fajként kezeli. 
A KözépAfrikában honos törpe 
elefánt a legkisebb ma élő 
elefántféle, marmagassága 
átlagosan 180 cm. (Forrás: C. R. 
Biologies)
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Az eddig ismert legsúlyosabb hiúzok 40 kg-nál is többet 
nyomtak; Romániából egy 48 kg-os, míg Ukrajnából egy 
41 kg-os példányról készült feljegyzés. Ám ők kivételesen 

nagy egyedek voltak, hiszen e macskaféle súlya csak ritkán ha-
ladja meg a 30 kilogrammot. Svédországban például a kandúrok 
átlagos testtömege 17,9 kg, míg a nőstényeké 16,8 kg. Orosz-
országban végzett mérések szerint az ott élő hiúzok esetében 
a hímek átlagosan 19,6, a nőstények pedig 17,3 kg-ot nyomnak. 
A hiúz testhossza elérheti a 130 cm-t, míg magassága a  
70 cm-t; köszönhetően a hosszú lábainak, melyek közül a hát-
sók körülbelül 20%-kal hosszabbak, mint az elsők. Ez az anató-

miai jellegzetesség a távolugrást, következésképp a zsákmány-
szerzést segíti. Talpát a téli időszakban sűrű, hosszú szőr borítja, 
így a havon könnyebben tud haladni. Paradox módon ez alól 
a Himalája hegyvidékén élő hiúzok kivételt képeznek. E macs-
kaféle farka rövid, átlagosan a fej-törzs hossz egyhatoda. A faj 
jellegzetessége a fül hegyén lévő, 6-7 centiméteres szőrpamacs.
Érzékszervei közül a hallása és a látása különösen jó. A nyúl rág-
csálását 50-60 méterről meghallja. Mesterségesen fölnevelt hi-
úzokkal végzett kísérletek bebizonyították, hogy egy egeret 75, 
egy nyulat 300, egy őzet pedig akár 500 méteres távolságból is 
képes meglátni. 
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Nem véletlenül nevezik a hiúzt Európa – így hazánk – nagymacskájának. A kontinensünkön előforduló 

macskafajok közül ő a legnagyobb termetű, ráadásul testmérete meghaladhatja a párducformák 

alcsaládjába tartozó legkisebb, valódi nagymacskákét is. 

A mély hóban is könnyedén mozog.
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HOL ÉL?
Az eurázsiai hiúz főként erdőkben fordul elő, az északi területek 
tajgáitól a vegyes és lombhullató rengetegekig. Elterjedésének 
déli területén az erdős vagy erdőfoltokkal tarkított sztyeppéken 
is megtalálható. A szubalpin erdőkben a tengerszint feletti 2500 
méteres magasságig él, noha a Himalája hegyvidékén nyáron 
rendszeresen akár 4500 méteren is megjelenik. Az eddigi leg-
magasabban észlelt hiúz egy két kölykét vezető nőstény volt, 
melyet az indiai Ladakh tartomány kopár vidékén, 5500 méte-
ren figyeltek meg. 
A hiúz elterjedését befolyásolja a zsákmányállataként szolgá-
ló kis testű patások és nyulak jelenléte. Amennyiben csökken 
a préda mennyisége, akár az emberi települések közelében is 
feltűnik. Bár a hiúz a mély hóban is könnyen mozog, zsákmány-
állatait követve – ha teheti – elkerüli a 40-50 cm-nél mélyebb 
havat. A hegyvidékeken évszakonként, valamint a hó mennyi-
ségétől függően folyamatos fel-, illetve levándorlása figyelhető 
meg. Az Urál hegységben télen a nyugati oldalról a keleti ol-
dalra költöznek át, követve az őzeket és szarvasokat, hiszen a 
Belső-Ázsia felé eső keleti lejtőkön általában kevesebb hó hullik. 
Előfordulása más ragadozók jelenlététől is függ. Ahol a farkas 

nagyobb számban van jelen, onnan a hiúz rendszerint eltűnik, 
ahogy ez a jelenség a II. világháború idején, Kelet-Szlovákia te-
rületén is megfigyelhető volt. Oroszországban több esetben is 
bizonyították, hogy a farkasok elkapják és elfogyasztják az óvat-
lan hiúzokat. E faj számára Ázsia egyes részein versenytársat 
jelentenek a leopárdok és a hópárducok is.

ALKONYAT ÉS PIRKADAT
A hiúz jobbára szürkületkor és hajnalban aktív. Ugyanakkor 
néha éjszaka és napközben is vadászik, különösen kölyök-
nevelés idején.  
A nappalt kidőlt fák alatt vagy sziklahasadékokban tölti. Télen – 
az intenzív hóviharok, a zord időjárás hatására – olykor napokig 
elő sem merészkedik rejtekéről. Mint más macskafélék, a hiúz is 
kiválóan mászik fára. Bár ha a szükség úgy hozza, jól tud úszni, 
általában kerüli a vizet, a patakokon vagy folyókon való átkeléshez 
kiálló köveket, netán kidőlt fákat keres. Amikor vadászik, naponta 
átlagosan 7-8, maximum 20 kilométert tesz meg, gyakran meg-
állva, leülve, a földre hasalva. Figyel a körülötte lévő hangokra és 
mozgásra. Előszeretettel közlekedik kidőlt fatörzseken vagy más 
magasabb tereptárgyakon, mivel így jobban belátja a környezetét.
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Mint az oroszlán kivételével minden más macskaféle, a hiúz is 
alapvetően magányosan él. A kandúrok nagyobb territóriumot 
birtokolnak, mint a nőstények, sőt magánterületük több 
nőstény birtokát is magában foglalja. A hiúzok 
egyedsűrűsége függ ugyan a táplálékbőség-
től, ám többnyire alacsony értéket mutat: 
jobbára 1–3 példány él egy 100 négy-
zetkilométeres élőhelyen. A legna-
gyobb sűrűséget Oroszország kö-
zép ső hegyvidéki területein mér-
ték, ahol egy húszéves kutatási 
időszak alatt átlagosan 5 egyed 
fordult elő 100 négyzetkilomé-
teren. A lengyelországi bialo-
wiezai erdőben 2–5 állat volt 
a legmagasabb egyedsűrűség, 
de akadt olyan időszak is, ami-
kor átlagosan kevesebb mint 
egy példány jutott 100 km2-re.

AZ ÉN BIRTOKOM!
Territóriumának jelölésére a hiúz a 
székletét és vizeletét használja, vala-
mint karmolásnyomokat, melyek nem 
csak vizuális jelzések, minthogy a hiúzok 

karmainak tövében szagmirigyek is találhatóak. Vizeletét a ter-
ritóriumának határán növényekre, fatörzsre, kövekre spricceli. 

Székletét területének középső részén gondosan betakar-
ja, a periférikus területeken azonban szabadon 

hagyja, sőt, gyakran valamilyen kiemelkedő 
helyre, például egy kőre helyezi. Territó-

riumának minden részét rendszeresen 
látogatja, a teljes területet 15–30 

naponta járja be. Ez alatt körül-
tekintően elhelyezi a szagjeleit. 
Párzási időszakban a jelölések 
még intenzívebbek.
A hiúzok az említett szagjelzé-
seken kívül – ritkán – hangok-
kal is kommunikálnak: eddig 
tíznél is több különféle hang-
jelzésüket azonosították. Leg-
inkább a párzási időszakban 

adnak ki hangot, eleinte csak éj-
szaka, ám amikor a nőstény ivar-

zása csúcsán jár, napközben is. 
A hangok egy része megegyezik 

a legtöbb macskafaj hangjával: nyá-
vogáshoz, sziszegéshez és morgáshoz 

hasonlít. Vonításszerű hangot fenyegetés-

K
o

vács László
 felvételei

 A hiúz télen tömött,  
szürkésbarna bundát visel. 
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ként használ, például ha az anyaállat rendreutasítja kölykeit.  
A gurgulázó hanggal a szoros kapcsolatot jelzi a nőstény az 
utódaival, vagy udvarlás és párzás alatt. Utódgondozás közben 
a nőstény doromboló hangot is hallat.

HIÚZKÖLYÖK SZÜLETIK
Az eurázsiai hiúz párzási időszaka január és április közé esik. 
A délebbi területeken élő egyedeknél korábban, az északiaknál 
később kezdődik. A pacsmagolásnak is nevezett ivarzás 4–7, 
más források szerint 7–10 napig tart. Az állatok ez idő alatt gya-
korta párzanak, közben a többi macskaféléhez hasonlóan, a hím 

fogával – a nőstény nyakán a bőrt megragadva – tartja a párját. 
A hiúz évente csak egyszer ivarzik, ám ha a kölykök a születést 
követően rövid időn belül elpusztulnak, a nőstény gyakran újra 
tüzelni kezd. Fogságban tartott egyedek esetében előfordulhat 
évenkénti két fialás is.
A nőstény a 67–74 napos vemhesség utolsó napjaiban keres egy 
eldugott rejtekhelyet, ahol világra hozhatja utódait. Fák gyökerei 
között vagy sziklahasadékban lévő rejtekét fűvel és zsákmány-
állatainak szőrével, tollával béleli ki. Az alomszám 1–4 lehet, 
átlagosan 2-3 utód születik. Az újszülött hiúzok súlya 245–430 
gramm. A kölyköket az első hetekben lágy, pelyhes szőrzet bo-

rítja, amelyen halvány foltozottság látható. A foltok a tizenegye-
dik héttől kezdve válnak egyre markánsabbá. A kishiúzok, össze-
hasonlítva a vadmacska kölykeivel, lassabban fejlődnek. Szemük 
a 10-12. napon nyílik ki. A szilárd táplálékkal a hatodik-hetedik 
héten kezdenek el ismerkedni, ám az anyatejről egészen öt-hat 
hónapos korukig nem mondanak le. Anyjuk a hetedik hetet kö-
vetően hozza elő őket először a rejtekhelyről.
A kölykeit nevelő nőstény az első hetekben nem távolodik el 
messze utódaitól. Rádiótelemetriás megfigyelések bizonyítot-
ták, hogy a kölykök születését követő első három hónapban 
mindössze 6–9 négyzetkilométert jártak be. Majd, amikor már a 

fiatalok is anyjukkal tartottak, a család együtt 18–84 négyzetki-
lométeres területet használt.
A kölykök tíz hónapos korukig, azaz a következő párzási idő-
szak kezdetéig anyjukkal maradnak. Az egyéves utódok még 
nem vesznek részt a fajfenntartásban, ivarérettségüket csak a 
második évben érik el. Az önállóvá váló fiataloknak más hiúzok 
által nem lakott területet kell találniuk, ezért elhagyják anyjuk 
territóriumát. Néhány tíz vagy akár több száz kilométert is ván-
dorolhatnak, mire a saját területükön végre letelepedhetnek.

VERESS TAMáS

Többnyire magányosan él, ritka az ilyen idilli jelenet.
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E
lső táborunk ezen az útszakaszon a Barrington Tops 
Nemzeti Parkban van, mely több mint 765 négyzetki-
lométeres területeten nyújt teljes védelmet a flórának 

és faunának – s természetesen magának a tájnak is. A he-
gyes-dombos, javarészt sűrű erdővel borított vadon jó része 
feltáratlan, még gyalogösvények sem vezetnek az eldugott 
völgyekbe vagy a megmászatlan, névtelen hegytetőkre. De 
ezúttal sincs szerencsénk az időjárással. Az elmúlt napok 
kegyetlen kánikulájából hirtelen a szüntelenül szitáló eső 
lehangoló és meglehetősen hűvös világába érkezünk. Azért 
nem adjuk fel, tábort verünk a vadonság egyik elhagyatott 
részén. Az esőt leszámítva jó a hely, mert rajtunk kívül ember 
nem kerül ide; ráadásul Szemadám Gyuri és Kovács Zsolt leg-
nagyobb örömére egy csapat rikácsoló hollókakadu (Calyp-
torhynchus funereus) szárnyal el felettünk. Ezek a hatalmas 
papagájok nem túl gyakoriak, s így a madarász mindig örül, 
ha találkozhat velük. Kisebb papagájfajok is vannak a tábor 
körül, talán a csoda szép, élénk színezetű Pennant-papagáj 
(Platycercus elegans) a leggyakoribb. E madár a magasabb 
dombok és a hegyvidék lakója. Ausztrálián kívül is ismert faj, 
mert szinte mindenütt tenyésztik – ám hogy a szabad ter-
mészetben élő példányok mennyivel színpompásabbak, azt 
csak az tudja, aki a maga szemével győződhet meg róla!
Az esti lámpás rovarászásnak befellegzett, mégpedig a szó 
szoros értelmében. Az alacsony, sötétszürke fellegekből hul-
lik ránk az áldás, de azért megvacsorázunk – aztán bebújunk 
sátrainkba. Egy nedves éjszaka után úgy döntünk, hogy me-
gyünk is tovább a következő táborhelyre.

A mocsári kenguru a legtöbb más, nagy testű kengurufajjal  
ellentétben, magányosan él.

Táborozások a Dél Keresztje alatt – 2.

Termeszek és kenguruk

A Nagy Vízválasztó-hegységet követve jó néhány nemzeti parkot meglátogatunk. Szerencsére még 

idejekorán sikerült a kutatási és gyűjtési engedélyeket beszereznünk, így a rangerek mindenütt 

vendégszeretően fogadnak, s megengedik, hogy olyan helyeken táborozzunk és gyűjtsünk, ahová 

mások nemigen tehetik be a lábukat.
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FOGTUNK SZIPOLYT IS
Az út a Barrington Topson keresztül hírhedten rossz. 
Felszínét ökölnyi, éles kövek borítják, melyek nemcsak 
a gumikat szabdalják darabokra, hanem felpattogva 
az alvázat is roncsolják. Az utánfutón gellert kapva a 
hátsó ablakokat is beverhetik. Mindez megtörtént 
már velem itt: négy gumim és két hátsó ablakom 
siratta egy emiatt különösen emlékezetes uta-
mat. Ezúttal azonban kegyes a sors, baj nélkül 
megússzuk. A táj még így, esőben is gyönyörű, 
sűrű erdőkön át kanyarog utunk, s a békés, csen-
des Gloucester városkán áthaladva megcélozzuk 
az onnan északra eső Oxley Wild Rivers (Vad 
Folyók) Nemzeti Parkot. Kora délutánra oda is 
érünk. Itt már kellemesebb idő fogad, s megint 
csak pompás táborhelyet találunk, a park egy 
félreeső zugában, egy mély sziklaszakadék pere-
mén. Lenn a mélyben csörgedezik az Apsley folyó, 
de vadnak egyáltalán nem mondható, mert most 
csak sekély vizű patak. Ausztráliában nem ritkaság 
az ilyesmi: alig 100 km-re a több napig zuhogó eső-
től szárazság tikkasztja a vidéket. Itt is e látvány várt 
ránk. Ritkás eukaliptuszosban táborozunk, ahol az 
aljnövényzet már elfonnyadt, s olyan száraz minden, 
hogy teljesen valószínűtlennek tűnik múlt éjszakai 
ázásunk-fázásunk emléke.
Alkalmunk nyílik egy jókora, cementkeménységű 
ter   mesz vár tanulmányozására. Több százezer lakója  
is lehet egy ilyen várnak, sőt, az igazán nagyoknak 
Észak-Ausztráliában akár kétmillió is. De most egy sze-
met sem látunk belőlük, benn szorgoskodik mindegyik a 
biztonságot nyújtó várban. Csupán az éjszaka sötétjében 
vagy titkos alagútjaikban jönnek-mennek, s hordják haza  
a parányi, száraz növénydarabkákat a vár közös éléstáraiba. 
A legtöbb termeszfaj fával él, mégpedig száraz, holt fával. Saj-
nos az épületfa is az, így aztán itt, ahol a legtöbb ház favázas, 
szörnyű károkat képesek okozni. Safi készít egy filmfelvé-
telt róluk. Gyuri beszél a kamerába a termeszekről, és kicsit 
megrongálja várukat – lássuk, hogyan javítják majd ki! 
Ám ezt csak másnap tudhatjuk meg...
Madár is akad bőven, sőt, kíváncsi vendégek érkeznek: 
egy kisebb csapat szürke kenguru. Nem túl félénkek, 
inkább kíváncsiak, s egyre közelebb merészked-
nek, mintha csak kérdeznék, mit keresünk itt. Még 
valószínűbb, hogy egy kis elemózsia is érdekelné 
őket, de nem adunk nekik, mert az emberi táplálék 
– főleg Safi fokhagymás, csípős-paprikás főzete – 
alighanem ártana nekik. Lehet, hogy nekünk is? 
Mi azért megesszük a leves- és főzelékkombiná-
ció-szerűséget, habár fogalmunk sincs, mi lehet.
Este aztán beindítjuk az áramfejlesztőt, kigyul-
ladnak lámpáink, s végre gyűlik a rovarzsákmány. 
Szép, sárgás színezetű szipolyok, az ún. „karácsony-
bogarak” néhány faja is jön a lámpára. Ez eszünkbe 
juttatja, hogy közeleg az ausztrál karácsony – ahol 
karácsonyfadísz helyett e gyönyörűen csillogó bo-
garakkal játszhatnak a gyerekek, s nem rénszarvasok, 
hanem kenguruk húzzák a Mikulás szánját. Ugyanis 
itt ő hozza a karácsonyfát, nem a Jézuska. Ám aztán 
visszazökkenünk a jelenbe, s lelkesen szedjük apra-
ját-nagyját a cserebogár méretű csinos bogaraknak. Egy 
nagy hólyagkabócát (Cystosoma saundersii) is fogunk 
– csaknem biztos, hogy újdonságszámba megy majd ott-
hon, a Magyar Természettudományi Múzeumban. Már 
majdnem éjfél, amikor befejezzük a gyűjtést.

A hollókakadu csőre  
kiválóan alkalmas  

a fák kérge alatt megbúvó  
rovarlárvák kiszedésére.  

A kisebb gerinctelen állatok mellett  
megeszi a magokat, gyümölcsöket,  

nektárt, bogyókat és rügyeket is.  
Táplálékát jobbára  a fákon  

keresi. Kisebb-nagyobb  
csoportokban él.



VÍZESÉS – VÍZ NÉLKÜL
Másnap reggel főfoglalkozásunk a zsákmány osztályozása. 
Gyönyörködünk a szép rovarokban, s tucatjával celofánba 
csomagoljuk őket, az apraját alkoholos fiolákba rendezzük. A 
kabóca nagy potrohát ki is kell tömni, nehogy megromoljon. 
No és mi a helyzet a termeszvárnál? Sikerült-e befoltozni a 
kárt? Bizony sikerült, a vár tetején sötétebb színű, még nedves 
falazás mutatja, hogy a szorgos termeszek befoltozták a lyu-
kat, melyet Gyuri vájt tegnap. Erről is készül pár percnyi film, 
aztán felkerekedünk, hogy megtekintsük a híres, itt látható 
vízesést és sziklaszakadékokat. Útközben persze számolgat-
juk, jegyezgetjük a szemünk elé kerülő madárfajokat; sajnos 
rovar nem nagyon akad. A vízesést elérjük, de ez most nem 
„esés”, csak csordogálás. Bezzeg, mikor John Oxley (1784–
1828), az angol felfedező-utazó százkilencvenhat esztendeje 
itt járt, a vízesés teljes pompájában zuhogott a mélybe. Sze-
rinte ez volt a legcsodálatosabb zuhatag, amit valaha látott.
Táborhelyünkhöz visszatérve egy függőhídon át vezet az 
utunk. Hátul ballagva egy kacsacsőrű emlőst pillantok meg, 
amint épp a víz alá bukik. Sajnos a többiek, akik előttem jár-
nak, kimaradnak az élményből – pedig jó lenne, ha ők is lát-
hatnák e szerfölött nehezen megfigyelhető zoológiai külön-
legességet, mely ugyan tojást tojik, de a kicsinyét szoptatja. 
A hím ráadásul másik különlegességgel is büszkélkedhet: 
hátsó lábán sarkantyút visel, amelyben méreg van. Szükség 
esetén ezzel védekezik, mégpedig ugyancsak hatásosan. A 
kacsacsőrű az egyetlen emlős, mely „mérgesnek” mondható.
Az éjszaka egy része újfent gyűjtéssel telik. A kenguruk a 
sötétben még „barátságosabbak”, szinte beléjük botlunk, ha 
eltávolodunk a lámpa fényétől. Az éjszaka folyamán koalaor-
dítást is hallunk, de sajnos másnap reggel nyomát sem leljük 
a hang gazdájának.
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Igaz, most nem zubog alá a vízesés,  
de a látvány így is lenyűgöző.

A talegallatyúk a száraz erdőségek lakója, ahol rovarokkal,  
gyümölcsökkel és magvakkal táplálkozik. 

KÍGYÓKALAND
Következő állomásunk a Dorrigo Nemzeti Park. Ez a 119 
négyzetkilométeres terület talán Új-Dél-Wales legszebb eső-
erdeit foglalja magába. Igazi dzsungelt találunk itt, a fejünk 
felett összeboruló lombsátorral, epifitákkal, kúszónövények-
kel és mesébe illő taplógombákkal. Orchidea is akad bőven, 
ám amelyik épp nem virágzik, az alig felismerhető, mert leve-
lei olyannyira „szerények”, hogy szinte észrevehetetlenek az 
őserdő buja összevisszaságában. Egy pompás helyen táboro-
zunk, melyre csak a gyűjtési engedélyünk hatalmaz fel. Nagy, 
öreg erdei menedékhely ez, hatalmas fatörzsekből készített 
asztalokkal, padokkal, kövekből összerakott tűzhellyel. Be is 
rendezkedünk, aztán hosszabb-rövidebb túrákat teszünk a 
környéken. Kis izgalom is van: Gyuri majdnem rálép egy kí-
gyóra. Hogy miféle, mérges vagy sem, azt nem lehet megtud-
ni, mert rögvest eltűnik. Rámondjuk, hogy mérges, így kalan-
dosabb a kaland! Az esőerdőben nem könnyű állatokat meg-
figyelni. De azért találkozunk fácán kakukkal, lantfarkúval és 
sok más kisebb-nagyobb madárral, sőt egy-két gyíkkal is.
Az esték fénypontja természetesen megint csak a lámpázás. Itt 
már több bogár jön a fényre, telnek a palackjaink. Érdekes meg-
figyelni, hogy e helyütt egy Dél-Amerikából behurcolt, apró 
termetű orrszarvúbogár a leggyakoribb. Nehéz megérteni, ho-
gyan került ide, de hogy jól érzi magát Ausztráliában az esőer-
dei tisztások pázsitján, illetve a füvek gyökérzetében, az biztos.
Két nap elteltével ismét szedelőzködünk, megyünk tovább 
északra. A Border Ranges Nemzeti Parkban újra esőerdőben 
táborozunk. Itt is megcsodáljuk a gazdag élővilágot: a ha-
talmas Nothofagus (déli bükk) fák alatti félhomályban igazi 
őserdei világ honol, páfrányok, orchideák, fantasztikus alakú 
és színű gombák hazájában járunk. Sok, eddig nem látott ma-
dárral találkozunk, színpompás pintyek röpködnek sátraink 
körül, és a sűrűségből felhangzik az ostormadár csattogása is. 
Az éjszakai gyűjtések megint jó eredménnyel zárulnak.

ÉG AZ ERDŐ!
Két nap múlva átlépjük az Új-Dél-Wales–Queensland ha-
tárt. Nem mintha számítana, pusztán egy tábla jelzi mind-
ezt, mondván, ne vigyünk Queensland területére gyümöl-
csöt, mert az terjesztheti a kártékony gyümölcslegyet. Hogy 
Queens landben sokkal gyakoribb ez a légy, mint Új-Dél-
Walesben, arról most nincs szó.
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Tony Hiller cikkünk szerzőjének épp egy ritka madarat mutat.

E nap egyike a legnehezebbeknek, mert át kell vergődnünk 
Brisbane végtelenbe nyúló peremvárosain. Jó pár óra megy 
el vele, s meglehetősen kimerülve érkezünk Mount Glorious-
ra. Csoda szép hely, maga a település javarészt a nyugalomba 
vonult korosztály birodalma. Szubtrópusi növényekkel ékes 
kertek, meghitt, barátságos házacskák között haladunk egy 
régi bogarász barátom, Tony Hiller otthona felé. Tony egy kis 
magánmúzeumot létesített itt, melyet meglátogatunk. Ven-
dégszerető fogadtatásban részesülünk, élő madarait, ritka 

halait, a kertjében kapirgáló ausztrál talagellatyúkjait meg-
csodáljuk – s végignézzük gazdag rovargyűjteményét is. 
Tony már nem kimondott ifjonc, talán a 70-es évei derekán 
járhat, de töretlen munkakedvvel és lelkesedéssel folytatja 
zoológiai munkáját, járja az iskolákat, bemutatókat, előa-
dásokat tart – szóval jellegzetes, örökifjú amatőr természet-
búvár. Ám szalad az idő, nemsokára búcsút veszünk Mt.  
Glorioustól, s táborhely után nézünk egy közeli nemzeti 
parkban. Találunk is egy szép helyet, ahonnan pompás ki-
látás nyílik a távoli Brisbane-re. Letáborozunk, megvacso-
rázunk, de a feltámadó szél miatt nem lámpázunk ezen az 
estén, inkább lefekszünk.
Az éjszaka kellős közepén arra ébredünk, hogy egy piro-
mániás őrült lángra gyújtja közvetlen közelünkben a száraz 
aljnövényzetet! A lángok jóformán azonnal a fák koronájáig 
csapnak, a magas olajtartalmú eukaliptuszlombok pattogva 
égnek – a gyújtogató pedig autóval eliszkol. A sötétben per-
sze nem tudjuk leolvasni a rendszámát, s még személyleírást 
sem tudnánk adni róla. Csupán egy út vezet táborhelyünktől 
a főútra, tehát nincs más megoldás: haladéktalanul mene-
külnünk kell! Percek kérdése csak, s mindenünket az után-
futóba hányjuk, mi a kocsiba ugrunk, és már versenyzünk is 
a lángokkal, egyenesen a biztonságosabbnak ígérkező főút 
felé. Latolgatjuk, kit hívjunk először, a rendőrséget vagy a 
tűzoltókat, de szerencsére megoldódik a helyzet, mert már 
halljuk is a szirénázást – jönnek oltani.
Ezzel a viszontagságos zárójelenettel végződik expedíciónk ke-
let-ausztráliai szakasza. Egy rövid sydneyi pihenő után a kon-
tinens belsejét célozzuk meg: irány a Lake Mungo félsivatagos 
tája. Ám mindez legyen már a következő folytatás tárgya…

DR. HANGAY GYöRGY
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Tony magánmúzeumának néhány ékessége
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L
átván a térképen Madagaszkár közelségét Afrika partja
ihoz, könnyen azt gondolhatnánk, hogy emlősfaunája 
is nagyban hasonlít a szomszédos kontinenséhez. Ez 

közel sincs így! 
Madagaszkár ugyanis, ha földtörténeti léptékekben nézzük, 
már 115 millió évvel ezelőtt különszakadt Afrikától, így a 
szomszédos kontinensen később lezajló evolúciós folyamat 
nem érhette el. Flórája és faunája ettől kezdve külön utakon 
fejlődött, megőrizve az ősibb vonásokat. A sajátos és önálló 
fejlődés, az elszigeteltség hozta létre számos élőlénycsoport
ban a nagyszámú endemizmust. Madagaszkár területéről 
teljességgel hiányoznak az Afrikára jellemző nagy emlősök 
(zebra, zsiráf, elefánt), hiányoznak az Afrikában népesnek 
vehető macskafélék, kutyafélék, nyúlfélék és tülkösszarvúak 
családjai. Nincsenek igazi majmok, s természetesen nincse
nek emberszabásúak sem. Mindezek helyett ott van viszont 
a Madagaszkárra oly jellemző félmajmok sokasága, a makik 
és lemurok magas fokú diverzitása.

LEMUR VAGY MAKI?
A majmokat, félmajmokat, emberszabású majmokat és ma
gát az embert a főemlősök (Primates) rendjében foglalja ösz
sze a zoológia. E rend összesen 16 családot tartalmaz. A csa
ládok számának fele, az első nyolc, tehát az ősibbek tartal
mazzák az úgynevezett „félmajmokat”. Az ide tartozó fajokat 
a magyar szaknyelv különböző alapnevekkel illeti, mint 
maki, lemur, szifaka, indri, melyek egyébként mind nemzet
közi eredetűek. A tisztánlátás kedvéért tegyünk először ren
det ezek között. A jól ismert maki név a legelterjedtebb, mely 

azonos jelentésű a lemur névvel; utóbbit a latin megnevezés 
alapján a világ angol nyelvű része használja inkább. A maki a 
francia elnevezésből kerülhetett át a magyarba, a franciák 
viszont a Madagaszkáron honos malgas (malagasy) nyelvből 
vehették át, mint autentikus megnevezését ezeknek a sziget
országra jellemző, bennszülött emlősfajoknak. Az a tény, 
hogy az említett nyolc családból, tehát a félmajmok nyolc 
családjából az első öt, vagyis a legősibbek kizárólag Mada
gaszkár területén élnek – ráadásul ma is bő fajgazdagsággal 
–, nagyhatalommá teszi az ősi szigetet e téren. Főbb csoport
jaik a következők: egérlemurok, törpelemurok, ugrólemur
félék, bambuszlemurok, igazi lemurok, galléros lemurok, 
gyapjas lemurok vagy gyapjas makik, szifakák, az indri és a 
vézna ujjú maki. Madagaszkár 200 emlősfajából a lemurok 98 
fajjal szerepelnek, azaz az ország emlősfaunájának közel öt
ven százaléka különféle lemur vagy makifaj. (Ez a szám per
sze a rendszertani átrendezések és az újabb fajok felfedezése 
miatt jelenleg is folyamatosan változik.) Többségük éjszakai 
aktivitású, kisebb részük nappal mozog. Az alábbiakban nem 
rendszertani sorrendben, hanem a megismerés sorrendjé
ben, vagyis a Michl Gáborral 2013 nyarán tett madagaszkári 
utunk idő rendjében veszem sorra a természetben is észlelt 
fajokat, csoportokat.

ANDASIBE–MANTADIA NEMZETI PARK
A galléros lemurok a keleti országrész állatai, Madagaszkár 
keleti hegyvidékén élnek, de ma már csak szigetszerű előfor
dulásban. Meglehetősen ritkák, jóval kisebb számban ma
radtak fenn, mint más közepes vagy nagyobb méretű lemur. 

A lemurok  
országA

Madagaszkár emlősfaunája, 

ha a fajszámát tekintjük, 

több mint kétszerese a 

miénknek, mintegy 200 fajt 

tartalmaz. Igen értékes 

fajegyüttes ez, amit mi sem 

bizonyít jobban, mint hogy 

159 faj, azaz hetvennyolc 

százalék endemikus belőle. 

Sehol máshol a világon 

nincs még egy sziget vagy 

földrész, ahol ilyen nagy 

diverzitásban élnének 

különböző bennszülött 

emlősfajok egymás 

közelében. 

A gyűrűsfarkú maki déli elterjedésű lévén,  
nem hiányzik az Isalo Nemzeti Parkból sem.

12



Ugyanakkor elmondható, hogy ők a valódi lemurok (Lemuri-
dae) családjának legnagyobb tagjai. Horizontális testtartá
sukról, tarka színezetükről, hosszú farkukról más lemuroktól 
első látásra jól megkülönböztethetők. Az ivari dimorfizmus 
náluk kicsi, a hímek és a nőstények méretben és színezetben 
is hasonlóak. 
A tarka vari (Varecia variegata) fogadott bennünket, amint a 
Mantadia Nemzeti Park egyik bemutatóhelyéhez megérkez
tünk. Egy folyók által körülzárt szigeten, a nemzeti park 
szomszédságában, természetes körülmények között tartva is 
bemutatnak néhány itt élő fajt. Igaz, a terület egy rejtettebb 
részén az ország déli felén őshonos gyűrűsfarkú maki (Le-
mur catta) kisebb idetelepített állománya is megtalálható, ki
zárólag bemutatás céljából.

MEGLÁTOGATJUK A PERINET REZERVÁTUMOT
Érdemes említést tenni arról, hogy az állami természetvéde
lem mellett milyen nagy erőfeszítéseket tesz a helyi lakosság 
is, hogy megvédje környezetét, óvja a megmaradt erdőket, 
bemutatva azok értékeit, némi hasznot remélve az idegen
forgalomból is. Ilyen, a helyi lakosság által védett terület a 
nyolchektárnyi Perinet Rezervátum Andasibe térségében, 
ahol a legnagyobb termetű félmajomfaj, az indri népes cso
portja él. Az indri (Indri indri) a többi fajtól eltérően farok nél
küli. Pontosabban szólva farkuk egy rövid, 2 cmes csonkká 
fejlődött vissza. Idejük nagy részét magasan az erdő korona
szintjén töltik. Mint sok más állatfaj teszi, szabályos napirend 
szerint élnek. Ehhez hozzátartozik a reggeli társas táplálko
zás, mikor is a csoport tagjai, egymástól 35 méterre ülve va
lamely faágon, a kezükkel magukhoz húzott ágakról a lom
bot fogyasztják növényevői nyugalommal. A fák levélzete 
mellett ritkábban gyümölcs is szerepel az étrendjükben.
Bár a magasban szeretnek tartózkodni, délelőtt 11 óra tájban 
lassan alacsonyabbra ereszkednek, lejönnek a fatörzsszintre, 
s a fák törzsén kapaszkodva irtózatos hangerővel hozzákez
denek mindennapi kórusukhoz. Fájdalmas, messze hangzó 
ordítás e koncert. Az erőltetetten fokozódó hangok felerősí

tésében, több más majomfajhoz hasonlóan, fejlett torokzacs
kójuk játszik szerepet. Megjegyzem, közelről hallgatva sem 
tűnt ez az összehangolt csoportos ordítás félelmetesnek.
Nagyon ritka és különleges az indri. Világállománya mind
össze néhány százra tehető. Zárt téri tartása még nem meg
oldott. Itt kell őket megvédeni, a maradvány erdőfoltokon, 
ahol máig fennmaradtak.
Még két lemurfajjal találkoztunk ezen a délelőttön, a szom
szédos erdőrészeket járva. Elsőként a közönséges barnamaki 
(Eulemur fulvus) kisebb csapata került elénk. Félénken ha
ladtak tovább a lombozat sűrűjében, amint megpillantottak. 
A másik faj viszont egy kivágott erdőrész szélén, a tarra vá
gott erdőfolt cserjeszegélyén mozgott. Ez egy szürke bam
buszlemur (Hapalemur griseus) volt, mely szintén nappali 
életmódú. Nem volt vad, inkább bizalmasan viselkedett. Szo
morúan, szinte kérdőn nézett ránk ártatlan tekintetével a tar
ra vágott erdő szélén.

ÚJ RENDSZERTANI CSOPORTOT ISMERHETÜNK MEG
2013. július 15én a nemzeti park egy távolabbi területét láto
gattuk meg. Ekkor győződhettünk meg először arról, hogy 
itt Madagaszkáron sem botlunk léptennyomon lemurokba. 
Egész délután jártuk a természetes összetételű, de részben 
már másodlagos erdőket, ám mindössze egyetlen lemurfélét 
láttunk. Ez viszont nem volt akármi, egy új csoport, a gyap
jasmakik képviselője került elénk.
A Sajó szélességű Analamazoatra folyó mentén haladtunk, 
mikor egy vízparti kisebb fa ágai közt megpillantottuk a ke
leti gyapjasmaki (Avahi laniger) egy alvó példányát. A kis ter
metű állat szabályos labdaformára gömbölyödve szunnyadt 
egy ágvillában, mintegy tíz méter magasan. Nem erőltettük, 
hogy kidugja a fejét. Hadd aludjon, hiszen éjszakás!
A gyapjasmakik az indrivel állnak közelebbi rokonságban, a 
szifakafajokkal együtt az indrifélék családjához tartoznak.

 A tarka vari gyakran mozog  
a talajon, előszeretettel hempereg a fűben.

A fehérlábú fürgemaki (Lepilemur leucopus) éjszaka aktív, 
nappal pihen, de szívesen napozik odúja előtt.
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A szigeti pamatfarkú (Sarothrura insularis) szakaszosan adott 
messze hangzó szólama kíséretében hagytuk el a folyó men
ti lapályt, s kapaszkodtunk fel a közeli erdős hegyoldalra, 
mely igaz, „lemurmentes” volt, de madártani élményekben 
annál gazdagabb.
Az állandóan esős hegyvidéki területet egy hét után feladtuk, 
s háromnapos autózással a napfényes DélnyugatMadagasz
kár száraz erdeihez utaztunk. Útközben, épp ott, ahol a „Dél 
kapujának” gránitsziklái között áthaladva elhagyjuk Északot, 
elérjük a gyűrűsfarkú maki birodalmát.
Egy szigetszerűen fennmaradt élőhelyüket látogattuk meg. 
A kis állomány a hatalmas gránittömbök lábazatán, a törme
léklejtőn megmaradt csenevész erdőt lakja. A barátságos ál
latok néhány méteres távolságra is bevárnak, a lombozatban 
a fák leveleivel és a bogyóterméssel táplálkoznak. Szívesen 
pihennek a laposan elterülő csupasz sziklákon.

várható. Valamennyit egyetlen genuszba (Lepilemur) foglal
ják össze.
A szigetország délnyugati részén, Toliara tartomány is épp 
olyan térség, ahol nem teljesen tisztázott e fajok elterjedése 
és taxonómiai elkülönítettsége. Utunk során mi is meg 
látogattuk élőhelyeiket, s bele is futottunk egy ilyen „ugró
lemurelterjedési problémába”.
Nevezetesen a szakirodalom a Zombitse Nemzeti Park terü
letére egyetlen fajt ad meg, egy másikat régebbi adatok alap
ján csupán feltételez (Garbutt, 2007). Itthon a fotóimon vi
szont kétségtelenül megállapíthattam, hogy a nemzeti park 
két különböző helyén lefényképezett két ugrólemur aligha 
tekinthető egyformának. Sőt, jól látható, hogy nem ugyanah
hoz a fajhoz tartoznak. Mindez cáfolná azt az állítást, hogy a 
Zombitse NP területén csak egy fajuk él, a Hubbardfürge
maki (Lepilemur hubbardi). A másik, melynek vitatott jelen

léte itt mégis felmerült, a vörösfarkú ugrólemur (Lepilemur 
ruficaudatus).
A zombitsei erdő számos más érdekességet is rejteget. Itt ta
lálkozhattunk össze a tüskeugró, avagy Verreauxszifakával 
(Propithecus verreauxi), mely a tüskés és a száraz erdők koro
naszintjét lakja, s bátran szökell többmétereseket, biztosan 
kapva el a sokcentis tüskékkel sűrűn borított ágakat is. Júli
usban hozza világra utódát, így a kis csapatban néhány na
pos kölykét szorongató nőstényeket is láttunk. Ebben a kor
ban még a karjukban hordják a kicsiket, s a hasukhoz szorít
va tartják őket. Csak többhetes korukban kerülnek fel az anya 
hátára a szifakabébik.
Ne feledkezzünk meg a kis fehérlábú fürgemakiról (Lepile-
mur leucopus) sem, mely az egyik tipikus tüskés erdőt járva 
került elénk. Azt tartják róla, hogy a legsilányabb táplálékon 

TÜSKÉS ERDŐKBEN ÉS BAOBABFÁK KÖZÖTT
Andrew Duff és Ann Lawson 2004ben kiadott névjegyzéke 
még a Lemuridae családba olvasztva sorolja az ugrólemur
fajokat, de a későbbi kiadványok, mint a Mammals of Mada-
gascar (Nick Garbutt, 2007) – melyre jelen cikkben is nagy
ban támaszkodom –, valamint a „Handbook of the Mammals 
of the World” sorozat Primates kötete (2013) önálló családot 
különít el e középtermetű fajoknak Lepilemuridae néven.
Madagaszkáron majdnem minden megmaradt erdőfoltnak 
megvan a maga ugrólemurfaja. Többségük csupán kis po
pulációban maradt fenn, s elterjedési területe is rendkívül 
behatárolt, emellett fajonként szétszórt. Az ugrólemurok kül
sőleg szerfölött hasonlítanak egymáshoz, nem véletlen, 
hogy korábban egy fajba sorolták őket. A mai modern taxo
nómia 26 fajt különböztet meg, de továbbiak felfedezése még 

Tipikus tüskés erdő Dél-Madagaszkáron  
az endemikus baobabfákkal (Adansonia rubrostipa).

Szürke bambuszmaki az Andasibe Nemzeti Parkban.  
Gyakran mozog alacsonyan az erdők cserje szintjén.

14



él az összes Primates között. Olyan lombozatot rágcsál, amely 
leginkább híján van a tápanyagoknak. Szervezete viszont át
lendíti e bajon, mivel más rokon fajokhoz hasonlóan igen 
fejlett a vakbele, melyben számos fermentáló mikroorganiz
mus tenyészik; utóbbiak nagyban elősegítik az elfogyasztott 
levelek lebontását és a tápanyag felszívódását.
A mi állatkánk az odúja előtt pihent, kis napfürdőt véve a dél
utáni fényzuhatagban. Ez a lény a legparányibb ugrólemu
rok egyike. Nem éri el az egy kilogrammot sem. Mivel maga 
is éjszakai aktivitású, felmerülhet a tévesztés a nagyobbacs
ka törpelemurfajokkal. Ám a mozgásuk alapján jól elkülönít
hetők: az ugrólemurok függőleges testtartással mozognak, 
páros lábbal szökellve, míg a törpelemurok vízszintes testtar
tás mellett négy lábon haladnak. A fehérlábú ugrólemurt is 
olyan helyen észlelhettük, az Onilahy folyótól északra, ahol 
még nem jelzi a szakirodalom.

AZ ARANYLEMUR ERDEJÉBEN
Kínos helyzetbe kerül a természetbúvár, ha csak néhány na
pot szán útitervében a Ranomafana Nemzeti Parkra. Az itte
ni 2000 méter magas hegygerincet borító hegyi esőerdőket 
szó szerint szinte állandóan eső áztatja. Az éves csapadék
mennyiség ugyan nem túl bőséges, csupán 2500 mm. Nem 
is volna baj, ha néhány zápor formájában zúdulna le az égből 
az esős évszakban, mint ahogy egyes trópusi területeken. 
Ám itt a csapadék rendkívül finoman hullik alá, s igen lassan, 
vagyis minden napra jut belőle. Éppen csak permetez, jobb 
esetben szitál. Így permetez órákig, néha fél órára eláll, re
ményt keltve a terepjárásra és megfigyelésre, majd újra el
ered, s estig el sem áll. Néha tartós esőzésbe megy át, mely 
kellemetlen hideggel is jár a tengerszint feletti magasság e 
hegyi klímájában.
Komoly dilemma elé állított az idő egy ilyen reménytelenül 
esős délutánon, hogy másnap, az utolsó vasárnap délelőtt ki
menjünke még egy erdei túrára. Az utolsó lehetőség volt, hi
szen később már utazunk is tovább a főváros irányába, haza
felé tartva. Szerencsére a kimenetel mellett döntöttem.
Jaonával, kitűnő vezetőnkkel így reggeli után a terepjáróba 
pattantunk, s már robogtunk is a nemzeti park bejárata felé. 
Megérkezve a találkozóhelyre, kísérőim is hamarosan előke
rültek. Itt jegyzem meg, hogy nem lehet helybéli kísérők nél
kül Madagaszkár nemzeti parkjaiba külföldi látogatóknak 
belépni. A kísérők persze magunkfajta emberek, ők is a ter
mészet rajongói. Nemritkán igen jól képzettek, helyismere
tük kimagasló, és sok mindent tanulhat tőlük az utazó.
Nem kellett hosszan menni az esőáztatta rengetegben, mikor 
egy vékonyabb fákból álló erdőrészben, ahol meglehetősen 
sok bambusz is volt, az előbbiekben már említett fajt, a szürke 
bambuszlemurt vettük észre, amint a magasban lakmározik.
A szerencse sem váratott sokáig magára. Mégis megérte a ki
tartás, ha olyan ritka emlős kerül az ember szeme elé, amelyi
ket épp csak az elmúlt esztendőkben ismert meg a tudomány. 
Alig telt el fél óra, mikor kísérőim egy igen ritka fajra, a nem
rég fölfedezett arany bambuszmakira (Hapalemur aureus) 
hívták fel a figyelmem. A sárga és barna színekkel tarkázott 
kis félmajom ott ült néhány méterre a fejem fölött, s egy bam
buszhajtást rágcsált a szitáló esőben. Az arany bambuszmakit 
csak 1987ben fedezték fel, s épp e tájon, ahol mi is megláttuk. 
Kizárólag itt él az egész világon, a Ranomafana környéki he
gyi esőerdőkben. Madagaszkár természetvédelmét és az álla
mi hozzá állást dicséri, hogy az újonnan felfedezett faj élőhe
lyét pár évvel később már védetté is nyilvánították, ilyesfor
mán megalapítva 1991ben a Ranomafana Nemzeti Parkot.

DR. BANKOVICS ATTILA

A vörösfarkú fürgemaki egyike a legrégebben leírt ugró-
lemur fajoknak. A Zombitsei Nemzeti Parkban, ahol ez a kép is 

készült, előfordulása vitatott.

Közönséges barnamakik a Mantadia Nemzeti Parkban.

A Verreaux-szifaka a Madagaszkár délnyugati részén elterjedt 
száraz erdők és tüskés erdők lakója. 

A
 s

ze
rz

ő
 fe

lv
ét

el
ei

15



M
integy 200 évvel ezelőtt a tőkés réce egy különleges 
háziasított fajtája is megjelent Hollandia (Kelet-Frí-
zia) területén – a törperéce, melyet kifejezetten csali-

madárnak tenyésztettek ki, s segítségével eredményesen va-
dásztak más vízimadarakra.

AMIKOR DIVAT LETT A DÍSZRÉCETARTÁS
Angliába a XIX. század elején, a gyarmatosítások aranykorá-
ban, ahogy az ország gazdagodott, úgy érkeztek szép számmal 
különféle idegen honi récefajok. S mivel divat lett a tehetősek 
körében a nagy kiterjedésű parkok létesítése, melyekből a tavak 
sem hiányozhattak, magától értetődött, hogy itt szívesen tar-
tottak különféle egzotikus vízi szárnyasokat. Később Hollan-
diában is egyre népszerűbbé váltak az egzotikus récék, s mivel 
e mély fekvésű országban sokkal több álló- és folyóvíz találha-
tó, így a társadalom szélesebb rétegeinek adódott lehetősége 
arra, hogy az említett állatok tartására vállalkozhasson. A mai 
napig is Hollandia a díszkacsatenyésztés világcentruma.
Napjainkban a díszrécéket két nagy csoportba oszthatjuk: a 
házikacsából kinemesített különleges formájú, alakú és mé-
retű fajtákra, valamint a vadon élő fajokra. A házikacsafajták 
közül nálunk díszkacsaként a bóbitás, a smaragd és a törpe-

kacsa található meg jelentősebb számban. Tartásuk vi-
szonylag egyszerű, hiszen a házikacsáéval megegyező 
takarmányon és tartási feltételek mellett könnyen el 
lehet helyezni őket, viszont termékenységük meg se 

közelíti a gazdasági fajtákét. Emellett még a pézsma-
réce különleges színváltozatait tartják a tenyésztők 
szépségükért, feltűnő megjelenésükért.

A különféle vadon élő fajok közül tőlünk nyuga-
tabbra aránylag gyakran tartanak olyanokat, 

melyek nálunk a szabad természetben is 
szép számmal előfordulnak. De mivel ha-
zánkban a többségük védett, tartásukról 

a magánszemélyeknek le kell mondaniuk. 
Ráadásul a Magyarországon ritka vonulóként előforduló fajo-
kat sem tarthatjuk, így viszonylag kevés faj közül választhat-
nak a kezdő récetenyésztők. Holott azokban az országokban, 
ahol lehet például barát- vagy üstökös récét magántenyésze-
tekben is tartani, a nemesítő munka hatására szinte háziasí-
tott madár vált belőlük: a fehértől a fahéjszínűn át több szín-
változatuk is létezik.

ZÁRT RÖPDÉK, RÉCÉS KERTEK, TERMÉSZETES TAVAK
Akik a díszrécék közül a vadonban előforduló fajok tartására 
vállalkoznak, legjobb, ha úgynevezett récés kertekben vagy 
zárt röpdékben – volierekben – helyezik el madaraikat. Mind-
két tartásmód esetén legfontosabb, hogy elegendő hely álljon 
rendelkezésükre. Ha csak egy kisebb méretű récepár tartására 
vállalkozunk, akkor is legalább 6 négyzetméternyi területre 
van szükségünk. De akadnak olyan nagyobb testű, agresszív 
fajok, melyek részére zárt téri tartás esetén legalább 60 négy-
zetmétert kell biztosítanunk.
Amennyiben kertünk méretei megengedik, lényegesen szebb, 
ha a madarakat récés kertben helyezzük el, ahol legalább más-
fél méter széles vízfelület választja el a kialakított kisebb szige-
teket a parttól. Így a nyestek fészkelési időben sokkal kisebb 
eséllyel tudják elrabolni a tojásokat. Ragadozók megjelenése 
esetén a récék is a szigetecskékre menekülhetnek. Amennyi-
ben állataink csonkolt szárnyúak, tehát röpképtelenek, egy 1 
méter magas kerítés már megfelelő, viszont nem nyújt védel-
met a különböző ragadozó madarak támadásai ellen. Fontos, 
hogy a kerítés „sünbiztos” is legyen, tudniillik ez az állat, ha 
rákap a récetojásra, kiváló úszó lévén a szigetekre is behatol-
hat, tönkretéve egész évi tenyésztői munkánkat. Jó, ha egy 
telelőház is a kacsák rendelkezésére áll, ahova zord időjárás 
esetén behúzódhatnak, tavasszal pedig itt keltethetjük, nevel-
hetjük az apróságokat.

A különféle récékkel az emberiség hosszú 

évezredek óta szoros kapcsolatban él. 

Nemcsak hússal, zsírral, tojással, hanem jó 

hőszigetelő tollal látták el már őseinket is. 

Egzotikus récék

A mandarinréce az egyik  
legrégebben tartott  
díszmadár.

– ökológiai bombák?

16



A legtöbb kacsabarát álma, hogy legyen természetes tava. Ez 
azonban csak nagyon keveseknek adatik meg, így általában 
maguknak kell különféle módszerekkel kialakítaniuk a szó-
ban forgó állóvizeket. Legjobb, ha a gödröt agyaggal béleljük 
ki, de kisebb tavak esetén megfelelő, ha kátránypapírral szige-
telünk, vagy tófóliát alkalmazunk. Sokan azt szeretnék, ha egy 
buja vegetációjú tavon tarthatnák állataikat, ám ez igen nehe-
zen kivitelezhető, hisz a kacsák a tavasz közeledtével jobbára 
lecsipkedik a környezetükben található fiatal rügyeket, zsenge 
hajtásokat. Ma már récéink takarmányozását nemcsak sze-
mes és keverék takarmányokra alapozhatjuk, hanem a leg-
különfélébb tápok, például úszótápok is rendelkezésünkre áll-
nak, melyekért viszont mélyen bele kell nyúlni a zsebünkbe.  
A récék takarmányozásánál nagyon oda kell figyelnünk a hi-
giéniára, hiszen az állatok takarmányának egy részét nedve-
sen tartjuk. Ráadásul madaraink gyakorta bevizezik, beszeny-
nyezik azt, ezért a takarmány – különösen nyáron – gyakran 
rothadásnak indulhat, fertőződhet. Ezen kívül, különösen az 

egymásra, könnyen össze lehet őket téveszteni, s ha még 
tisztavérű egyedeket szerzünk is be, akkor is számíthatunk 
rá, hogy olykor-olykor rokonaikkal „félrelépnek” a párok. Kö-
vetkezésképp gyakran előfordul, hogy nem fajtiszta egyedek 
találhatók a récés kertekben. Sajnos alfajtiszta egyedek még 
ritkábban fordulnak elő. Ezzel is magyarázható, hogy récék-
nél sikeres vadonbéli visszatelepítési akciókról csak a legrit-
kább esetben számol be a média. Igaz, hogy veszélyeztetett 
fajoknál legtöbbször az élőhelypusztulás miatt kerül veszélybe 
egy-egy példány, s az élőhely rehabilitációja már nemritkán 
sokkal nagyobb nehézséget okoz, mint egy-egy faj zárt téri 
tenyésztése, majd repatriálása.

EGY PUSZTÍTÓ PÉLDA
De a vadrécék zárt téri tartása egy sokkal nagyobb gondot is 
magában rejt. Mivel a tenyésztők egy része elfelejti csonkolni 
a nem volierben tartott madarak szárnyát, rendre elszöknek, s 
mindez komoly ökológiai kockázatot jelent. Sajnos így jutott a 

Az eredetileg Amerikában honos halcsontfarkú réce lassan  
kiszorítja európai rokonát, a kékcsőrű récét.

A csupán 35 centiméteresre megnövő vörösvállú réce  
az egyik legkisebb récefaj. 

említett időszakban, ügyelnünk kell a tavak megfelelő oxi-
géntartalmára, nehogy azokban állataink számára komoly 
veszélyt jelentő kórokozók szaporodjanak el.

KEVEREDÉS FELSŐFOKON
Ha csupán egy-két pár réce tartására szeretnénk vállalkozni, ak-
kor legjobb, ha a kis termetű, gyakoribb fajok közül választunk, 
mint amilyen a mandarin-, a karolin- vagy a vörös vállú réce. 
De ezek tartása is csak némi tapasztalattal valósítható meg, így 
ha korábban soha nem neveltünk házikacsát, legjobb, ha egy 
pár tőkés récével vágunk neki a ház körüli víziszárnyas-tartás-
nak. Ha viszont már túllépünk az első két osztályon, igencsak 
körültekintően kell beszerezni a fajokat. Ugyanis a récék igen 
könnyen kereszteződnek. Mindez arra vezethető vissza, hogy 
a napjainkban ismert mintegy 110 récefaj legtöbbje az evolúci-
ós mértékekhez képest igen fiatalnak számít. Olyannyira, hogy 
nem csupán a fajok, hanem a nemzetségek közti sikeres páro-
sodásból keletkező hibridek mindkét neme is sokszor tovább-
tenyészthető lesz. Így például az Anas nemzetségbe tartozó 32 
faj között (melyek közé a tőkés, a barát-, valamint a nyílfarkú 
réce is tartozik) 115 kereszteződés ismert, amelyek közül 30 a 
vadonban is előfordult már. Ráadásul 39 esetben a hibridek to-
vábbtenyészthetők voltak. 
A fentiek viszont rávilágítanak két nagy problémára. Mivel 
a récéknél a tojók általában közel sem olyan színpompásak, 
mint a gácsérok, s a közeli fajok tojói igencsak hasonlítanak 

kihalás szélére az európai kékcsőrű réce populációja, mely az 
amerikai rokon faj, a halcsontfarkú réce számlájára is írható. 
A kékcsőrű réce eleve ritka fajnak számított kontinensünkön. 
Gácsérjának nászidőben kék színben pompázó csőre sokakat 
lenyűgözött, tartására szívesen vállalkoztak volna, de mivel 
ez nem volt lehetséges, az igényt rokon fajok importjával elé-
gítették ki a kereskedők. Különösen a halcsontfarkú réce vált 
népszerűvé, mely igen szaporának mutatkozott. Ára néhány 
év alatt már a tartási költségeket sem fedezte, így százszámra 
kerültek az eladhatatlan, fölöslegessé váló állatok az európai 
vadonba vagy a természetbe. A gácsérok erősebbnek, agresz-
szívabbnak bizonyultak, mint a kékcsőrűek hímjei, így azok 
tojóival is párzottak sajátjaik mellett. Mára tehát lényegében a 
nyugat-európai állományban csak hibrid példányok lelhetők 
fel, miközben az amerikai halcsontfarkú réce is meghonoso-
dott. Napjainkban már több országban, így hazánkban is tilos 
e faj tartása. Bár hozzánk csak elenyésző számban érkeztek 
halcsontfarkú récék, a fogságból szabadult karolin- és man-
darinrécék Magyarországon is honosodni látszanak: neveltek 
már fel a vadonban fészekaljakat. A karolin- vagy más né-
ven kisasszonyréce oly jól érzi magát, hogy a Velencei-tónál 
a közelmúltban egy tojó 14 fiókát vezetett. Még nem tudjuk, 
mi lesz ennek a vége, hogyan fog viselkedni az új jövevény, s 
megtelepedése milyen kockázattal jár a honi faunára nézve.

DR. TÓTh ZSIGMOND
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A
hogy a tudományos neve is utal rá: e békafaj 
tényleg képes az akár különleges helyze-
tekhez is alkalmazkodni, 

hiszen amikor (legalábbis lát-
szólag) a terepi körülmények 
még bőven nem felelnek meg 
egy kétéltű számára, már 
pete csomókat találhatunk 
a hegyvidék jéghideg vize-
iben… A gyepi béka konti-
nensünkön széles körben 
és több alfajban elterjedt, 
különválásuk oka vélhetően 
a jégkorszakok alatti több 
refúgium (azaz menedéket 
nyújtó, a fennmaradást segítő 
terület).
Magyarországon viszonylag ke-
vés ember találkozik ezzel a terme-
tes bajszos békával, közismertség-
nek inkább a rokon fajok örvendenek. 
A megismerést hátráltatják a határozási nehézségek 
(bár mindezek kis odafigyeléssel feloldhatók), valamint el-
szórt hazai élőhelyei. Nálunk leginkább a hegyvidéki er-
dőterületek lakója, de szórványosan előfordulhat hegylábi, 

Épphogy felszakad a jég a börzsönyi kisvizek hátán, a víz 

alól már furcsa, mély mormogást, a párzó gyepi békák  

(Rana temporaria) hangját lehet hallani.

Aki a jég hátán is megélAki a jég hátán is megélAki a jég hátán is megél

A gyepi békAa gyepi békaa gyepi béka
A

 szerző
 felvételei

A kedvelt petézőhelyeken a szezon derekára már nem csak  
a „boldogságban úsznak” a gyepi békák.

Az erdei utakon vagy azok rézsűjében lévő vízállások sokszor ökoló-
giai csapdaként működnek: idő előtt kiszáradnak vagy leeresztik őket.
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illetve Duna menti területeken is, amilyen például a Visegrá-
di-hegységet és a Börzsönyt összekötő kismarosi ártér.
Természetesen legfeltűnőbbé e békák is a szaporodási idő-
szakban, kora tavasszal válnak, mikor a számukra alkalmas 
helyeket néhány napra „meglepik”, s ott akár jelentős szám-
ban tanyáznak. A közkeletűen csak kecskebékának titulált 
zöld békáktól (Pelophylax fajok) eltérően egyik bajszos béka 
sem hangos, sőt gyakorlatilag alig hallhatók. A gyepi béka 
érdekessége, hogy a víz alól is szól: a kisvizek aljáról feltörő 
mély kurrogása egészen különös élmény.

A Börzsöny néhány pontján évtizedek óta ismert, kedvelt 
peterakó helyeiken márciusban akár százas nagyság-
rendben is összegyűlhetnek. A felajzott hímek ilyenkor 
nemegyszer a vékonyabb erdei béka nőstényeit is „de-
rékon kapják”, ám ez ideig a két faj hibridizációját nem 
írták le.
A lerakott peték nagy csomókban lebegnek a vízben 

egy-egy növényi szálhoz kötve. Előfordul, hogy olyan 
tömegben borítják a vizet, hogy a párt kereső felnőttek 

szinte csak bukdácsolnak a zselés környezetben, ahol úsz-
ni már valóban nem lehet… Ez a helyzet persze nem hagy-
ja hidegen a ragadozókat sem: számos madár, köztük első 
helyen az egerészölyv (Buteo buteo) figyeli ki a párzási láz-
ban égő békákat, melyeket könnyűszerrel zsákmányol, a víz 
színéről kapva fel őket. Az ölyvek a mérgező barna varan-

gyokat (Bufo bufo) is így ejtik el, ám azokat fogyasz-
tás előtt gyakorlatilag megnyúzzák, pontosabban 

kifordítják a bőrükből. Természetesen nem 
ez jelenti a fő problémát a gyepi békák 

számára. A kisvizek fogyatkozása, az 
erdei pocsolyák és egyéb időszakos 

vizek gyors kiszáradása, a hul-
lámzó időjárás mellett különös 
gombabetegségek léptek fel az 

elmúlt években. Ha még ez 
sem lenne elég, ott a köz-

lekedés és az 
erdei infra-

struktúra villámgyors 
fejlődése (így a divatba 

jövő terepi segway), melyek szintén megnehezítik az állomá-
nyok fennmaradását.
Bár a törvény oltalmát (mint minden hazai kétéltű és hüllő) a 
szóban forgó faj is élvezi, a védelem sikere az élőhelyek és az 
állományok megóvásának hatékonyságán múlik.

Selmeczi KovácS ádám

A gyepi békAa gyepi békaa gyepi béka
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Békafigyelőknek
A honi élővilág védelmének alapvető lépése, hogy meg-
felelő adatmennyiség álljon rendelkezésre a fajok állomá-
nyainak elterjedéséről és azok változásáról. Mindehhez a 
különböző (ezzel is) foglalkozó állami szervek, elsősorban 
a nemzeti parkok igazgatóságai, valamint a kutatóhelyek 
mellett az önkéntes adatgyűjtők munkája nélkülözhetetlen.
Természetesen a specialisták feladata nem kiváltható, de 
a némi gyakorlattal felismerhető fajok, így a kétéltűek és a 
hüllők terepi észlelése is – lassan egy évtizede – rögzíthető 
elektronikus felületen a www.herpterkep.mme.hu címen, 
melyet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya üzemeltet.
Érdemes regisztrálni – s akár egy-egy kósza adattal is se-
gíteni, előremozdítani az ide tartozó fajok védelmét!

TováBBi BajSzoSoK
A gyepi béka felismerése kis odafigyeléssel nem je-
lent különösebb nehézséget: a már említett erőteljes 
testalkat, a jellemzően lekerekített orr és a márványos 
mintázatú alsótest mind e fajra utalnak.
Ugyanakkor van két további hazai bajszosbéka-faj, 
amelyek szintén viselnek egyfajta Zorro-álarcot: or-
ruktól a fülnyílásukig sötét sáv húzódik. A természet-
fotósok körében legkedveltebb – így közismertnek 
mondható – a mocsári béka (Rana arvalis). A ked-
veltség oka, hogy a hímek a párzási időszakban (igaz, 

csak rövid ideig) igen feltűnő kék színt öltenek, mely 
európai szemmel aligha megszokott. Ez a faj – ahogy 
neve is jól mutatja – inkább az alföldi jellegű, felmele-
gedő vizek lakója.
A másik bajszos rokon a legszélesebb körben elterjedt, 
akár meghökkentő helyeken (sötét, zárt, hűvös erdők 
mélyén) felbukkanó erdei béka (Rana dalmatina). Jól-
lehet többnyire éjjel aktív, sokszor szem elé kerül – fő-
ként párás-nedves időben vagy ilyesféle élőhelyen – a 
nappali órákban is. Hosszú lábainak köszönhetően 
hatalmas ugrásokkal képes faképnél hagyni vélt vagy 
valós üldözőjét.

Az erdei béka tökéletes álcát visel: ha nem mozog,  
akkor szinte lehetetlen észrevenni az avarban.

A mocsári békák nászidőben kerülnek a fotósok érdeklődésének  
homlokterébe - a szezonon kívül érdektelenek.
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H
ouston a földkerekség leginkább légkondicionált vá-
rosa. Klímája nedves szubtrópusi, ami tipikusnak 
mondható az USA déli államaira. Nem fekszik a tor-

nádók útján, de ide is eljut néhány, a szárazföld felett támadó 
forgószél. Annál inkább nyitott a Mexikói-öböl felőli lég-
áramlatok előtt – gyakorlatilag egész évben tárva-nyitva a 
kép zeletbeli szélkapu –, melyek különösen a nyári fél évben 
szinte elviselhetetlen meleg-párás légtömegeket hajtanak 
észak felé. E nyitottság azzal is jár, hogy ugyanilyen akadály-
talanul gördül délnek az antarktiszi nehéz-fagyos levegő, bár 
általában a partvidék előtt néhány tíz vagy száz kilométer - 
rel elakad, visszanyomja a mexikói meleg áramlat. Követ-
kezésképp nem ritka a napi 20 fok körüli hőmérséklet-inga-
dozás. A nyár meleg, ekkor a relatív páratartalom a 90%-ot is 
elérheti.
Mintegy a nyári megpróbáltatásokért kárpótlásul a tél enyhe. 
Évente mindössze 13 napon át időzik a hőmérő higanyszála 
a nulla Celsius-fok körül vagy az alatt. A hó ritka vendég. So-
kat esik az eső, a csapadék évi átlaga 1260 mm, s a mély, sík 
fekvésnek és annak köszönhetően, hogy a préritalajok csak 
lassan szívják be a vizet, gyakran olyan a táj, mintha Velen-
cében járnánk.

CSÓTÁNYOK ÉS PILLANGÓK
Az éghajlat ugyan erre predesztinálja, de „felhőkarcolós” vá-
ros lévén talán mégis meglepő tény, hogy Houston zöld és 
virágos, erre utal a Magnolia City becenév is. (Houstonnak 
vagy fél tucat beceneve van.) Az USA népesebb városainak 

egyikében sem találunk ekkora zöld területet. A 337 park kö-
zül leglátogatottabb a Memorial Park, a Lake Houston Park, a 
messze elnyúló Hermann Park, ahol az állatkert és a termé-
szettudományi múzeum is helyet kapott, és a Sam Houston 
Park, melynek különlegessége a néhány restaurált, az ameri-
kaiak szerint szinte elképzelhetetlenül régen, 1823 és 1905 
között emelt épület. Nincs olyan városi park, amelyben ne 
lenne tó, vagy amelyet ne keresztezne vízfolyás.
Teknőssel, madarakkal – beleértve a nagy testű gázlómada-
rakat is – és mókussal mindenhol találkozhatunk. A csótá-
nyokat említeni sem érdemes, ezen az éghajlaton a könnyű-
szerkezetes épületekből kiirthatatlanok, jobbára kicsik és  
villámgyorsan futnak. Azt mondják, azon kevés állat közé 
tartoznak, melyek egy atomtámadást is túlélnének. Hát ezt 
– szerencsére – nem tudom, de azt tanúsíthatom, hogy jó 
étvággyal fogyasztják el a rovarirtó szereket, s a rendszeres 
időközökben megjelenő permetezőbrigádokat kedélyes 
nyugalommal fogadják. Vannak persze más hatlábúak is, kö-
zülük – lepkész is lévén – engem leginkább a négyszárnyú-
ak ragadnak meg. Már csak azért is, mert Houstonban nin-
csenek igazi téli hónapok, ha csak pár napra is melegre  
fordul az idő, már megjelennek a pillangók.
A mindenféle tarkalepkék (Nymphalidae) és az este szárnyra 
kelő bagolylepkék (Noctuidae) mellett különösen két faj kelti 
fel az érdeklődésemet. Az egyik a királylepke (Danaus plexip-
pus), az észak-amerikai kontinens pillangócsodája. A nappa-
li lepkék között erőteljesnek számító, de amúgy kicsi és töré-
keny rovar évente ingázik az USA északi államai és Kanada 

A repülőtérről Houston felé közeledve a nyolcsávos autópályán, az alul- és felüljárók zűrzavarosnak 

tűnő – de valójában nagyon is racionálisan megtervezett – szövevénye mögött elsőnek a 

felhőkarcolók tűnnek fel. A parkok még nem látszanak. Végre befordulunk a University of Texas 

körülkerített lakótelepére: lányom a Medical Center kutatója, így kerülök én ide már a második télen. 

Fák, virágágyások és madárdal fogad, lepkék repkednek – mindjárt szebbnek látom a világot!

Egy város,  
ahol a királylepke röpül

Királylepke pihenőben, vándorúton
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déli része, illetve kaliforniai és mexikói telelőhelyei között.  
A vándorrajokból néhány mindig leszakad, elbóklászik, s az-
tán nem is megy tovább, helyben telel. Ezek azok a példá-
nyok, amelyek napsütéses januári napokon száguldoznak a 
felhőkarcolók között és a parkok virágágyásai felett. Táplál-
kozni tudnak, virágot mindig találnak. Néhol társukká sze-
gődik egy-egy bogáncslepke (Vanessa cardui). Ez a nálunk is 
gyakori vándorlepke az egész földgolyón elterjedt, kivéve két 
kontinenst, Dél-Amerikát és az Antarktiszt.
A másik fajt esténként nem nehéz észrevenni, az arasznyi 
almafa-pávaszem (Antheraea polyphemus) denevérként  
csapong az egyetemi lakótelep lámpái körül. Magyar neve 
félrevezető, inkább eszik tölgylevelet és minden mást, mint 
almát. Igazi tenyészidőszaka a nyár, ám a szubtrópuson  
néhány egyed rendszeresen kipróbálja magát télen is – több-
nyire sikerrel. A zöld hernyókat jóformán lehetetlen észre-
venni a sűrű lomb között, de elárulja őket a magasból zápo-
rozó hernyóürülék. A már nagyobbacska hernyók tömege 
pedig hallható hersegéssel falja a leveleket. Pár tucatot fölne-
velek a lakásban, sőt a bábokat Budapestre csempészem – 
tenyésztésükről egy másik alkalommal számolok be.

dul, legfeljebb Európában Egretta alba a becsületes neve. És 
ugyan nem madár, de bármerre is járunk, belebotlunk az 
amerikai keleti szürkemókusba (Sciurus carolinensis). Vagy 
legalábbis majdnem, mert egyedei korántsem félénkek, be-
várják az embert. Hátuk vörösesszürke, fülükön nincsen 
szőrpamacs, s nem túl bozontos a farkuk. Egy időben bevit-
ték a Brit-szigetekre is, ám ez nem bizonyult jó ötletnek, mert 
kiszorította az őshonos vörös mókust.
A Houston Zoo bejáratánál modern elefántszobor fogad, bent 
pedig egy tábla, miszerint „EVERY THINGS IS BIGGER IN  
TEXAS”. Hát igen, az igazi texasi életérzés szerint nemcsak övék 
az USA egybefüggő területének legnagyobb állama, hanem ez 
egy olyan állam, ahol minden nagyobb – és jobb! – a többieké-
nél. Az állatkert mellesleg tényleg szép és gazdag, ha sok min-
denben el is marad a budapestitől. Hatásos a nagyszámú zsiráf, 
szélesszájú orrszarvú, emberszabású majom bemutatása, le-
nyűgözve néztem az afrikai fauna olyan különlegességeit, 
mint az okapi. Számos fajmegőrzési programban vesz részt az 
intézmény, akár úgy, hogy tiszta tenyészeteket tart fenn, de 
egyes kiemelt jelentőségű élőhelyeket is támogat. Népszerűek 
az állatkerti szakemberek által vezetett amerikai szafarik – ezt 
talán nálunk is ki lehetne próbálni.

Dr. VOjNITS ANDrÁS
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AKI MADArAT AKAr LÁTNI
Aki a városban madarászni akar, jól teszi, ha két meglehe-
tősen különböző élőhelyet keres fel. Az egyik a szeméttelep. 
Nem a nagy lerakókról van szó – bár ott is akad rengeteg ma-
dár, főleg sirály –, hanem azokról a kis szemétudvarokról, 
ahol válogatják, rendezik a hulladékot. Itt néhány madárfaj 
rendszeresen megjelenik, részint a szó szoros értelmében 
bogarásznak, részint amőbaként elnyelnek mindent, legyen 
az műanyag, gumidarab vagy finom zöldségmaradék. Állan-
dó látogató a gyászos gerle (Zenaida macroura), az Államok 
leggyakoribb és legelterjedtebb galambféléje. Falun és város-
ban, farmvidéken, még Délkelet-Alaszkában is fészkel. Néha 
nagy meglepetésre feltűnik egy-egy papagáj; tudniillik jó 
amerikai szokás szerint szabadon engedik a megunt házi 
kedvenceket, s a kedvező éghajlaton néhány faj tovább te-
nyészik. Harkályok kopácsolnak a közeli fákon, ilyenkor az 
erdőkből behúzódnak a városszélre. Rigó- és varjúfélék – és 
még sok más szárnyas jószág – szorgoskodik a konténerek 
körül reggeltől estig. A parkokban megint csak egyik megle-
petés követi a másikat: a kisebb-nagyobb tavacskákon béké-
sen osztoznak az autentikus észak-amerikai fajok más világ-
részekből származó, főleg ázsiai rokonaikkal. A nagy kócsag 
(Casmerodius albus) legalább rendben van, itt is, ott is előfor-

Az amerikai szürke mókus  
mindenütt ott van.

A vörös- vagy más néven karibi flamingók a houstoni 
állatkertben. Ez az eredetileg a Karibi-térségben honos madár 
mára már Floridában is előfordul.
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DÍJESŐ A MÚZEUM PALEONTOLÓGUSAINAK
2015. március 18-án tartotta meg a Magyarhoni Földtani Társulat a 163. tisztújító, rendes 
közgyűlését, melyen átadták a társulat díjait és kitüntetéseit is. Idén a Magyar Természettu-
dományi Múzeum két munkatársa, illetve az Őslénytár munkájához szervesen kapcsolódó 
kutatócsoportok két tagja is elismerésben részesült tudományterülete ismereteinek gyara-
pításáért.
Szabó József-emlékéremmel tüntette ki a társulat dr. Hably Lillát, a Geologica Hungarica 
Series Palaeontologica monográfiasorozatban megjelent „The Late Miocene flora of Hunga-
ry” című összefoglaló művéért. A Szabó József-emlékérmet azon kutatóknak ítéli oda a tár-
sulat, akik a tudományt kiemelkedő ásványtani-geológiai témájú munkával gyarapították.
A Koch Antal-emlékérem olyan regionális földtani, nyomtatásban már megjelent mű szer-
zőjének kitüntetése, aki a szakterület valamely ágában a tudományt kimagasló értékkel gaz-
dagítja. 2015-ben ezt az elismerést dr. Főzy István vívta ki, a GeoLitera kiadó gondozásában 
napvilágot látó, a Gerecse és a Pilis késő jura, kora kréta időszakának földtanát bemutató 
összefoglaló mű szerkesztéséért és számos fejezetének megírásáért.
Hantken Miksa-emlékéremmel tüntették ki az MTA-ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutató-
csoport vezetőjét, dr. Ősi Attilát a Historical Biology tudományos folyóiratban megjelent 
„The evolution of jaw mechanism and dental function in heterodont crocodyliforms” című 
publikációjáért.

A Semsey Andor-emlékéremmel a fiatal, földtudománnyal foglalkozó szakembereket jutalmazza a társulat. Idén e megtisztelő 
elismerést az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport munkatársa, Kocsis Tibor Ádám PhD-hallgató vehette át, a Palaeo-
biology rangos szaklap hasábjain „Radiolarian biodiversity dynamics in the Triassic through Jurassic” címmel megjelent köz-
leményéért. (Bosnakoff Mariann)

Hírcsokor a  
Magyar Természettudományi 
Múzeumból

Összeállította: Dr. Dulai alfréD
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MŰHELYTITKOK A MÚZEUMBAN
Az évek óta nagy sikerű Műhelytitkok programsorozatunk keretében 
bepillantást engedünk a látogatóknak a kulisszák mögé. Minden pénte-
ken 10-től 14 óráig egy-egy muzeológus mutatja be munkájának érdekes 
és látványos oldalát. Az érdeklődők a szakmával, a természettudomány-
nyal kapcsolatos kérdéseket is feltehetnek muzeológus kollégáinknak.  
A nyári szünetig az alábbi témákkal várjuk látogatóinkat:

• március 27. Puskás Gellért: Távolugró muzsikusok a kertben: sás-
kák és szöcskék

• április 3. Szél Győző: Színek a természetben, a szervetlen világ 
színei, rovar színek

• április 10. Növénytár
• április 17. Angyal Dorottya: Élet a barlangok mélyén
• április 22–26. Föld hete a múzeumban
• április 24. Főzy István: Csodálatos lábasfejűek 
• május 8. Bókáné B. Mária: 200 millió éves erdő a Mecsekben
• május 15. Bernert Zsolt: Koponyalékelés a honfoglalás korában
• május 22. Görföl Tamás: Az év emlőse az ürge – a biológiai sok-

féleség napja
• május 29. Szentesi Zoltán: Igazi túlélők (békacsontok a mik-

roszkóp alatt)
• június 5. Kiss Annamária: Átlátszó kövek
• június 12. Gubányi András, Szofcsák Zsuzsa: Zoonózisok (az ál-

latokról az emberre természetes úton átterjedő fertő-
ző betegségek)

A két közönségprogramot összekapcsolva a zöld hetek pénteki napja-
in muzeológusaink szakmai segítségével minifesztiválok biztosíta-
nak még több látványt és tudományos érdekességet a látogatóknak.  
A részletes programot hamarosan megújuló honlapunkon is olvas-
hatják. (Árva Anita)
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MEGÚJULNAK A ZÖLD HETEK
A Magyar Természettudományi Múzeum ebben az évben meg-
újítja a hagyományosan megünnepelt zöld jeles napokhoz kap-
csolódó programjait. A jeles napok hetében olyan programcso-
magokat állítunk össze, melyek a felső tagozatos és a középisko-
lás korosztályt is megszólítják. Ugyanakkor nem feledkezünk 
meg a legnagyobb létszámban érkező óvodás, alsó tagozatos 
csoportokról és a hétvégi családos látogatók igényeiről sem.
A víz világnapját, a Föld napját, a madarak és fák napját, valamint 
az állatok világnapját megünneplő zöld heteinken szerdától pén-
tekig az óvodákból és iskolákból érkező csoportokat várjuk inter-
aktív ismeretterjesztő helyszínekkel. Hétvégére a családok által 
közkedvelt kézműves foglalkozással egészítjük ki a programot. 
Legközelebb a Föld hetén várjuk az érdeklődőket április 22-től 26-
ig. A madarak és fák hetét május 6. és 10. között, az állatok hetét 
október 7. és 11. között rendezzük meg.
A március 22-én véget ért víz heti rendezvényünkön a víz nap-
számosaival, az algákkal ismertettük meg a gyerekeket. A kina-
gyított mikroszkópos felvételek, az algasimogató, az algakóstoló 
és az algamemori is nagy sikernek örvendett, több mint 600-an 
vettek részt a programon. Vasárnap, március 22-én a Víz Világ-
napja Fesztiválon bemutattunk mindent, amit a mohákról, a 
holyvákról, az algákról és az északi pocokról tudni érdemes. 
(Árva Anita)

VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG, 2014
A Magyar Természettudományi Múzeumban tekinthető 
meg a Varázslatos Magyarország 2014. évi versenyének vá-
logatott fotóanyaga. A program 2010-ben született, a ma-
gyar természetfotózás népszerűsítése és nemzeti parkja-
ink természeti értékeinek bemutatása céljából. A progra-
mot és a versenyt egy nonprofit szervezet gondozza, mely 
lélegzetelállító látványt kíván nyújtani a „szürke hétközna-
pokban” hazánk varázslatos természeti szépségeiről.
A négy éve indult verseny rendkívül népszerű mind az 
amatőr, mind a profi természetfotósok körében, erről  
tanúskodik, hogy a győztesek között más hasonló meg-
mérettetések elismert alkotói szerepelnek. A Varázslatos 
Magyarország program annyiban tér el a többi természet-
fotós pályázattól, hogy a pályaműveket nem egy adott 
időpontban küldik be a pályázók, az elmúlt esztendő leg-
javából válogatva, hanem egy egész éven át tartó „bajnok-
ságban” gyűjtik a helyezéseket. Az évad során tíz hónap-
ban összesen 10 pályázatot írtak ki, s minden alkalommal 
4-4 kategóriában nevezhettek a pályázók. Hazánk termé-
szeti szépségei, madarai és egyéb állatai mellett egy érde-
kes kategória az olcsóbb felszerelésűek számára a „Va-
rázslatos Magyarország kompakt szemszögből”. 2014-ben 
új, különálló pályázatként jelent meg az „Ember a termé-
szetben” című kiírás. Persze nemcsak a fotósok és a nem-
zeti parkok nyernek a pályázatsorozattal, hiszen a hon-
lapra látogatók szinte percről percre képet kapnak arról, 
milyen látványosságokat kínálnak nemzeti parkjaink.  
A természeti és kulturális értékek, hagyományok oly 
gyorsan fejlődő kincsestára e pályázat, mely az évszakok 
váltakozásával követi a természet ritmusát, egyszersmind 
hosszú távon megőrzi annak pillanatról pillanatra változó 
állapotát is.
A tavalyi évadban több mint 800 regisztrált pályázó 13 250 
természetfotójában gyönyörködhettek a www.varazsla-
tosmagyarorszag.hu galériájába látogató érdeklődők. Az 
évad válogatott képeiből összeállított tárlat a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban tekinthető meg 2015. 
március 5-től. (Fuisz Tibor István)

Magyarország ősMaradványai 4.
A mohaállatok (Bryozoa) a tapogatósok közé tartozó telepalkotó álla-

tok, melyek édesvízben és tengerben egyaránt előfordulnak. Fosz-
szilis fajaik a kis méretek miatt elsősorban iszapolási maradékok-

ban és vékonycsiszolatokban vizsgálhatók mikroszkóp segítségével. Ma-
gyarországon sokáig az elhanyagolt kutatási témák számát gyarapították, 
de az elmúlt évtizedben külföldi specialisták közreműködésével jelentő-
sen előrelépett a hazai eocén és miocén kori Bryozoa faunák ismertsége. 
Az eocén korszaki anyagokat részletesen a cseh Kamil Zágorsek, míg a 
miocénbeli mintákat a francia Pierre Moissette vizsgálta. Az utóbbi eset-
ben 18 magyarországi felszíni lelőhely és mélyfúrás számos mintáját átta-
nulmányozva, összesen 238 különböző mohaállatfajt lehetett elkülöníteni. 
Akadt olyan minta (a mátraverebélyi Szentkút lelőhelyről), mely száznál 
több fajt tartalmazott a mintegy kilónyi homok leiszapolása után. A vizs-
gált üledékek többsége sekélytengeri környezetben rakódott le, így az elő-
került fajok túlnyomó része is sekélyvízi alak volt. (A 238 fajból 86 mind-
máig él a Földközi-tengerben: mélységbeli elterjedésük jól ismert.) Az 
egyetlen mélyvízi fauna a Tengelic-2 fúrás mintáiból került elő, amelynek 
egyik legjellegzetesebb alakja az alig 1 mm átmérőjű, kerekded vagy kúp 
alakú Batopora rosula. E forma más területeken is a mélyvízi környezetek 
tipikus indikátor faja. A Bryozoák kis méretük miatt főleg pásztázó elekt-
ronmikroszkóp segítségével vizsgálhatók: az így készült fotók látványosan 
mutatják az apró egyedekből (zooid) álló telepek (zoarium) felépítését. Az 
egész Középső-Paratethys vonatkozásában is fontos Bryozoa-anyag a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményét gazdagítja.

Batopora rosula (Reuss, 1848)

(Tengelic-2 fúrás; középső miocén (badeni);  
Magyar Természettudományi Múzeum,  
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
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A
z erdei fülesbaglyok urbánus környezetben kialaku-
ló telelései nem számítanak új keletű jelenségnek. 
Egyes gyülekezőhelyek már az 1970–80-as évek óta 

ismertek, a legjelentősebb csoportosulások a Tiszántúl kö-
zépső részén, a Nagykunságban és a Hortobágyon jellemző-
ek. Az erdei fülesbaglyok számos más állatfajhoz hasonlóan 
felismerték az emberi környezet által kínált előnyöket. A téli 
időjárás viszontagságainak átvészelése ugyanis nehezebb 
feladat a nyílt, kevés búvóhellyel szolgáló természetes élő-
helyeken, mint a városi épületek között álló, zárt lombko-
ronájukat egész évben megőrző örökzöldeken, valamint a 
szélvédett helyen növekedő lombhullatókon. A városi mik-
roklíma sokkal barátságosabb a baglyok számára. A környező 
épületek hatékonyan fogják fel a metsző téli szelet, ráadásul 
itt az örökzöldek is nagyobb arányban találhatóak, mint a te-
lepüléseken kívüli területeken. Az örökzöldek (fenyők, tuják, 
tiszafák) amellett, hogy csillapítják az időjárás kedvezőtlen 
hatásait, kiváló rejteket is biztosítanak a nappali ragadozók 

és egyáltalán a – legtöbb nappali madárfaj körében nem túl 
nagy népszerűségnek örvendő – baglyok számára.

ERDŐBŐL ÉRKEZNEK
Nem csoda tehát, hogy ezek az élőlények pár évtized alatt 
jelentős számban települtek be télire az optimális táplálkozó-
területek által övezett településekre. A Dunántúl térségében 
inkább a néhány tíz egyedet számláló csapatok jellemzők, 
ám egyes Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Hajdú-Bihar me-
gyei településeken akár a 230-250 példányt is elérheti a bel-
területen gyülekező madarak száma.
A városi környezetben telelő erdei fülesbaglyok felmérésére el-
sőként 2008-ban történt összehangolt kísérlet, bár ekkor még 
csupán Jász-Nagykun-Szolnok megyére terjedt ki a számolás. 
Az évek során azonban egyre többen kapcsolódtak be a szink-
ronszámlálásba, s lassacskán országos méretűvé nőtte ki ma-
gát az esemény. Az elmúlt télen is nagy számban csatlakoztak 
a számoláshoz önkéntes felmérők hazánk sok településéről. 
2015-ben január 29. és február 1. között került sor az erdei fü-
lesbaglyok országos szinkronszámlálására. Idén összesen 108 
településről érkezett adat a felmérőktől, akik legkevesebb 4328 
erdei fülesbaglyot láttak a településeken! Ez igen figyelemre-
méltó eredmény, mely ismét bebizonyította a természetvé-
dőknek, hogy a faj egyedei képesek alkalmazkodni az emberi 
környezethez, s mesterséges körülmények között is megtalál-
ják a számukra előnyös lehetőségeket. A hihetetlen szám arra 
is figyelmeztet bennünket, hogy nagy felelősséggel tartozunk 
e kedves megjelenésű, nesztelen vadászokért, hiszen rajtunk 
múlik, hogy védett madárfajunk biztonságban, nyugodt kö-
rülmények között vészelhesse át a zord téli nappalokat, immár 
városi környezetben is, az emberek közelségében.

Számos magyarországi település büszkélkedhet 

a téli időszakban a közterületek, templomok, 

közintézmények örökzöldjein kisebb-nagyobb  

csapatokban pihenő, titokzatos madár-

vendégeivel, az erdei fülesbaglyokkal (Asio otus). N
im

fea T
E felvételei

Számba vették  
a városi baglyokat

RITKASÁG A RÉTRŐL
A települések által kínált előnyöket egy másik bagolyfaj is fel-
ismerte. A réti fülesbagoly (Asio flammeus) hazánkban rit-
ka fészkelő, fokozottan védett faj. Egyetlen fészeképítő bag-
lyunk, a vízjárta zsombékosok, nedves rétek, sásosok ma-
dara. Az erdei fülesbagolynál ugyan csekélyebb létszámban 
figyelhető meg városi gyülekezőhelyeken, ritkasága miatt 
azonban igazi élmény találkozni vele.
A városi gyülekezőhelyek megóvása nem csupán termé-
szetvédelmi érdek. Mezőgazdasági szempontból is érdemes 
támogatni a baglyok számára alkalmas „nappalozóhelyek” 
fennmaradását: e madarak tudniillik döntően mezei pockot 
fogyasztanak, hatalmas hasznot hajtva így a földművelőknek.

KOVÁCS ÁGNES

Erdei fülesbagoly

Réti fülesbagoly
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A 
mhorr gazella a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik 
legnagyobb ritkasága, hisz a szabad természetben már 
teljesen kipusztult, csupán mesterséges körülmények 

között maradt fenn hozzávetőleg kétszázötven-háromszáz 
egyed. A budapesti állatkert 2008 óta foglalkozik mhorr gazel-
lákkal, melyek 2009 óta rendszeresen szaporodnak is. 

A budapesti állatkert legifjabb mhorr gazellája március 7-én reggel látta meg a napvilágot. 

Felnövekedéséhez azonban emberi segítségre van szüksége, ezért a gondozók mesterségesen nevelik, s 

cumisüvegből táplálják. E sorok írásakor a gida napi hat alkalommal kap enni. Mivel az etetések közül 

három időpontja a Szavanna istálló nyitvatartási idejébe esik, sok látogató evés közben is meg tudja lesni 

az apróságot.

Kipusztult a természetből
A mhorr gazella megmentése

Maga a mhorr gazella mellesleg nem számít közismertnek  
a nagyközönség körében. Voltaképp a dámgazella (Gazella 
dama) egyik alfajáról van szó. A dámgazella létezéséről a ter-
mészettudósok már a 18. században tudtak, olyannyira, 
hogy a faj első leírása a Katalin cárnő által is nagy becsben 
tartott szentpétervári természettudóstól, Peter Simon Pallas-
tól származik. A dámgazella elterjedési területe egykor a Sza-
hara és a Száhel-övezet nagy részét magában foglalta, ám az 
1950-es évektől az állomány jelentősen csökkenni kezdett.  
A 70-es években még mindig több mint tízezer dámgazella 
élt vadon. Az utóbbi évtizedekben azonban teljesen kipusz-
tult Mauritániából, Nyugat-Szaharából, Marokkóból, Algéri-
ából, Tunéziából és Líbiából, délen pedig Nigériából is. Így 
csak öt kisebb, egymástól elszigetelt állomány maradt fenn 
Mali, Niger és Csád egyes területein, illetve él néhány mes-
terségesen visszatelepített egyed Szenegálban is. A vadon 
élő állomány – ha az összes populációt beleszámítjuk – 
nagyjából háromszáz példányra tehető.

a leGritKÁbb alFaJ
Még rosszabb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a dám-
gazella nem alkot egységes fajt, hanem több alfaja különböz-
tethető meg. A természettudósok manapság a dámgazella 
három alfaját különítik el. Közülük a mhorr gazellából (Ga-
zella dama mhorr) a természetes élőhelyén egy sem maradt.

Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) 
égisze alatt már 1990 óta működik egy úgynevezett EEP te-
nyészprogram, amely összehangolja a dámgazellák, ezen 
belül a mhorr gazellák szaporítását és tenyésztését, annak a 
nagyjából húsz állatkertnek a bevonásával, melyek e ritka-
sággal rendelkeznek. Továbbá a mhorr gazella állatkerti po-
pulációjáról nemzetközi törzskönyvet is vezetnek.
A mhorr gazella teljes világállományában évente átlagosan 
két tucat gida jön világra. Az újszülöttek felnevelése azonban 
problémás, más patásokkal összevetve igen magas azon gi-
dák száma, melyeket cumisüveg segítségével kell táplálni.
Azt, hogy miért kell a cumisüveg, a szakemberek ma is vitat-
ják. Ám nagyon valószínű, hogy a felnevelési nehézségek 
elsősorban genetikai okokra vezethetők vissza. Az 1980-as 
évek végén tudniillik, amikor a mhorr gazellák helyzete va-
lóban drámaivá vált, s a tenyészprogram megindításához a 
szakemberek felmérték az állatkerti populációt, kiderült, 
hogy az összes egyed annak a négy mhorr gazellának a le-
származottja, melyeket 1958-ban fogtak be Nyugat-Szahará-
ban. Az állatkerti népesség tehát igen kevés alapítóra vezet-
hető vissza, úgyhogy a rokontenyésztés, a genetikai sokféle-
ség csökkenése is nehezen kerülhető el. Ez a körülmény az 
egyes példányok életképességét éppúgy befolyásolhatja, 
mint ahogyan az a régi idők egymás között házasodó ural-
kodócsaládjainál is megesett. A legvalószínűbb tehát az, 
hogy az utódok felnevelésével kapcsolatos nehézségek a 
fönti okok miatt következtek be.

HaNGa zOltÁN
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C
hernelházi Chernel István 1865. május 
31-én született Kőszegen. Talán nem is 
tudatosan, de már gyermekként ké-

szült arra, hogy természetvizsgáló-orni-
tológus lesz. Nem véletlen az sem, hogy 
12 éves korától haláláig pedánsan ve-
zette Madártani naplóját. Már egyetemi 
hallgatóként sokat utazott, hogy saját 
világukban, élőhelyükön találkozzon 
a tollas világgal. Egyik legkedvesebb 
madarászterülete a Velencei-tó volt, 
először 1884-ban járt ott, illetve a vele 
délnyugaton összefüggő, akkor Ná-
das tónak nevezett területen.

UTAZÁS NORVÉGIÁBA
Chernel István természetesen nem-
csak szűkebb környezetében és a Ve-
lencei-tónál gyűjtött, jegyzetelt, végzett 
megfigyelést, hanem bejárta a hajdani 
Nagy-Magyarország jelentős részét is. 
Járt egyebek mellett a Hanságban, a Csal-
lóközben, a Balaton környékén és Erdélyben, 
ahol 1887-ben megismerkedett és barátságot 
kötött Herman Ottóval.
1888-ban, az egyetem elvégzése után apja kívánságára 
Sopronban közigazgatási gyakornok lett, ám egy esztendő-
vel később beadta lemondását, s visszatért Kőszegre. Napló-
jában e döntéséről a következőt írta: „Hajlamaimmal hom-
lokegyenest ellenkező pályára lépni, lemondani arról, amit 
évek óta lelkesedéssel tápláltam magamban, igen nehezemre 
esett. […] Én ez egyszer nem születtem erre a pályára.”
Chernel István Budapesten már az egyetemi évei alatt 
könyvtárakban tanulmányozta a madártani irodalmat, s ku-
tatása oly jól sikerült, hogy két tanulmány is született belőle. 
Ettől kezdve rendszeresen publikált, összesen közel három-
száz könyve, tanulmánya, cikke, közleménye jelent meg, 
ami azért is különösen nagy szám, mert a XIX–XX. század 
fordulóján jóval kevesebb helyen lehetett írást megjelentetni, 
mint manapság.
1890-ben Chernelt nagy megtiszteltetés érte, beválasztották 
a hazánkban megrendezendő II. Nemzetközi Ornithológiai 
Kongresszus előkészítő bizottságába. Előbb a kongresszust 
előkészítő mintamegfigyelésben, majd az intézőbizottság 
főtitkáraként tevékenykedett.
Még az említett esztendőben élete legnagyobb kalandjára 
indult; feleségével Norvégiába utazott, hogy a messzi észak 
természeti viszonyaival ismerkedjen meg. Időnként persze 
meg kellett szakítaniuk utazásukat, de ilyenkor is haszno-

san töltötték az időt. Példának okáért a már ak-
kor igen gazdag drezdai és berlini állatkertek 

lakóit tanulmányozták, sőt ellátogattak több 
múzeumba is, ahol elsősorban a madár-

gyűjteményekre voltak kíváncsiak. Út-
jukon nem csupán az állatokkal ismer-
kedtek: megragadta őket a történelem, 
a geológia, a botanika és Skandinávia 
néprajza is. (Chernel István későb-
bi művében külön fejezetet szentel a 
lappoknak, ír ősi szokásaikról, nyel-
vükről, kultúrájukról.) Idejének je-
lentős részében Tromsö szigetének 
és környékének madárvilágát tanul-
mányozta, kimutatva onnan két új 
madárfaj fészkelését, illetve két kagy-
lófaj tromsői előfordulását is. Az útjáról 
rendkívül érdekfeszítően megírt 450 

oldalas mű, az Utazás Norvégia végvi-
dékeire, két évvel később, 1893-ban, saját 

költségén látott napvilágot.

EGY NAGY MŰ SZÜLETÉSE
1898-ban végre-valahára megjelenik a ma-

gyarországi madarak lajstroma, a Nomenclator 
avium Regni Hungariae, leginkább az ő javaslatai alap-

ján. Ezt későbbi műveiben tökéletesítette, kiegészítette, hisz 
egész életében szorgalmasan gyűjtötte a nép ajkán élő helyi 
madárneveket is.
1899-ben pedig napvilágot lát Chernel István főműve, a Ma-
gyarország madarai, különös tekintettel gazdasági jelentő-
ségökre.  E munka három kötetben, összesen 1017 nyomta-
tott oldalon jelent meg. A színpompás képeket Nécsey István 
készítette, az előszót Herman Ottó írta, s magát a könyvet „a 
Földmivelésügyi Magyar Királyi Minister” megbízásából ad-
ták ki, aki abban az időben Darányi Ignác. Emiatt talán nem 
csoda, hogy a könyv megfogalmazott célja az volt, hogy 
gyakorlati tanácsokat adjon gazdasági szakembereknek. Az 
első kötetben részletesen ismerteti a madarak anatómiáját és 
életmódját, ír a madárvédelem szükségességéről, a madár-
ének szépségeiről, ugyanakkor foglalkozik az akkoriban oly 
népszerű haszon és kár kérdésével is. A második és harma-
dik kötetben pedig rendszertani sorrendben ismerteti ha-
zánk madarait, ám nem tudományos, még kevésbé tudomá-
nyoskodó, hanem mindenki számára közérthető stílusban.

ÚJABB KIHÍVÁSOK
Chernel nagy könyvének megírása után sem tétlenkedett, 
újabb hatalmas munkákat vett a nyakába. Közreműködött a 

A természet bűvöletében

150 éVE SzülETETT  
CHErNElHázI CHErNEl ISTVáN

Chernelházi Chernel István nevét ma már a természetbarátok közül is csak kevesen ismerik, holott 

a hazai madártan egyik legjelentősebb alakja volt, aki főművében, a háromkötetes Magyarország 

madaraiban bemutatta hazánk akkor ismert összes madarát.
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Nécsey István illusztrációi Chernel: Magyarország madarai című könyvéből

német, tizenhét kötetes Naumann-féle Naturgeschichte der 
Vögel Mitteleuropas új, jubileumi kiadásának előkészítésé-
ben. Emellett a végre magyarul is megjelenő Az állatok világa 
című tízkötetes, monumentális Alfred Brehm-mű madarak-
ról szóló három kötetének fordítása és hazai viszonyokhoz 
való átdolgozása is rá várt. Nem volt könnyű feladata, hisz 
különösen az egzotikus madarakra vonatkozó műnyelvünk 
akkor még igencsak kiforratlan volt. Számos fajnak ő adott 
magyar nevet, ebben segítette kitűnő nyelvérzéke. A „mada-
ras” Brehm-kötetek összesen több mint 2000 oldalon, 1902 
és 1904 között jelentek meg.
Mindemellett rengeteget utazott, madarakat figyelt meg 
hazánkban, de tanulmányozta sok külföldi múzeum, így a 
bécsi, grazi, brüsszeli, londoni, párizsi és még számos más 
kiállítás gyűjteményeit.
Feldolgozta Vas megye madárfaunáját, ahonnan 212 fajt és 
alfajt mutatott ki. létrehozta a Vasvármegyei Múzeum ter-
mészetrajzi osztályát, melynek első őre (mai szóval kuráto-
ra) lett. A Madártani Intézet élére Herman Ottó halála után 
két évvel, 1916-ban került, kezdetben mint „tiszteletbeli fő-
nök”, majd 1918-tól miniszteri tanácsosi címmel. A szóban 

forgó esztendőben állította össze ismét a megújított magyar 
madár regisztert.
Tevékenyen részt vett az állatvédelemben, kivált a madár-
védelemben. 1902-ben megalakította az Országos állatvé-
dő Egyesület kőszegi fiókegyesületét, melynek fő feladata a 
gyakorlati madárvédelem lett (fészekodúk kihelyezése, téli 
etetés.) Ugyanebben az évben amerikai mintára megszer-
vezte a madarak és fák napját.
Chernel István nem alkothatta volna meg maradandó élet-
művét, ha nem áll mellette rótth Dóra, aki mindvégig segí-
tette. Mint említettem, együtt vettek részt az emberpróbáló 
norvég úton is, ugyanakkor felesége gondoskodott arról, 
hogy a tudósnak ne kelljen mással, csak a madarászattal 
foglalkoznia. (Chernel István a Madártani Intézetre hagyo-
mányozta értékes szakkönyvtárát és madárgyűjteményét – 
mely a második világháború poklában porig égett.)
Gyűjtőútjain többször erősen meghűlt, köszvény is kínozta. 
Egy fűtetlen vasúti kocsiban megfázott, majd tüdőgyulladás 
következtében 1922. február 21-én, 56 éves korában Kősze-
gen elhunyt.

KOVÁcS ZSOLT

Edward Hallstrom 1886-ban született az új-dél-walesi Coonamble városkában. Apja 
svéd ősöktől származó, Angliából Ausztráliába érkező nyeregkészítő mester volt, 
édesanyja angolszász származású helybéli asszony. A kilenc testvére között ő volt 

a nyolcadik. 1912-ben megnősült. Felesége, Margaret Jaffery tehetséges festő volt, aki 
ugyanúgy vonzódott a természethez, mint a férje.
Az elkövetkezendő évek során Edward érdeklődése a hűtőszekrény-technológia felé for-
dult. Találmányait saját üzemében ő maga gyártotta és terjesztette. Hűtőszekrényei elekt-
romos áram nélkül, petróleummal működtek, így hamarosan a városoktól távoli outback 
tanyák és farmok ideális háztartási felszerelései közé kerültek. Az 1940-es évek derekán 
a Hallstrom-gyár már heti 1200 hűtőszekrényt gyártott. Edward Hallstrom milliomos lett.
Vagyonát azonban nem magára költötte; puritán életmódját megtartotta. A természet 
iránti szeretete nagyban befolyásolta döntéseit. Szívügye volt a sydneyi Taronga Park ál-
latkert felvirágoztatása. Sok egzotikus állatot vásárolt a kert számára, vadvédelmi terüle-
teket hozott létre, természetvédelmet népszerűsítő rádióprogramokat szponzorált. 1952-
ben lovagi címet kapott, így lett Sir Edward Hallstrom.
Mint minden nagy embernek, neki is voltak irigyei. Egyebek mellett azzal vádolták, hogy 
a nemzetközi állatkereskedelmet szabályozó törvényeket is megszegi. A vizsgálatok négy 

évig tartottak; végül Sir Edward teljesen ártatlannak bizonyult. Mindazonáltal a rágalmazások tovább folytak. 1968-ra Sir Edward 
kiábrándult, csalódott emberré vált. A magángyűjteményében lévő állatokat a Taronga Park Zoonak adományozta, s visszavonult 
a közéleti szerepléstől. 1970-ben, nyolcvannégy esztendős korában hunyt el. A düledező hűtőszekrénygyáron és néhány kitömött 
állaton kívül nem sok minden maradt az örökösöknek.

Dr. Hangay györgy

az állatok mecénása volt
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A nagy koalasztori
Hogyan kerültek világsztárok a Budapesti állatkertBe? 

Talán nem érdektelen beszámolnunk arról, mi minden kellett ahhoz, hogy Európában kilencedikként  

meglephessük látogatóinkat a világ egyik legaranyosabb állatával.
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Alig van a világon olyan állatkert, amelyik ne szeretne koalát 
tartani.  Ám annak, hogy csak nagyon kevés állatkert büsz-
kélkedhet e bájos ausztrállal, számtalan oka van. Lássuk 

sorjában, Budapesten mi mindent kellett tenni azért, hogy a rop-
pant népszerű két lakó végre elfoglalhassa kényelmes otthonát!

HAtHAtós tények
Az elhatározástól a koalák megérkezéséig hat év telt el. Hat or-
szág együttműködése kellett ahhoz, hogy a szükséges engedé-
lyeket megkapjuk, a koalák tartását és gyógykezelését megtanul-
juk, és hogy biztosítva legyen a koalák egyetlen táplálékának, az 
Ausztráliában őshonos eukaliptusznak a folyamatos ellátása.
Összességében mintegy 60 ember dolgozott a koalák 
érkezésén és azon, hogy Budapest új kedvencei 
kényelmes otthont kapjanak. A koalák házát 
egy Magyarországon élő kiváló ausztrál 
építész – aki nem mellesleg Kós Károly 
munkásságának egyik legavatottabb 
kutatója –, Anthony Gall tervezte.
Emellett természetesen szükség 
volt pénzre is, a koala-projektre 
66 millió forintot különítettünk el, 
hiszen ki kellett alakítani az ott-
honukat és annak környezetét, 
ismeretterjesztő kiállítást és kiad-
ványt kellett készíteni, meg kellett 
szervezni a koalákkal foglalkozó 
szakemberek külföldi képzését. 
Állatorvos, zoológus és gondozási 
szakembereink 1066 óra tréningen 
és továbbképzésen vettek részt négy 
országban annak érdekében, hogy koa-
láink boldogan éljenek nálunk.

épül A koAlA-ottHon
Nem kevés fejtörést okozott, hogy hol teremtsünk meg-
felelő otthont a koaláknak. Felmerült, hogy elköltöztetjük nílusi 
krokodiljainkat, és az ő házukat építjük át az ausztrál vendégek 
számára, szóba került a Pálmaház és az Ausztrália-ház is. Ám 
végül is azzal, hogy tavaly háziállataink átköltöztek a Holnem-
volt Parkba, szinte magától megoldódott a kérdés – az egykori 
Paraszt udvar területén álló korábbi ló- és tehénistálló átépítésével 
létesült a tágas Koalaház. Az építkezés ideje alatt sem tétlenked-
tünk, hiszen meg kellett tervezni az épület optimális berendezé-
sét, be kellett szerezni a dekorációs elemként használt eukalip-
tusztörzseket és egyéb nélkülözhetetlen felszerelést. Mindeköz-
ben épült a külső kifutó, a pompás kis park, a játszótér és az infor-
mációs rendszer. És persze hogy ország-világ értesüljön a nagy 
hírről, idejében elindult a reklám, a marketing és a PR.

HonnAn lett eukAliptusz?
A legtöbb fejtörést a koala-tartásban a táplálékspecialista állatok 
takarmányozása jelenti. A koalák ugyanis alapvetően a legtöbb 
állatfaj számára mérgező eukaliptuszfák levelein élnek. Az eu-
kaliptusznak mintegy 500 (egyes kutatók szerint akár 800) faja 
él Ausztráliában. Ám ennek ellenére ebből a koalák csak 50-félét 
fogyasztanak, naponta fejenként mintegy fél kilónyit. Sajnos Ma-
gyarország hideg teleit ezek a fák nem élik túl, így aztán impor-
tálni kell.
Az őshazából persze nem hozathattunk minden étkezésre friss 
eukaliptuszlevelet, ám szerencsére léteznek enyhébb klímájú he-

lyek Európában, ahol kiterjedt eukaliptuszligetek vannak. 
Ezek egyike a Mac Foliage ültetvény Devonban, 

az Egyesült Királyságban. Newton Abbot-
ból teherautó szállítja az eukaliptuszt 

az East-Midlands repülőtérre, innen 
Lipcsébe reptetik, majd átrakodás 

után légi úton kerül Budapestre. 
Hetente kétszer érkezik euka-

liptusz-ellátmány, Budapesten 
hűtőkamrában helyezzük el 
a lombokat. Ráadásul sa-
ját eukaliptusz-fóliaházat is 
építettünk, ahol biztonsá-
gi tartalékként már szépen 
cseperedik 200 apró fács-
ka – olyan rendkívüli napok 

átvészelésére, amikor Európa 
felett szünetel a légi forgalom.

egy exkluzív klub
A világ Ausztrálián kívüli állatkert-

jeinek egyik legnagyobb ritkasága a 
koala. Európában összesen 41 egyed él, 

Budapest mellett még 8 állatkertben. A koa-
la EEP-s (Európai Fajmegőrzési Program) fajkoor-

dinátora Achim Winkler, a Duisburgi Állatkert igazgatója. Az ő 
feladata az egyedek nyilvántartása és az állománykezelés, állat-
tartási tanácsadás, és ő dönt a szaporulat későbbi elhelyezéséről 
is. Így leginkább neki köszönhetjük, hogy Budapesten ma koalák 
élnek.  Ám egyeztetnünk kellett a San Diegó-i Állatkerttel, mivel 
az ő engedélyük is szükséges az őshazán kívüli példányok tar-
tásához, valamint az ausztrál kollégákkal és az ausztrál kormány 
illetékeseivel is. 
Végre, hosszú várakozás és rengeteg egyeztetés után 2015 február 
végén megérkezett Nur-Nuru-Bin és Vobara, így nagy-nagy öröm-
mel csatlakozhattunk a koalatartó állatkertek exkluzív klubjához.

prof. Dr. persányi Miklós

koalák európa állatkertjeiBen
Egy könyvet is kiadtunk a koalákról Molnár Zoltán körzetvezető 

vezényelte le a koala-projektet



M
int ismeretes, az 1939-ben kitört világháborúba Ma-
gyarország csak 1941-ben kapcsolódott be hadvise-
lő félként, s a tulajdonképpeni harcok még sokáig 

elkerülték az ország területét. Ennélfogva kezdetben az állat-
kertet sem érték károk, sőt még egy (a szovjetektől zsákmá-
nyolt) tevével is gyarapodott a gyűjtemény.

DOLGOZÓK A FRONTON
Gondból azonban így is akadt bőven. A dolgozók jelentős ré-
szét behívták a frontra, közben számos fontos árucikk eseté-
ben ellátási nehézségek adódtak. A déligyümölcsöt például 
majdnem lehetetlen volt beszerezni, de sokszor egészen hét-
köznapi tömegtakarmányokból is hiány volt a piacon. Ezeket 
az állatkert saját maga kezdte megtermelni a Duna árterén 
és a rákosi réteken bérelt földjén. Az előbbi helyen kaszált 
sásos szénát elsősorban a vízilovaknak szánták, az utóbbin 
pedig lucernát, zabos bükkönyt, rozsos bükkönyt és szudá-
nifüvet termesztettek a zsiráfok, elefántok és más nagy testű 
növény evők részére. Még az állatkert területének egyes ré-
szeit, például az egykori teniszpályát is felszántották, hogy 
ott takarmánynövényeket termeljenek. 

Amiből csak lehetett, igyekeztek készleteket is felhalmozni. 
Nem csupán takarmányból, hanem üvegtáblákból és desz-
kákból is. A hivatalos híradások kincstári optimizmusa ellené-
re ugyanis számítani lehetett rá, hogy hamarosan az ország 
és annak fővárosa is harctérré válik. Nadler Herbert, az állat-
kert akkori igazgatója mindenesetre számított erre, s a lehe-
tőségekhez mérten már 1944 elején megkezdte a felkészülést.

BOMBÁK PUSZTÍTANAK
A Budapest elleni légitámadások 1944 tavaszán kezdődtek 
meg, de magát az állatkertet eleinte nem érték károk. Igaz, 
hogy a robbanások zaja eléggé megriasztotta az állatokat, 
a farkasok pedig együtt üvöltöttek a légoltalmi szirénákkal. 
Július 2-án már egészen közel, a Rákosrendezőnél és a Nyu-
gati pályaudvar vágányainál csapódtak be a bombák. A lég-
nyomás bevágta az elefántház üvegablakait, amit az elefán-
tok, Sziám és Malah, felháborodott ordítással, illetve rémült 
trombitálással fogadtak.
Három bombatámadás alkalmával közvetlenül az állatkert 
területére hullottak a bombák. A célpont persze a vasút volt, 
ám az elsötétített város fölött, ellenséges légelhárító tűzben a 

Az állatkert ostroma

Az elmúlt hónapokban sokat hallhattunk és olvashattunk Budapest második világháborús ostromáról, 

melynek épp most volt a hetvenedik évfordulója. A harci cselekmények nem kímélték a főváros 

állatkertjét sem, így az évforduló alkalmából érdemes néhány sorban felidézni, mi is történt az 

állatkertben az 1944-es és 1945-ös esztendő vérzivataros fordulóján.

A pálmaháznak szinte az összes üvegét  
betörte a légnyomás.
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bombázógépek pilótái nem mindig találták el a célt. A szep-
tember 14-re virradó éjszaka három bomba esett a kert terü-
letére. Egy a nilgau antilopok istállója elé, kettő a madarak-
nak otthont adó létesítményekre. Sőt, egy negyedik bomba, 
mely a kerítés vasút felőli oldalán hullott le, felrobbanásával 
ugyancsak borzasztó pusztítást végzett a madarak között.  
A pálmaház üvegablakainak nagy része is ekkor tört be. Pár 
nappal később, 17-én egy láncos bomba épp a gímszarva-
sok karámjának kerítéséhez esett. 19-én pedig megint több 
bombatalálat volt, részben a tevék házánál, részben újra a 
madaraknál.

A légitámadások október elejétől átmenetileg abbamaradtak, 
s bár a károk jelentősek voltak, sokan reménykedtek benne, 
hogy a nehezén már túl van az állatkert. Hozzáfogtak a hely-
reállításhoz, a betört ablakok bedeszkázásához, egy füst alatt 
felkészülve a téli hidegre is. Ám közben megkezdődött Bu-
dapest bekerítése, s aztán maga a tulajdonképpeni ostrom, 
mely a bombázásoknál is nagyobb pusztulást hozott a ma-
gyar fővárosra.

OSTROMÁLLAPOT
Az állatkertben az ostrom kezdetét – az ágyúzás és a robba-
nások távolról hallatszó robajától eltekintve – az a gránát je-
lentette, amely december 13-án reggel csapódott be a takar-
mányraktárba. Az időpont nem véletlen, hisz a szovjet csa-
patok ekkor érték el Mogyoród térségét. Légvonalban tehát 
csupán 17 kilométerre voltak az állatkerttől, mely így a szov-
jet tüzérségi eszközök lőtávolán belülre került. A következő 
másfél hétben a vöröskatonák csak keveset haladtak előre, 
s az állatkert sem kapott találatot. Karácsonykor azonban 
megkezdték az előretörést, s ettől fogva a kert területe is a szó 
szoros értelmében csatatérré vált. Karácsony első napán pél-
dának okáért a lovaglótérbe csapódott gránát, a majomház 
mellé pedig bomba esett.
A következő napokban a gránátok, lövedékek, bombák be-
csapódása rendszeressé vált, majd a front közeledtével a löve-
gek helyett aknavetőkkel vették tűz alá az állatkertet. Végül sor 
került a kézifegyverekre is. A szovjetek január 10-én a Hun-
gária körútnál jártak, s másnap a frontvonal már az állatkert 

területén húzódott. A harcoló katonák a bombatölcsérekben 
és a romok között kerestek fedezéket, itt foglaltak el lőállást, 
s állítottak fel rögtönzött géppuskafészkeket. A front előreha-
ladása átmenetileg megtorpant, a kert területén elkeseredett 
harc dúlt. A legnehezebb órák január 13-án értek véget, mikor 
a szovjetek előretörtek egészen a Bajza utca vonaláig.
A város ostroma még egy hónapig folytatódott, kivált Buda 
belső kerületeiben. Az állatkertben viszont lassacskán újra 
elkezdődött az élet. A harcokat pincékben átvészelő dolgozók 
előmerészkedtek, s Nadler Herbert igazgatóval az élen neki-
fogtak a károk felmérésének, majd a romok eltakarításának. 

A kert egyetlen épülete sem maradt sértetlen, némelyikük jó-
formán a földdel vált egyenlővé.
Állatból is csak mutatóba akadt néhány. Egy részük a har-
cok közben, a robbanások, a tűz, a szétrepülő repeszek és a 
légnyomás miatt pusztult el, más részük éhen veszett. So-
kukkal a fagy végzett, hiszen a betört ablakokon, beomlott 
falakon akadálytalanul süvített át a jeges szél, a tönkrement 
kazánokkal pedig már akkor sem lehetett volna fűteni, ha lett 
volna tüzelő. A krokodilok szó szerint belefagytak medencé-
jük vizébe. Voltak olyan jószágok is, melyeket a környék éhe-
ző lakói ettek meg.
1944 derekán még több mint kétezer állat élt a gyűjtemény 
területén. Mire azonban a harcok befejeződtek, mindössze 
huszonhárom maradt életben. Közülük tizennégy (öt víziló, 
egy elefánt, egy zebra, egy láma, egy teve, egy „dél-amerikai 
borz” és négy kisebb madár) az ostrom alatt is végig a kert-
ben volt, míg további kilenc állat (három majom, öt shetlandi 
póni és egy papagáj) utólag került vissza. Ezeket tudniillik az 
ostrom előtt jó fűtési lehetőségekkel rendelkező magánsze-
mélyekhez helyezték ki, más részük a harcok során szökött 
meg, s akadt olyan jószág is, amelyiket egyszerűen elloptak 
a zűrzavaros időkben.
Óriási munka árán, alig néhány hónap alatt, olyan feltétele-
ket sikerült teremteni, hogy a kert május elsejére – ha csak 
néhány állattal is – újra meg tudta nyitni kapuit a nagykö-
zönség előtt. A háborús károk pótlása ellenben még éveket, 
évtizedeket vett igénybe.

HANGA ZOLTÁN

Felszántják az állatkert egykori teniszpályáját, hogy ott 
takarmánynövényeket termesszenek.

Sok állatház valóságos  
romhalmazzá vált.

Nadler Herbert, az állatkert igazgatója is részt vett  
a romok eltakarításában.
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 hírek a budapesti állatkertből

ERSZÉNYES APRÓSÁGOK
Az elmúlt hónapokban sok szó esett állatkertünk erszényeseiről. 

Írtunk már a legutóbb született vombatbébiről, a koalák érkezé-

séről pedig külön cikkben számolunk be. Rajtuk kívül azonban 

más erszényesek háza tájáról is szolgálhatunk hírekkel. A tavasz 

legelejére tudniillik több fajnál is láthatóvá váltak az erszényben 

fejlődő kölykök.

A vörösnyakú, más néven Bennett-kenguruknál (Macropus ru-

fogriseus) legalább fél tucat nőstény erszényében cseperedik 

apróság. A kölykök természetesen még tavaly születtek, ám ta-

vasz elejére érték el azt a kort, hogy immár viszonylag gyakran 

lehet látni, amint anyjuk erszényéből kikukucskálnak. Sőt, né-

melyikük már elő is merészkedik onnan. A Bennett-kenguruk 

az Ausztrál ösvény kifutójában laknak, az emukkal társbérlet-

ben. Férőhelyüket úgy alakítottuk ki, hogy a közönség akár be is 

sétálhat az állatok közé. A kengurucsapat jelenleg 16 felnőtt vagy 

legalább süldő korú példányból áll, de a mostani kölykök felcse-

peredésével már majdnem két tucat egyeddel ismerkedhetnek 

meg a látogatók.

MÉG EGY ZSIRÁFBORJÚ
Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy január 
31-én Ingrid nevű zsiráftehenünk egy életerős borjúnak 
adott életet. Az Ikinya névre keresztelt – mellesleg nőstény 
– jövevény azóta sokat nőtt, ám közben egy újabb utód is 
megszületett. Egy másik anyaállatunk, Sandra ugyanis szin-
tén világra hozott egy borjút. Erre az ellésre március 25-én 
került sor, méghozzá némileg váratlanul. A gondozók termé-
szetesen tudtak Sandra vemhességéről, de a számítások sze-
rint kicsit később kellett volna megszületnie a borjúnak. Rá-
adásul az anyaállat a közelgő ellés szokásos élettani jeleit sem 
mutatta. Így keltett némi meglepetést, amikor az újszülött 
mellső patái és orra is előbukkant, miközben az anyaállat a 

csapat többi tagjával együtt a kifutón tartózkodott. A gondo-
zók persze gyorsan behívták az állatokat, Sandrát pedig elkü-
lönítették abban a térben, melyet „szülőszobának” szoktunk 
használni. Következésképp mire az újszülött kipottyant, már 
minden szükségesről gondoskodni tudtak munkatársaink.
E sorok leírásáig a gondozóknak még nem sikerült kétséget 
kizáróan megállapítaniuk az utód nemét, márpedig nevet 
csak azután kaphat, hogy az ivara tisztázódott. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy Sandrának a mostani kicsi a második 
borja, ha pedig a budapesti zsiráftartás teljes történetét néz-
zük, a jövevény már a harmincegyedik az itt született zsirá-
fok sorában.

Hasonló a helyzet a valamivel nagyobb termetű, kormos kengu-

runak is nevezett nyugati szürke óriáskenguruknál (Macropus 

fuliginosus). Náluk két nőstény erszényében is található kölyök, 

ráadásul a fiatalok márciusban elkezdtek kijárogatni. E fajt 

egyébként több mint harminc éve tartjuk folyamatosan, s az 

1980-as évek elején érkezett állatoknak ma már a dédunokáit 

láthatjuk a kifutóban. Az elmúlt hat esztendőben azonban átme-

netileg nem születtek kölykök, mivel néhány évig nem volt a 

csapatban megfelelő tenyészhím. Végül 2013-ban sikerült egy 

új, fiatal hímet beszerezni a dániai Aalborg állatkertjéből. Ez az 

állat – tisztes nevén Hamlet – tavaly érte el a tenyészérett kort, 

így most jött el az ideje, hogy apa legyen.

A fenti két kengurufaj mellett kölyök cseperedik az aprócska és 

igen ritka ecsetfarkú patánykenguruknál (Bettongia penicillata) 

is. Őket az Ausztrálház belsejében, az éjjel aktív állatok bemuta-

tóhelyén láthatjuk.
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BÁRÁNYOK, GIDÁK, BORJAK, CSIKÓK
Háziállataink – az állatsimogatóval együtt – a tavalyi év áprilisá-

ban költöztek át új területünkre, a Holnemvolt Parkba. Termé-

szetesen itt is folytatódik az a hagyomány, hogy húsvét közeled-

tével gidák, bárányok és más kisállatok sokaságát láthatja a 

nagyközönség. Már a tavasz első néhány hetében sok apróság 

született. A gyimesi rackák nyájában példának okáért öt bárány, 

a négyszarvú juhoknál pedig további egy bárány cseperedik. Az 

állat simogatóban látható kameruni juhoknál a bárányok száma 

csaknem tucatnyi, s ugyanez a helyzet a törpekecskéknél szüle-

tett gidákkal is. Náluk március folyamán volt olyan hét, amikor 

A Vadonleső Program (www.vadonleso.hu), szakmai szervezetek támogatásával, idén az ürgét vá-
lasztotta „Az év emlősének”. A program összeállítását az a törekvés vezérli, hogy egész évben talál-
kozhassunk olyan eseménnyel, mely valamilyen módon az ürgéhez kapcsolódik. A cél természetvé-
delmi jellegű: a fokozottan védett ürge megmentése. Az eszköz most elsősorban a szemléletformálás 
és a népszerűsítés. A megvalósításhoz az irodalmat, a képző- és előadó-művészetet, valamint a ter-
mészettudományt hívták segítségül.

A legjelentősebb tervezett programokat összefoglaljuk, míg az aktualitások és további részletek meg-
találhatóak a Vadonleső honlapján.

¬ Nagy sikerű „Tavaszi ürge-költő ünnepség” indította a programsorozatot március 27-én a Magyar Természettudományi Múze-
umban. 

¬ A Vadonleső Program gazdái megkerestek kortárs költőket azzal a kéréssel, hogy gazdagítsák a magyar irodalmi palettát új, 
ürgéről szóló művekkel. A megszületett versek illusztrálására országos pályázat indul a kisebb korosztálynak „VERSengő ürge-
képek” címmel, míg a nagyobbaktól rövid, csattanós esszéket, „Ürgefüttyök”-et várnak a helyi lebonyolítók, a nemzetipark-igaz-
gatóságok. 

¬ Az országos terepi ürgefelmérő programot a Föld Napjához (április 22.) kapcsolódva a tihanyi Levendula Házban hirdetik meg 
április 24-én, ahova már maguk az addigra téli álmukból felébredt ürgék is hivatalosak lesznek.

¬ Tudományos ürge-konferenciát rendeznek a faj megőrzési lehetőségeiről, ökológiai szerepéről a Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben, a Magyar Tudomány Napján (november 3.). 

¬ A program zárásaként ünnepélyes „Ürge gála” lesz a Magyar Természettudományi Múzeumban november harmadik hetében, 
ahol az új ürgeversek és a győztes „Ürgefüttyök” kerülnek színpadra neves előadóművészek tolmácsolásában.

¬ A legszebb vers-illusztrációkból készült kompozíciók pedig novembertől országos vándorkiállításra indulnak.

Ürge Ünnepek

AZ  É V  E M L Ő SE2015

szinte minden napra jutott egy-egy ellés. Az alpakáknál március 

2-án született egy csikó, mely gondozóitól az Alpaquino nevet 

kapta. Alpaquino anyja a hétesztendős Lola, amely maga is Bu-

dapesten látta meg a napvilágot 2008. január 27-én. Az apaállat 

pedig számításaink szerint az a Miska nevű hím, mely a múlt 

tavasszal Bábolnára költözött. Mivel az alpakáknál nagyjából 11 

hónapot lehet számolni a vemhességi időre, a fogantatás még 

Miska elszállítása előtt történhetett.

„Gyermekáldás” volt a magyar tarka szarvasmarháknál is: Bim-

bó február 2-án egy üszőborjúnak adott életet.
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Iránytű

BEchtold István tErmészEtvédElmI látogatóközpont

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjának impozáns 
épületében a Kárpát-medence és az Alpok találkozásánál kialakult külön-
leges élővilággal ismerkedhetünk meg. Az interaktív kiállításokon a 
különböző csőrtípusokban végződő kesztyűk kipróbálása, az éjszaka 
madárhangjainak hallgatása a sötétkamrában a kisebbeknek, míg a 
madár óra és a forgatható terepasztal a nagyobbaknak jelent izgalmas 
tapasztalatszerzést. A látogatóközpont körül élményösvény várja a gye-
rekeket. Közvetlen szomszédságában találjuk a Chernel-kertet, egy apró 
arborétumot, ahol az ország egyetlen, élő védett növényeket bemutató 
gyűjteménye és egy sérült madarakat gondozó telep is megtekinthető. 
Különleges kamerarendszernek köszönhetően a látogatók okostelefonjuk 
vagy tabletjük segítségével, a madarak zavarása nélkül a nem látogatható 

röpdékbe is bepillantást nyerhetnek. A kertben madár védelmi tanösvény 
is található, ahol tájékoztató táblák segítségével ismer ked hetünk a telepen 
élő további madárfajokkal, a madártelepítés eszközeivel, és elsajátíthatjuk 
a szakszerű téli madáretetéshez szükséges legfontosabb tudnivalókat.

Nyitva tartás: 
május 1.–október 31. között, keddtől vasárnapig 10–17 óráig, valamint 
november 1.–április 30. között, keddtől péntekig 10–16 óráig.

Kőszeg, Aradi vértanúk parkja
Tel.: 06 94/563-174 
E-mail: koszegitk@gmail.com • facebook.com/BITL2011

a vadló és rokonaI
A Nemzeti Kulturális Alap által támo gatott 
Állatkerti kötetek a természetért könyv so-
rozat kilencedik kötete a vad lovat és rokon-
ságát mutatja be. Szerzője Sándor István, 
akinek a neve szorosan összefügg a horto-
bágyi vadlótelepítés sel. A könyvből meg-
tud hatjuk, hogy az állatkertek segítsé gével 
miképp sikerült megmenteni a kipusz tu-
lástól a vadlovat, s emellett nagyon sok 
érdekeset ol vas hatunk etológiájáról és 

öko lógiai sze repéről. Ám e könyvnek más szereplői is vannak: zebrák és 
vadszamarak – róluk magyarul eleddig nem jelent meg ilyen alapos 
szakmunka. Egyúttal megismerkedhetünk a Budapesti Állatkert hajdani 
és jelenlegi lóféléivel is, és azt is megtudhatjuk, miként segített az 
intézmény a hucul megmentésében. A könyv külön értéke a pompás 
képanyag, melyet zömében a szerző készített.
(sándor István: A vadló és rokonai, Fővárosi Állat- és Növénykert 
2015. Megrendelhető a www.zoobudapest.com Állatkerti Webshop 
oldalán.)

nyomhatározó zsEBkönyv
Ritkán jelenik meg Magyarországon olyan könyv, 
amelyre rögtön rá vághatjuk: minden ter mé-
szetbarátnak érdemes megvennie. Most végre itt 
egy ilyen kötet: a Nyomhatározó zsebkönyv.
Szerzői láthatóan nem szobatudósok, hanem 
olyan szakemberek, akik az erdőt-mezőt járva, 
saját tapasztalataik alapján – persze a legújabb 
szak irodalmat is figyelembe véve – alkották meg 
hiánypótló könyvüket.
A könyv a hazai emlősök nyomairól íródott, de 
ez nemcsak lábnyomot jelent, hanem hul la tékot, 
agancsdörzsölést, kotorékot stb. is. Külön érde-
mes kiemelni a pompás illusztrációkat, fotókat, rajzokat, amelyek nagy-
ban megkönnyítik a felismerést. A könyv kis mérete miatt jól elfér a háti-
zsákban – tegyük is bele!
(Bleier Norbert – Márkus Márta: Nyomhatározó zsebkönyv,  
Patamat Bt. 2014. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
jelent meg.) Megrendelhető: nyomhatarozo@patamat.hu,  
www.bukikonyv.hu

a kétkEdő darwIn
Charles Darwint, az evolúciós elmélet atyját, A fajok eredete szerzőjét aligha kell bemutatnunk olvasóinknak. Fő műve 
hosszú évtizedekig érlelődött, míg szerzője hatalmas mennyiségű adatot és bizonyítékot gyűjtött elméletéhez. Az is igaz, 
hogy időről időre – akár évekre is – abbahagyta a kutatást, s más témák felé fordult, többek közt monográfiát írt a 
kacsakagylókról (kiderítette például, hogy nem is kagylók, hanem ízeltlábúak), galambokat tenyésztett, vagy éppen 
kedvenc növényeivel bíbelődött. Aztán egyszerre csak színre lépett a fajok átalakulásáról hasonlóan gondolkodó Alfred 
Russel Wallace. Darwin nem késlekedhetett, leporolta jegyzeteit, kísérletezni kezdett, újra fellapozta a témára vonatkozó 
addigi irodalmat, s megalkotta A fajok eredetét.
A könyv 1859-ben látott napvilágot, bár később többször is változtatott rajta. David Quammen munkája, a nemrég 
megjelent A kétkedő Darwin a nagy horderejű mű születését és fogadtatását kíséri nyomon. Sok új információt közöl, s 
mivel visszanyúlik a gyökerekhez, több makacsul rögződött tévedést is kiigazít. S hogy melyek ezek? Nos, botorság volna 
elárulni, ugyanis e könyvet minden valamirevaló természetbarátnak olvasnia kell!

(David Quammen: A kétkedő Darwin, hVG könyvek, 2014)
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Következő lapszámunkat június 25-től keresse az újságárusoknál!

Varázslatos Magyarország, 2014 fotópályázat
Kércz Tibor: Virágot a zsűrinek


