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a szemléletváltás küszöbén

állatvilág művészszemmel

Prihoda Judit: Dél-afrikai hangulat

Afrika ad otthont földünk legtöbb nagytestű emlősfajának. Igazi paradicsom ez azoknak, akik e csodálatos élőlényekkel közelebbről is szeretnének megismerkedni. Szerencsésnek mondhatom magam, hisz eddig kétszer volt alkalmam egy levegőt
szívni kedvenc modelljeimmel. Lenyűgöző élmény az addig csak fotókon, filmeken látott vadakat élőben is megfigyelni. Életre szóló ihletforrást jelent, mely sok-sok képet teremtett és teremt mai napig a fejemben… A legfrissebb munkáim egyike egy
dél-afrikai hangulatot idéző festmény, melyen a legnagyobb és legmonokrómabb, formavilágát tekintve legplasztikusabb
állat látható egy nála jóval kisebb, de annál színesebb madárfaj társaságában. Kafferbivaly és szalakóta jól megférnek egymás
mellett otthon, Dél-Afrikában és itthon, a festményemen is. Még több festményt és grafikát láthat minden kedves érdeklődő
a www.prihodajudit.hu honlapon vagy a Prihoda Gallery & Art Studio nevű facebook oldalon.

kitekintő
Persányi Miklós felvétele

Bölények a Kárpátokban

Oroszlán-paradoxon

Korsós Zoltán felvétele

Mégsem pusztult ki a berber oroszlán (Panthera leo leo)? Nem, ugyanis az oroszlánok rendszertanát a legújabb kutatások eredményeképpen igencsak leegyszerűsítették, adja hírül a chicagói Field Museum lapja, az In the Field magazin. Eszerint
mindössze három alfaj létezik, az ázsiai oroszlán (P. l. persica), a Kelet- és Dél-Afrikában honos alfaj (P. l. melanochaita) és a már említett törzsalak (P. l. leo). Tehát hiába
különböznek egymástól bizonyos oroszlánpopulációk, genetikai állományuk mégis
egységes, így náluk maximum ökotípusokról beszélhetünk.
Ez persze mit sem von le az ember felelősségéből, hiszen így is kiirtotta Észak- és
Dél-Afrikában egyaránt az állatok királyának legnagyobb és legszebb állományait
– nevezzük őket akár alfajnak, akár ökotípusnak. S a folyamat nem állt meg, hiszen
Nyugat- és Közép-Afrikában mindössze ötszázra becsülik az oroszlánok állományát.
Forrás: In the Field, Summer 2013
A Kelet- és Dél-Afrikában honos oroszlánokat
egy alfajba sorolták.

Bár pontosan nem tudni, hogy mikor pusztult el az
utolsó kárpáti bölény (Bison bonasus hungarorum),
de az bizonyos, hogy ennek már több mint kétszáz esztendeje. Az egyetlen fennmaradt ábrázolása szerint aránylag nyurga testével, kis fejével és
göndör szőrzetével ez az alfaj hasonlított az azóta
(1927-ben) már szintén kiirtott kaukázusi bölényre.
A bölények közül csak a síkföldi alfaj maradt fenn,
most ezt próbálják meg betelepíteni a Kárpátokba.
Az OTKA Blog közlése szerint május közepén 20
bölényt hoznak Európa különböző tenyészeteiből a Déli-Kárpátokban fekvő Szárkő-hegységbe,
és a nyár folyamán további 10 példánnyal bővítik
az állományt. A bölények előbb egy 15 hektáros
bekerített területen alkalmazkodhatnak az új környezetükhöz, majd egy 160 hektáros területre kerülnek, és ősszel teljesen szabadon engedik őket. A
nagytestű növényevők a Szárkő-hegység 59 ezer
hektáros, Natura 2000-es besorolású területét vehetik birtokba. 2015-ben a Hunyad megyei Pojény
(Poieni) falu közelében készülnek újabb bölényeket
szabadon bocsátani. A hosszú távú cél az, hogy
2025-ig legyen legkevesebb 500 szabadon élő
bölény a Déli-Kárpátokban. A síkföldi európai bölények telepítését a WWF Románia és a Rewilding
Europe egyesület koordinálja.
Forrás: OTKA Blog
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Védeni a védhetőt
Nemzeti parkok a szemléletváltás küszöbén

Nemzeti parkok – a természeti vagy kultúrtáj, az élővilág és élettelen földtani képződmények
megőrzésének bástyái, a vadon utolsó menedékei ezen a fuldokló, túlnépesedett, jórészt
denaturált bolygón. A filmeken érintetlen őserdőket, idilli állapotokat látunk, de a nemzeti
parkoknak is megvannak a maguk sajátos problémái, ellentmondásai és tévedései.

H

a a nemzeti park mint intézmény alapötlete nem
a hazafias büszkeségéről ismert Amerikai Egyesült Államokban születik meg, talán ma másként
hívnák a természet megőrzésének e fellegvárait. A világ
első nemzeti parkja azonban az USA területén született
meg, 1872-ben. A Yellowstone Park elsősorban földtani
látványosságaival vívta ki az emberek csodálatát, de a vadonélő állatvilágnak is menedékévé vált. A „nemzeti” jelző
pedig nem csupán annyit jelent, hogy ezeket a kincseket
az ország egész lakossága a magáénak tekintheti, hanem
utal arra is, hogy ezen intézmények feladatkörébe tartozhat a természeti értékek mellett a történelmi helyszínek,
épületek megőrzése is. Nem árt azonban tudni, hogy más
néven bár, de hasonló védett területek akkor már léteztek
Európában is, például Németországban vagy Franciaországban. Magyarország első természetvédelmi területe,
a debreceni Nagyerdő csupán 1939-ben lett védett, első
nemzeti parkunk, a hortobágyi pedig épp 101 évvel a Yellowstone után alakult meg, 1973-ban.
Egy néhány évvel ezelőtt közzétett adat szerint a Földön
jelenleg már több mint 6500 nemzeti parkot tartanak számon. Ezek általában nyitva állnak a nagyközönség előtt, és
a szórakozás, élményszerzés mellett az ismeretek gyűjtésére, oktatásra is kínálnak lehetőséget. Az IUCN (Nemzetközi
Természetvédelmi Unió) meghatározása szerint a nemzeti
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parkok legalább 1000 hektár kiterjedésű, a közönség számára meghatározott feltételek mellett látogatható védett
területek, amelyeken az ökoszisztémát nem zsákmányolja
ki vagy alakítja át az ember, ahol az állat- és növényvilág,
a geológiai képződmények, illetve a természeti vagy kulturális táj jelentős értéket képvisel a tudomány, az oktatás
és a kikapcsolódás szempontjából, és amely hatósági szabályozással és megfelelő kezelőszemélyzettel rendelkezik
ezek megőrzésére. Egyes országokban vannak olyan nemzeti parknak nevezett területek, amelyek nem mindenben
felelnek meg ezeknek a feltételeknek, másutt pedig olyan
védett területek, amelyek bár mindenben megfelelnének,
mégsem így hívják őket.
Nem csak vadon
Amikor rezervátumokról, természetvédelmi területekről
beszélünk, általában az érintetlen természetet képzeljük
magunk elé, ám a nemzeti parkok nagy részében ennél
bonyolultabb a helyzet. Bár az eredeti cél ez volna, területük gyakran jóval nagyobb annál, hogy mentes maradhatna az emberi tevékenységtől. A nemzeti parkokban
nemritkán települések vannak, egy részükön mezőgazdasági tevékenység zajlik, és ezt össze kell egyeztetni a
természetvédelem érdekeivel, ami nem megy könnyen.
Ugyanakkor sokszor a helyi mezőgazdasági formák vagy

Kinn a farkas, benn a farkas
A farkas visszatelepítése a Yellowstone parkba olyan állatfajok állományára is hatással volt, amelyek látszólag nem állnak vele szoros kapcsolatban. A szarvasok létszámának csökkenése pozitív hatással volt a vízparti füzesek újulatára,
s mivel a fűz a hódok egyik fő téli táplálékforrása, ezek száma növekedésnek indult. 2001-ben mindössze egy hódkolónia élt a parkban, tíz évvel később már tizenegyet tartottak számon, a hódgátak pedig kedvező vizes élőhelyeket
teremtenek a jávorszarvasok, vidrák, nyércek, illetve számtalan vízimadár és hal számára. A farkasfalkák zsákmánymaradványai ugyanakkor táplálékforrást nyújtanak a hollók, sasok, medvék, sőt a nyest és a rozsomák, valamint még
tömérdek kisebb állat számára is.

háziállatfajták maguk is olyan értéket képviselnek, melynek megőrzése a park céljai között szerepel. Ez a helyzet
például a magyar pusztán: a Hortobágyi Nemzeti Park
a világon talán elsőként tűzte ki célul az őshonos szürke
marhák és rackajuhok megőrzését az utókornak. De ez
történik az afrikai ankole-vatuszi marhákkal is, melyeknek a helyzete sok tekintetben a mi szürkénkével rokon:
a gyorsabb és látványosabb anyagi haszonnal kecsegtető
külhoni fajták kiszorítják őket. Az adott élőhelyhez alkalmazkodott fajták jelenléte sokszor egyenesen kívánatos
a terület kezelése szempontjából.
A gazdálkodók és a vadállatok ugyanakkor természetesen gyakran kerülnek egymással konfliktusba. Ha a mezőgazdasági területeket az állatok számára átjárhatatlan
kerítéssel veszik körül, az megszünteti az ökológiai folyosókat, megakadályozza az élővilág szabad vándorlását,
ami különösen veszélyes az olyan helyeken, mint Afrika,
ahol az esős és a száraz évszakok váltakozása miatt egyegy területen az élethez szükséges alapvető erőforrások
időszakosan nem elérhetők a vadállatok számára. Kerítés
híján viszont semmi nem akadályozza meg, hogy kárt
tegyenek az ültetvényekben vagy a háziállatokban, és

A tigrispiton hobbiállatból lett káros betelepülő.

a gazdák kártalanítását nem mindig biztosítja az illetékes
kormány. A gazdasági és a természetvédelmi érdek ütközése, illetve a vadállatok életterének beszűkülése hoz létre
időnként olyan visszás helyzeteket, mint amikor maguk
a vadőrök kényszerülnek elpusztítani az egyébként védett
elefántokat, hogy maradjon elég élelem és élettér a többiek számára. Egész csordákat mészárolnak le ilyenkor,
ügyelve, hogy ne legyen túlélő, mert az intelligens, érzékeny elefántokban maradandó pszichés károsodást okoz
társaik halálának látványa…

Vendégek és besurranók
A nemzeti parkok vonzó helyek, és sajnos nemcsak az
oda illő, őshonos fajok számára. Az idegenhonos fajok
betelepülése – ami ritkán következik be spontán, inkább
emberi közreműködés hatására – sokszor katasztrofális következményekkel jár. Viszonylag friss és szélsőséges példa erre az Everglades Nemzeti Park esete, ahol
a tigrispitonok elszaporodása egyes fajok 80%-os állománycsökkenését okozta. A tigrispiton az egyik legnagyobb testű óriáskígyófaj, népszerű terráriumi állat, de
hamar kinövi a lakást. Az Everglades mocsárvilágában
az indiai származású hüllő remekül megtalálja életfeltételeit, és a kifejlett állatoknak természetes ellensége
alig van: legföljebb a nagyobb aligátorok tudnak elbánni velük, de még ezek a küzdelmek is kétesélyesek. Ám
nem feltétlenül csak a ragadozó jövevények lehetnek veszélyesek. Az Egyesült Államok nemzeti parkjaiban ös�szesen 6500 invazív fajt számláltak össze, és ezek 70%-a
még csak nem is állat, hanem növény. A növények magjai
vagy a rovarok, illetve azok különböző fejlődési stádiumai
észrevétlenül tudnak megtenni hatalmas távolságokat is,
akár a járművekre tapadva.

A fekete medve a nemzeti parkokban már nem fél az embertől.

A turisztikai szempontból népszerű, nagy forgalmat lebonyolító nemzeti parkokban komoly problémát okozhat
a látogatók folyamatos jelenléte is. Ismét Afrika az egyik
legjobb példa, ahol a vadászni induló ragadozókat a terepjárók hada követi, kockára téve a napi betevőjüket.
A forgalmas parkokban az egyébként nappali életmódot
folytató gepárdok az éjszakai vadászatra tértek át, hogy
elkerüljék a zaklatást. A közönség és az állatvilág találkozásának problémája nem új keletű: a Yogi Bear (magyarul: Maci Laci) című rajzfilmsorozat alapötletét 1958-ban
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Nincsen számukra hely?
Bármilyen nagyok is a nemzeti parkok, vannak olyan
állatok, amelyek számára ez sem elegendő. Az afrikai
vadkutyák, más néven hiénakutyák számára például
a fekete kontinens nemzeti parkjainak többsége nem
elég nagy. Szerencsés eset, ha két egymással szomszédos ország nemzeti parkjai együtt tudnak működni,
amint az történik Tanzánia (Serengeti NP) és Kenya
(Masai Mara NP) esetében, a gnúk és egyéb nagytestű
állatok vándorlásának biztosítása érdekében.

a Jellystone-ra ferdített Yellowstone Park medvéinek a
látogatókkal való konfliktusai adták, melyeknek fő ütközőpontját a mackók számára is vonzó piknikes kosár
jelentette. A nemzeti parkok kedvelt célpontjai a természetben űzhető sportoknak is, amelyek viszont szintén
gyakran károsíthatják vagy zavarhatják az élővilágot.
Ám ahogy azt a Yellowstone (feltehetően magyar származású) szóvivője, David Barna megfogalmazta: ha a rekreáció és a természetvédelem érdekei ütköznek, minden
esetben a természetvédelmet kell előtérbe helyezni.

Korsós Zoltán felvétele

Élve vagy halva?
Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy a
nemzeti parkok turistaforgalma egyes országok esetében

pozáns méretű zebra- és antilopcsordákat, elefántokat, zsiráfokat és oroszlánokat. A fekete kontinens kormányzatai
az utolsó pillanatban döbbentek rá arra, hogy egyedülálló
élőviláguk többet ér élve, mint halva, hogy a békés szafarik,
ahol távcsöves puskák helyett teleobjektíveket szegeznek
az állatokra, több bevételt hoznak, mint a nagyvadak számát ijesztő mértékben apasztó vadászat. Eddigre azonban
már végveszélybe került számos faj, amely nélkül nehéz
lenne elképzelni Afrika szavannáit. Ilyenek például az orrszarvúak, melyek közül néhány évtizede még a szélesszájú
volt kritikusabb helyzetben, ám mire állományát hatalmas
erőfeszítések árán sikerült volna stabilizálni, addigra a keskenyszájút tizedelte meg oly mértékben az orvvadászat,
hogy a kihalás szélére került.

Mikrobák és vegyszerek
Ahol a nemzeti park területén vagy határán gazdálkodó
tevékenység zajlik, illetve emberi települések találhatók, ott a háziállatok által behurcolt fertőző betegségek
is veszélyt jelentenek a vadállományra: a ragadozók,
mint például a hiénakutyák vagy a szibériai tigrisek
a kutyabetegségeknek esnek gyakran áldozatul, míg a
patásokat jellemzően a kérődzőket támadó kórokozók
fenyegetik. Az állati, sőt emberi gyógyászatban használt
gyógyszerek hatóanyaga is katasztrófát tud okozni, ha
a táplálékláncba kerül, amint az például a diklofenákkal
kezelt, majd elhullott haszonállatok teteméből táplálkozó indiai keselyűk esetében történt, de fogamzásgátló
szer jelenlétét is mutatták már ki természetes vízből.

Nincs helyük az elefántoknak.

igen komoly gazdasági tényező; mondhatni, a mindennapi kenyér forrása. A legjellemzőbb példa megint Afrika,
ahol az olykor szinte fél magyarországnyi területű parkokba évente sok millió külföldi érkezik, hogy megcsodálja azt,
ami a híres megafaunából megmaradt: a még mindig im4

A különböző állatok földi maradványai, egyes testrészei
iránti kereslet nem szűnt meg, de még csak nem is csökkent, hanem nőtt, az emberi népesség növekedése következtében. Az orrszarvúakat ez különösen érinti, hiszen a
kiirthatatlan babonás hiedelem szerint porrá tört tülkük
(melynek anyaga egyébként nem egyéb, mint szaru) a
férfiasságot növeli. 2012-ben egyedül Dél-Afrikában közel 400 orrszarvú esett áldozatul az orvvadászatnak, ami
különösen aggasztó tendencia annak tudatában, hogy ez
a szám 2009-ben 122 volt. Az orvvadászattal sajnos számolni kell a nemzeti parkokon belül is, ahol a vadőrök
nemritkán szabályszerű háborúkat, életre-halálra szóló,
fegyveres harcot folytatnak a mindenre elszánt vadorzókkal. Az utóbbi években a helyzet odáig fajult, hogy egyes

Elefántcsont-égetés
A kelet-afrikai természetvédelem történetének talán legnagyobb, legellentmondásosabb eseménye
volt az 1989-ban végrehajtott elefántcsont-égetés,
amelyet Daniel Arap Moi, Kenya akkori elnöke
rendelt el, hogy az összegyűjtött, elkobzott 12 tonna elefántagyar megsemmisítésével elriassza, elkedvetlenítse a vadorzókat az elefántokat tizedelő, kipusztulásukkal fenyegető tevékenységüktől.
Az égetés helyszíne Kenya első nemzeti parkja,
a főváros központjától mindössze 7 kilométerre
fekvő, 1946-ban nyílt Nairobi Nemzeti Park volt,
ahol azóta emlékhelyet létesítettek a történelmi
esemény megörökítésére.
Ottjártunkkor, 1998-ban Dr. David Western, a Kenya Wildlife Service akkori igazgatója adott interjút Dr. Fábián Gyulának, a magyar Földművelésügyi Minisztérium
Vadgazdálkodási Főosztálya tanácsosának.
David Western harcos szószólója volt az elefántok védelmének. Elődje a Kenya Wildlife Service élén, Richard Leakey
(az ősemberkutató házaspár, Mary és Louis Leakey fia) 1993-ban repülőgép-balesetet szenvedett, amelynek következtében mindkét lábát amputálni kellett. Bár nem sikerült bizonyítani, sokan a vadorzók által elkövetett szabotázsra
gyanakodtak, akik ellen Leakey előzőleg szó szerint háborút indítva lépett fel. Ő volt az, aki felfegyverezte a kenyai
természetvédelmi őröket, hogy kellő hatékonysággal tudjanak küzdeni az addigra már „gépesített” vadorzók ellen.
David Western békésebb politikát kezdeményezett, és a nemzeti parkok kinyitásával, a helyi lakosságnak nyújtott
munkalehetőségekkel, érdekeltségük megteremtésével próbált meg eredményeket elérni a természetvédelemben.
Dr. Korsós Zoltán

kiemelten fenyegetett területeken az utolsó orrszarvúakat
szó szerint személyes testőrség védi a nap 24 órájában.
Téves koncepciók
A nemzeti parkok gyerekbetegségei közé tartozott egykor,
hogy nem élő rendszerek, hanem bizonyos kiemelt elemek, pl. fajok vagy képződmények megóvására törekedtek. Amikor a Yellowstone Parkot megalapították, területén
még éltek szürke farkasok, igaz, már csökkenő számban.
Mivel a parkot nem a ragadozók védelmének szentelték, a
kor szellemének megfelelően, a látogatók, a vadállomány
és a háziállatok érdekére hivatkozva, tudatosan irtották ki
a farkasokat: az utolsó példányt 1926-ban pusztították el.
Ettől kezdve néhány kóborló egyedet leszámítva nem élt

fenntartható, életképes farkaspopuláció a park területén, és
a ragadozó szelekciós tevékenységének hiánya rövidesen
el is kezdte éreztetni hatását: elsősorban fő zsákmányállata,
a vapiti (amerikai gímszarvas), illetve vetélytársa, a prérifarkas (coyote) állománya kezdett ugrásszerűen nőni, ami
drámai hatással volt a növényzetre, illetve más állatfajok
életlehetőségeire. Végül a természetvédelmi hatóság a farkas visszatelepítése mellett döntött, ami 1995-ben meg is
kezdődött, és rövidesen meghozta a várt sikert.
Létezik olyan megközelítés is, amely szerint a nemzeti
parkok egész törekvése téves koncepcióra épül, ahogy azt
William C. Tweed amerikai szakember megfogalmazta
2010-ben, a nemzeti parkok szolgálatában eltöltött 30 év
tapasztalatai alapján. Az ember mindent irányítani akar,
és észre sem veszi, hogy a túlerőltetett konzervációs törekvésekkel olykor magukat a természetes folyamatokat
iktatja ki. Az élővilág állandó, dinamikus változásban van,
és ehhez a változáshoz nemritkán szervesen hozzátartozik a pusztulás is. Ismét egy szélsőséges, de szemléletes
példa: ahol a vegetáció természetes megújulásához szervesen hozzátartoznak a spontán erdő-, illetve bozóttüzek,
ott a védett területek mindenáron való megvédése a tűztől éppen az ellenkezőjét éri el a tényleges célnak. Nem
egy bizonyos ponton „befagyasztott”, „kimerevített” állapot állandósítására kell tehát törekedni, hanem azoknak
a drasztikus hatásoknak a kiküszöbölésére, amelyeket az
emberi tevékenység okoz, s amelyekre az élővilág önregeneráló folyamatai már nincsenek felkészülve – a többit
rá kell bízni a természetre. Nem önmagától kell megvédeni, csak saját magunktól.
Mirtse Áron
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mikor 16 órás éjszakai utazás után a tavaszból az
őszbe érkeztünk, s beültünk a szafarivezetőnk,
Remo mikrobuszába, bizony kissé törődöttek voltunk, s rám különösen deprimálóan hatott Johannesburg
látványa és forgalmi dugói. Délkeleti irányba haladtunk,
s több száz kilométert kellett megtennünk, hogy első állomáshelyünkre – a Royal Natal National Parkba – érkezzünk.
Hol van Afrika?
Már órák óta haladtunk az autópályán, s egyre csak azt
kérdeztem magamtól: „Hol van Afrika?” Mert az elénk táruló táj a legkevésbé sem emlékeztetett arra az Afrikára,
amelyet Kenyából és Tanzániából ismertem. Hatalmas

lopfajt, amelyet most láttam először. A „Blesbok” ugyanis nem más, mint az a gyönyörű formájú, barna testű
és fehér lábszárú, hasú, farú és hókájú állat, amelynek
most hivatalosan tarka lantszarvú antilop (Damaliscus
pygargus) a neve, s csak itt, Dél-Afrikában él, méghozzá
a jelek szerint nem is kis számban. A „Springbok” pedig a
vándorantilop (Antidorcas marsupialis), amelyre tervezett
szafarink útvonalán nem is számítottam. Az a két-három
csapat, amit itt láttunk, nyilván csak az elterjedési területük keleti határán mozgó példányok voltak.
Találkozás a „kis ördöggel”
Már átléptük a Royal Natal National Park határát, amikor
újabb meglepetés ért. Az úttól nem messze, a magas fűben

„Mégiscsak Afrika ez”
Dél-afrikai impressziók I.

Fehérfarkú gnú

kukoricatáblák, majd magas fűvel benőtt, szemlátomást
jól táplált, ridegtartású szarvasmarhák elszórt csordáival
benépesített, elkerített legelők suhantak el mellettünk,
amelyeken csak itt-ott díszlett egy-egy facsoport, tavacska vagy váratlanul magasba szökő, kopár, sziklás hegy.
Miután egyáltalán nem érzékeltem, hogy felfelé haladnánk, kissé meglepett Remo közlése, miszerint a felföldön, 1500–1600 méteres tengerszint feletti magasságon
vagyunk. Még inkább meglepett az, amikor rámutatott
egy-egy távoli állatcsoportra, mondván: „Blesbok!” vagy:
„Springbok!” Amikor aztán egyszer-egyszer megálltunk,
már nekem is sikerült észrevennem a szarvasmarhákkal
békés egyetértésben legelésző vadakat: két olyan anti6

egy fehérfarkú gnút (Connochaetes gnou) pillantottunk
meg. „Kis ördög” – intett felé mosolyogva Remo, s elmondta, hogy ez a faj igen sokban különbözik csíkos rokonától, s
bizony hajlamos megtámadni az őt zaklató embert is.
Örömöm határtalan volt, mert váratlanul ért ez a három,
először látott állatfaj, pedig még el sem értünk úti célunkhoz. „Mégiscsak Afrika ez, ahol minden megtörténhet”
– revideáltam rögtön korábbi benyomásaimat, amihez
azért hozzátartozik, hogy a későbbiekben e három fajból
egyetlen további példányt sem láttunk.
Már szállásunkhoz – Thendeléhez (a szó zulu nyelven
gyöngytyúkot jelent) – közel, a 200 négyzetkilométeres
kiterjedésű, gyönyörű, hegyes-völgyes Royal Natal Nati-

A nemzeti park talán legszebb pontján, a hatalmas hegyek karéjában, az úgynevezett „amfiteátrum” közepén,
az 1580 méter magasan fekvő Thendele Campben szálltunk meg. A látvány valóban lenyűgöző volt, mert olyan
hegycsúcsok vettek körül bennünket, mint a 3143 méteres Mount Amery és a 3165 méteres Sentinal. Itt már dús,
magashegyi vegetáció borította a tájat.
Sziklacsúcs és őserdő
Másnap reggel indultunk tovább a kb. 120 kilométerre,
délkeletre fekvő hegyvidékre, a 2428 négyzetkilométernyi kiterjedésű Ukhahlamba–Drakensberg Parkba, ahol
ugyancsak 3000 méteren felüli hegycsúcsok között vezetett az utunk. Itt volt alkalmunk megfigyelni a vidék egyik

Korsós Zoltán felvétele

onal Parkban haladtunk, amikor medve-szavannapáviánok (Papio ursinus) jelentek meg előttünk, az úton.
Aztán Remo egyszerre csak megállt, és a szemközti
domboldalon üldögélő madárcsapatra hívta fel a figyelmünket. Utunk során már feltűnt nekem egy ilyen különös, íbiszszerű madárcsapat, de akkor nem láttam őket
jól. Most azonban távcsövemben szépen kirajzolódtak;
testüket olyan bronzosan fénylő tollazat borította, mint
a nálunk és Afrikában is élő batláét (Plegadis falcinellus),
hosszú, hajlott csőrük alakja is hasonló volt, ám ezeknek
kopasz volt a fejük teteje, és vörös a csőrük. Ezek a madarak a csak itt, Dél-Afrika keleti felében, viszonylag kis
területen előforduló déli tarvarjúk (Geronticus calvus) példányainak bizonyultak.

Egykor a vándorantilopok milliós csordákban vándoroltak – ma
a legnagyobb nyájak is csak mintegy 1500 egyedből állnak.
A déli tarvarjúból csupán 5000-8000 példány él a világon.
Védelmét különösen megnehezíti, hogy még ma is kifosztják
a fészkeit, és az idősebb példányait is zsákmányul ejtik.

A tarka lantszarvú antilopot az 1830-as években egyszer már csaknem
kipusztították, ám szerencsére ismét jelentős állománya él Dél-Afrikában.
A medve-szavannapávián még gyakori a természetben.
Mivel nagy pusztítást okozhat az ültetvényeken, jelenlétének
nem mindenütt örülnek.
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látványosságát, azt a keselyűgyülekezetet, amely
az egyik csúcs közelében tanyázott, s amelyet
rendszeres etetéssel szoktattak ide. Már messziről
észre lehetett venni a magasban köröző, hatalmas
madarakat: túlnyomórészt a csak Dél-Afrikában
élő fokföldi keselyű (Gyps coprotheres) példányait, ám volt köztük teljesen más röpképet mutató,
szembetűnően hosszú farkú madárritkaság is, két
szakállas saskeselyű (Gypaetus barbatus), amely
Afrika ezen pontján kívül csak Etiópiában és Kenyában fordul elő.
A park központja, az úgynevezett Giants Castle
(= Óriások Kastélya), amelyben hatalmas, 2–3000
méteres sziklacsúcsok sorjáznak, s bár köztük a
növényzet szegényesnek mondható, ám a folyóvölgyeket magashegyi őserdők borítják.
Különös látvány volt itt találkozni a vidék legjellemzőbb, nagytestű állatfajával, egy tucatnyi jávorantiloppal (Taurotragus oryx), amely fajt eddig csak
sík, szavannás biotópban volt alkalmam megfigyelni. Az itt látott busman sziklafestmény – egy
jávorantilopfejet viselő emberalak – ugyancsak
arra utalt, hogy milyen fontos tényezője volt ez az
állat ennek a területnek. A busman sziklafestmények – amelyek egy meredek sziklaszirt oldalában
találhatók – csak néhány száz évesek lehetnek, s
tulajdonképpen egy nép szomorú sorsának a mementói. Az északról érkező nomád pásztorok, a zuluk ugyanis a busman őslakókat az ehhez hasonló,
szinte már járhatatlan területekre szorították vis�sza. Most – a Világörökség részeként – két sziklabarlang őrzi az egykor őskőkori szinten itt élő nép
képzőművészeti alkotásait.
Következő úti célunk az innen északkeletre, körülbelül 500 kilométeres távolságra lévő, 290 négyzetkilométernyi kiterjedésű Ithala Game Reserve
volt, ám még mielőtt elhagytuk volna a tábort, igen
közelről sikerült megfigyelnünk egy örvös hollót
(Corvus albicollis).

A szemsávos bozótkakukk igazi ragadozó.
A gerinctelen állatokat éppúgy elfogja,
mint a kígyókat, békákat, kisebb madarakat
és rágcsálókat. Sőt a madarak fészkeit is
kifosztja.

Az örvös holló főleg a sziklás hegyv idékek
lakója, de meghonosodott az emberi
települések környékén is. Egyik kedvenc
tápláléka a teknős, melyet úgy pusztít el, hogy
nagy magasságból egy sziklára ejti.

Fotó: 123RF és Shutterstock

A képen látható bajszikafaj, a Lybius torquatus vaskos csőre leginkább
odúvésésre szolgál, ugyanis fészkét korhadó fába vájt üregbe rakja.
Csőrének élén fogak találhatók, amelyek lehetővé teszik a táplálék
biztos megragadását.

A szakállas saskeselyű különleges dögevő: egyik fő tápláléka a
csontvelő. Hajdan a Kárpátokban is fészkelt, de ma már csak
szigetszerűen fordul elő Dél-Európában, Afrikában, a Közel-Keleten és
Közép-Ázsiában.

Ithala igen változatos növényzettel borított, hegyesvölgyes terület. Megtalálhatók benne a zárt erdőségek, a
bozótosok, az ernyőakáciás szavannák és a magas fűvel
borított térségek is.
Két nap alatt – köszönhetően itteni vezetőnknek, Josephnek – meglehetősen sok állatfajt sikerült megfigyelnünk,
jobbára patásokat: alföldi zebrákat, amelyek közül olyan
példány is elénk került, amelynek a hátsó combján és farán nem voltak csíkok, továbbá varacskos disznókat, zsiráfokat, impalákat, csíkos gnúkat és társaikat.
Remo és Joseph szakértelmének köszönhetően jó néhány addig nem látott madárfajjal is megismerkedhettem. Viszonylag gyakorinak mondható itt a szemsávos
bozótkakukk (Centropus burchellii), amely csak Dél-Afrika keleti részén fordul elő, s ugyancsak elterjedt a minden
éjszakai utunkon elénk kerülő Caprimulgus fossii latin
nevet viselő lappantyú is, aminek nincs magyar megnevezése. Nem találtam megnevezést egy igen erős csőrű,
látványos színezetű, feketével szegélyezett, vörös fejű

és torkú, sárga hasú kismadárra sem, aminek latin neve
Lybius torquatus. Hozzá hasonlóan látványos színezetű,
ám jóval nehezebben és ritkábban figyelhető meg a fekete
színű, ám fémzöld homlokú és lilásvörös torkú ametiszt
nektármadár (Chalcomitra amethystina), meg a lilasapkás
turákó (Tauraco porphyreolophus), aminek búbos feje és
teste lilászöldes fémfényű, csak hátán és mellén húzódik
végig egy vöröses sáv, ám röptében jól látszanak szárnyának vöröses evezőtollai.
Az ilyen és ezekhez hasonló élményekért érdemes volt
sokszor hajnalban kelni, és még az esti sötétben is járni
Ithala poros útjait, pedig – ki hinné Afrikáról! – néha rettenetesen fáztunk a nyitott szafariautóban ülve. Amikor
felkelt a nap, sűrű köd ülte meg a tájat, s a leheletünk párája is jól látszott. Nem hinném, hogy ilyenkor több lehetett
6–8 Celsius foknál.
(folytatás a következő számban)

A kéksapkás turákó fiókáit nagyrészt gyümölccsel eteti. Ez a
szárazföldi madarak között szokatlan jelenség, mivel azok többnyire
magas fehérjetartalmú gerinctelenekkel táplálják fiókáikat.

Szemadám György

Az ametiszt nektármadár hosszú csőrével a virágok kelyhéből nektárt
szívogat, vagy éppen kisebb rovarokra vadászik. Mivel virágról virágra
száll, jelentős szerepe van a növények beporzásában is.
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Okinavai barlanglátogatás
Okinava szigete a távol-keleti Riukiu-szigetlánc legnagyobbika, mintegy 120 kilométer hosszan
nyúlik el a Kelet-kínai-tenger és a Csendes-óceán között. A II. világháború hírhedt, három hónapig
tartó okinavai csatájában a sziget földrajza szinte teljesen megváltozott: a folyamatos bombázás
hegyeket tüntetett el, folyók medrét változtatta meg. A korallmészkőbe ágyazott barlangok azonban
megmaradtak, és menedékül szolgáltak embernek, állatnak egyaránt.
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A szerző felvételei

O

tt-tartózkodásom idején Takaki Kurita kolléga PhDösztöndíjas diák volt az okinavai Riukiu Egyetem
Trópusi Bioszféra-kutató Központjában. Kutatási
témája a Goniurosaurus gekkók voltak, és alig két év alatt
majdnem minden barlangot felkutatott Okinaván. Mivel nem
csak a gekkókra, hanem minden más élőlényre is figyelt,
nyelvtudására és helyismeretére támaszkodva rendszeresen
kértem tőle tanácsot, hogy hova érdemes még elmennem
talajlakó állatokat vizsgálni. Különösen a sziget legsűrűbben
lakott déli része érdekelt, ahol meglehetősen nehéz fölfedezni a még kevéssé bolygatott, ígéretes élőhelyeket.
Nemrég egy eldugott, névtelen barlangra hívta fel a figyelmemet. Már a térképen érdekesnek tűnt: magánterületen
fekszik, egy eléggé veszélyes, meredek sziklafalon nyílik,
ahova csak kötél segítségével lehet feljutni. A jó kutatót semmi sem tartja vissza, és amikor Kurita közölte, hogy denevérek, gekkók „hemzsegnek” a barlangban, és mintha ezerlábút
is látott volna, azonnal elhatároztam, hogy ide muszáj nekem is bemennem.
Ahogy a helyszínre érkeztem, kissé elbizonytalanodtam.
Az út a falhoz egy meglehetősen rendezetlen magántelken

A barlangok a Riukiu Birodalom négy és fél évszázada
során szent temetkezési helyül szolgáltak, majd
a II. világháború borzalmas csatájában ide menekült
a civil lakosság, sokan ezekben haltak meg.

A Futenma Templom körülbelül 500 éve épült, és manapság az egyik legnépszerűbb
kegyhely Okinaván. A templom alatt, nem túl mélyen egy kis cseppkőbarlang található,
ahol az eredeti, régi sintó oltár is megtekinthető.

Okinava legjelentősebb, szent kegyhelye a Seifa utaki, amely egy beomlott barlangból
kialakult, ősrégi sziklaformáció. A Riukiu Birodalom legmagasabb rangú papnője itt adta
mindig rituális áldását az új királyra.

Okinaváról eddig nem volt ismert, de több
barlangban megtaláltuk az alig 5-6 milli
méteres rövid-szálfarkút (Schizomida sp.),
amely a pókszabásúak közé tartozó, ragadozó
ízeltlábú.

Talán a legijesztőbb barlangi teremtmények
a hatalmasra növő, tenyérnyi méretet
elérő és gyorsan szaladó, ragadozó óriás
pókszázlábúak (Thereuopoda sp.).

A barlangokat nappali szálláshelyül
használják a kis patkósdenevérek
(Rhinolophus pusillus pumilus).

át vezetett. Legelőször nem is a lakóház tűnt a szemembe,
az annál jóval nagyobb, komoly betonépület bizony egy
kripta volt, s a valódi (élő) tulajdonos háza a távolabb lévő,
összetákolt építmény lehetett. Legalábbis ez volt a feltevésem, ugyanis félórányi várakozás, köszöngetés után sem jelentkezett senki. Nem vártam tehát tovább, hanem a mekegő
kecskékkel, kukorékoló kakasokkal tarkított területen átvágva
elindultam a barlanghoz. Felkapaszkodtam a bozótos sziklafalon, és bepillantottam a nyíláson. Emberi csontok látványa
fogadott − ez nem annyira meglepő, hiszen Okinava nagy
részén a világháborúban a lakosság a barlangokat használta

menedékül. Bárhová megy ma is az ember, a barlangokban
nagy valószínűséggel bukkan csontokra vagy összetört urnákra, mint az egykori temetkezési helyek háborús maradványaira. Miután a szellemekkel megegyeztem, hogy nem
bántjuk egymást, beljebb merészkedtem. A tágas bejárat
után a barlang fokozatosan beszűkült, s aztán már csak törpejárásban, guggolva lehetett átjutni egy folyosón. Ahogy
a kinti nappali fény is végleg eltűnt, a zseblámpámnál már
láttam, hogy újra kitágul az üreg, és néhány lépés után ott
álltam a csipogó denevérekkel teli nagy teremben. A falon
függeszkedő apró állatok a Riukiu-patkósdenevérekhez tar11

A Goniurosaurus nemzetségbe tartozó délkelet-ázsiai, talajlakó gekkóknak több faja is él a Riukiu-szigeteken, rokonsági viszonyaik még
nem tisztázottak. A képen itt a Goniurosaurus orientalisként nyilvántartott, csak Tonaki-jima szigetén élő faj egy példánya látható.

A hosszú csápú, hosszú lábú Diestrammena apicalis nevű szöcskefaj
szinte mindegyik barlangban előfordul.

toztak. Egy újabb elemzés szerint ezek
a populációk Tajvantól Japán fő szigetéig húzódva ugyanannak a fajnak
a különféle elszigetelt és önálló evolúciós fejlődésnek indult alfajai − Okinava szigetén a Rhinolophus pusillus
pumilus nevet kapták. A barlang alját
természetesen vastag guanóréteg borította, itt-ott elpusztult denevérek tetemeivel. Nekiálltam kotorászni az agyagos talajon, fölforgatni a laza köveket
és óvatosan keresgélni a sötétben rejtőző, apró barlangi gerincteleneket. Nem
is tartott sokáig, mire rábukkantam a
12

A Kin-barlangból, amelyet a háború után alakult Kin desztilláló
üzem használ awamori tárolására, 1975-ben két, a tudomány számára
új ikerszelvényesfajt – Dolichoglyphius asper (fent), Epanerchodus
subterraneus (lent) – írtak le.

Dolichoglyphius asper nevű, fehéres
színű, csak a Riukiu-szigetekre jellemző, barlangi ezerlábúra. Egy kisebb kő
alól meg egy újfajta pókszabású, az itthon csak tankönyvekből ismert rövidszálfarkú (Schizomida) került elő.
A sziklahasadékokból a Riukiu-talajlakó
gekkó (Goniurosaurus kuroiwae) kíváncsi példányai leselkedtek. A men�nyezeten és a barlang oldalfalain tenyérnyi nagyságú óriás pókszázlábúak
rohangáltak; igazi ragadozók, mérgező
harapásuk fájdalmas is lehet. Ijesztő
mozgásuk ellenére valójában nem ve-

szélyesek, kerülik a fényt és az embert.
Barlangi szöcskékre vadásznak, amelyek hosszú csápjukkal tájékozódnak
a sötétben, és erőteljes hátsó lábukkal
hatalmasat tudnak ugrani.
Körülbelül három órát töltöttem a barlangban. Amikor kijöttem, még mindig
tűzött a nap, és olyan érzésem volt, mintha valami teljesen más világból tértem
volna vissza. A kirándulást a közeli tengerparton fejeztem be: lemostam sáros
csizmámat, és gyönyörködve vártam a
naplementét.
Dr. Korsós Zoltán

Kovács Zsolt felvételei

kitekintő
Vörösfejű folyamiteknős

Kik a teknős rokonai?

Megújul a Magyar Vadászlap
Bors Richárd, ismert újságíró, szerkesztő, vadászíró személyében új főszerkesztője van a Magyar Vadászlapnak. A színes magazin tartalma fokozatosan alakul át, egyre nagyobb súllyal
jelenik meg benne a természet- és vadvédelem. Ez azért is fontos, mert még ma is gyakran
ferde szemmel tekintenek a természetvédők és a
vadászok egymásra. Pedig – mint ahogyan ezt
a parlagi sasok mentésének közös akciója, vagy
éppen a Nógrád megyei „medvevadászok” teljes
kiközösítése is fényesen bizonyítja – a hatékony
együttműködés egyáltalán nem elképzelhetetlen.
A Magyar Vadászlap egyik legfontosabb feladatának tekinti a hazai vadászati kultúra ápolását, s
mivel egykori nagy természetbúváraink (Herman
Ottó, Chernel István, gróf Lázár Kálmán és mások)
szenvedélyes vadászok is voltak, természetesen az
ő munkásságuk is megjelenik majd a lap hasábjain.
A magazin erősíteni kívánja a hírrovatát, amelyben
az állatbarátok is hasznos információkhoz juthatnak, s ugyancsak széles érdeklődésre tarthatnak
számot a hazai vaddal és annak élőhelyével foglalkozó írások.
A most megjelent júliusi számban külön figyelmet
érdemel a magyar vadászok egyik nagy öregével,
Szidnai Lászlóval, illetve a neves természetfestővel,
Prihoda Judittal készült nagyinterjú.
Amerikai bölények a herbersteini állatkertben

Fáról a földre
A borneói orangutánok újabban több időt
töltenek a talajon, mint azt korábban megfigyelték – erre a következtetésre jutott dr.
Mark Harrison, a Leicesteri Egyetem kutatója,
16 helyen készített kameracsapdás felvételek
elemzése után. A tudós szerint nem kizárt,
hogy a viselkedésükben beállt változások emberi hatásokra vezethetők vissza.
Az orangután a legnagyobb termetű, fán élő
emlős a Földön. Ideje legnagyobb részét a
lombkoronában tölti, a talajra ritkán ereszkedik le – legalábbis így tudtuk idáig, ám a Borneó szigetén hét éven át végzett vizsgálatok
azt mutatták, hogy ez megváltozott. Nem
lenne meglepő, ha egyszerűen arról lenne szó, hogy az erdőirtások miatt az állatok
kénytelenek nagyobb távolságokat a talajon
áthidalni, a Harrison vezette nemzetközi kutatócsoport azonban a rendelkezésre álló 641
felvétel alapján úgy találta, hogy az orangutánok talajszinti aktivitása nem mutat lényeges eltéréseket a letarolt területeken és az
elsődleges erdőkben. Minden korosztályhoz
és mindkét nemhez tartozó példányok előfordulnak a talajon, de leggyakrabban a kifejlett
hímek, melyek pofalemezeikről és toroklebenyükről ismerhetők fel.

Kalandozzon velünk
Európa állatkertjeiben!

Autóbuszos állatkert-látogató kirándulások izgalmas
csoportvezetéssel, városlátogatásokkal kiegészítve!
Keresse programjainkat az interneten!
Telefon: (+36-1) 321-3033

Európai KalandoZOO • www.kalandozoo.hu
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A teknősök közelebbi rokonságban állnak a krokodilokkal vagy a madarakkal, mint a gyíkokkal
és a kígyókkal, állítja egy friss kutatás. A kutatócsoport azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak egymáshoz a mai hüllők egyes csoportjai, melyek összesen kb. húszezer fajt számlálnak. Az már
nem jelent újdonságot, hogy a madarak a ma élő hüllők közül a krokodilokkal vannak a legközelebbi rokonságban, és természetes az is, hogy a gyíkok és a kígyók az új-zélandi tuatarákkal,
azaz hidasgyíkokkal együtt alkotnak egy másik nagyobb csoportot. De hogyan illeszthetők be
ebbe az evolúciós csoportképbe a teknősök? A korábban rajzolt törzsfák azt sejtették, mintha
egyformán távol állnának mindkét másik csoporttól, bizonyos anatómiai sajátosságok, illetve
a mikroRNS nevű molekulák pedig inkább a pikkelyes hüllőkkel való közös eredetre látszottak
utalni. Ám a Dartmouth, a Yale és más intézmények által végzett DNS-vizsgálatok tanúsága szerint a páncélosoknak mégis inkább a krokodilokat, a dinoszauruszokat és a madarakat magában
foglaló Archosauria csoporthoz van több közük.
www.sciencedaily.com

Zapala városa környékén található a Laguna Blanca,
egy nem túl nagy tó a vulkánok lábánál.

Patagónia élővilága
százmillió évekkel ezelőtt és ma

Amikor a bátor portugál hajós és felfedező, a Csendes-óceánt is elnevező Ferdinánd Magellán
elsőként körbehajózta a Földet 1520-ban, Amerika déli partvidékén magasra nőtt bennszülötteket
látott, akik hatalmas lábnyomokat hagytak maguk után. Ezért aztán a földet a „nagylábúak”
földjének – portugál, illetve spanyol eredetű szóval –, Patagóniának nevezték el.

M

anapság a Csendes- és az Atlanti-óceán közötti
hatalmas területnek azt a részét nevezik Patagóniának, amely a Neuquén és a Colorado folyóktól
délre fekszik. Szélfútta síkságain és hegyvidékein Argentína
és Chile osztoznak, körülbelül 3:1 arányban. Ezen a hazánknál hozzávetőleg tízszer nagyobb területen kevesebb, mint
kétmillió ember él. Az argentin oldalon több a város, ott az
átlagos népsűrűség 2 fő/km2. A chilei rész még ritkábban lakott, itt minden emberre nagyjából 1 km2 jut. Ahol kevesebb
az ember, ott a táj is inkább megőrzi természet adta sajátosságait. Így van ez Patagóniában is, amelynek egyes területei
mind a mai napig szinte háborítatlanok.
A mai Patagónia központi területe az egykori szuperkontinens (Pangea) déli részéhez tartozott, ami később önállóvá
14

lett, elszakadt az északi (laurázsiai) területektől, és ma Gondwana néven ismert. A Gondwana további feldarabolódásával
újabb, kisebb földrészek alakultak ki, köztük a mai Dél-Amerika fő tömegét alkotó kontinens is. Az Andok óceánból kiemelkedő vonulatai mögött úgynevezett ív mögötti medencék sorozata jött létre, amelyekben virágzott a tengeri élet.
Az egykor itt élt állatok maradványai – így például csigák,
kagylók, lábasfejűek és tengeri hüllők kövületei – ma többek között az argentin Neuquén-medence területén és délebbre, a chilei Aysén-medencében találhatók. Mindeközben
a kontinens központi részét nem árasztotta el a tenger, és
az itt élt szárazföldi állatok – köztük a nagytestű őshüllők és
sajátságos ősemlősök – maradványai ma a felszínhez közeli
rétegekből gyűjthetők.

Az igazi „patagónok”:
Dél-Amerika dinoszauruszai
A Magellán-féle „nagylábúak” története megmaradt legendának. Bár későbbi utazók is beszámoltak óriás bennszülöttekről, létezésükre semmilyen tudományos bizonyíték nincs. Dél-Amerika őslakosai magasak voltak, de
nem óriások. A több mint 65 millió évvel ezelőtt
itt élt dinoszauruszok azonban valóban hatalmasra nőttek, és óriási lábnyomaik is fennmaradtak. Közöttük voltak minden idők
legnagyobb sauropoda dinoszauruszai,
mint például az Argentinosaurus, a
Rebbachisaurus, a Patagosaurus, a
Saltasaurus, a Futalongkosaurus
és az Amargasaurus. A ragado
zók között a legnagyobbak alig
hanem a Giganotosaurus kép

A kréta időszaki
Giganotosaurus
talán még az északamerikai T. rex nél is
nagyobb lehetett.

viselői lehettek. Ezek az állatok
nagyon hasonlítottak a jól ismert
észak-amerikai
Tyrannosaurusra,
de a paleontológusok mégis külön
nem
zetség külön fajába sorolják maradványaikat, mert csontvázaik – a kétségtelen
sok hasonlóság mellett – számos különbséget
is mutatnak. A felületes szemlélő számára is feltűnhet például, hogy a Giganotosaurus rövid mellső végtagján három ujj helyezkedett el, míg a T. rex csökevényes
mancsain csak kettő. A különbségeknek egyszerű oka van:
A sauropodákhoz tartozó
Rebbachisaurusnak vékony,
hosszú, pálcaszerű fogai voltak.

A szerző felvételei

Argentin dinoszauruszok a Magyar Természettudományi Múzeum
kiállításában: előtérben a Megaraptor, háttérben a Carnotaurus.

15

a két állat külön fejlődési vonalat képvisel. A kora-krétában
és a déli féltekén élt Giganotosaurus soha sem találkozott
az északi féltekéről ismert késő-kréta kori Tyrannosaurusszal.
A két állatot sok millió év és sok ezer kilométer választotta el
egymástól.
A Carnotaurus, azaz a „bikagyík” több dolog miatt is nevezetes: ennek az állatnak tülkei (szarvai) voltak, mint valami
növényevőnek, pedig ragadozó volt. Csak egyetlen példánya
került elő, igaz, annak minden porcikája megőrződött egy
hatalmas ércgumó belsejében. A Megaraptor óriási karmai
miatt nevezetes. Először a karmokat viselő ujjakat találták
meg, és az volt az elképzelés, hogy ezek a hátsó végtagon
helyezkedtek el, ezért sorolták a raptorok közé. Később kiderült, valójában a mellső végtag csontjai kerültek elő, és
a hatalmas karmok is a „kézhez” tartoztak – ez nem igazán a
raptorok jellemzője.
Patagónia dinoszauruszai nem csak a méreteik miatt nevezetesek. Innen kerültek elő a legidősebb (triász) rétegekből
származó korai dinoszauruszok is, többek között a későtriász kori Riojasaurus és a Mussaurus. Ezek az ősállatok a
prosauropodákhoz tartoznak – ezek voltak a később gigantikus méreteket elérő sauropodák előfutárai. Érdekes, hogy jura
időszaki dinoszaurusz aránylag kevés került elő Dél-Amerikából. A ritka jura fajok között talán a ragadozó Piatnitzkysaurus
a legismertebb. A legtöbb lelet a kréta időszakból származik.
A Dél-Amerikából eddig leírt dinoszaurusz nemzetségek száma ma már jóval 120 felett jár, és a legtöbb lelet Patagóniából
került elő. Persze sok dinoszaurusznak csak egy-egy csontja
vagy csak erősen hiányos csontváza maradt fenn. Argentínában járva számos múzeum őrzi a közelből előkerült őshüllők
eredeti csontjait vagy csontvázainak másolatát. Néhány különlegesen izgalmas patagóniai dinoszaurusz csontváza és
rekonstrukciója azonban a Magyar Természettudományi Múzeumban is megtekinthető – a kiállítás augusztus 18-án zár.

Dél-Amerika legnagyobb röpképtelen madara, a nandu
(Rhea americana) Patagónia északi területeit, a pampákat lakja.
A tojásokat a hím költi ki, és a kikelő fiatalokról is ő gondoskodik.
Óvatos állat, az embert nem engedi közel magához. A megrémült
nandu család mókás látvány: a felnőtt madár lábai körül rohangáló,
menekülő kicsinyek labda módjára gurulnak jobbra, balra,
hogy néhány másodperc alatt elnyelje őket a bozót vagy a
hullámzó fűtenger. A felnőtt madarak óránként akár 60 km/órás
sebességre is képesek.
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Botsáska – a száraz, félsivatagi klímához kiválóan
alkalmazkodó rovarok ott is megélnek, ahol a
nagyobb testű állatok csak elvétve fordulnak elő.

A hatalmas Grammostola rosea pók emberre jobbára
ártalmatlan, mérgét leginkább kisebb rovarok ellen használja.

Patagónia mai élővilága
Ősmaradványok – főként ammoniteszek – után kutatva kerestük fel Patagóniát, de a kövületek mellett ugyanolyan érdekesnek találtuk a ma ott élő növényeket és állatokat. Ezen
fajok nagy része nem él más kontinensen, azaz endemikus,
ahogy a biológusok mondják. Ott, ahol egykor az élővilág
talán legnagyobb szárazföldi állatai éltek, ma jóval kisebb
élőlényeket találunk. A legnagyobb ragadozó a mára már
alaposan megritkult puma. Leginkább a hegyvidéket lakja,
de olykor lemerészkedik az alacsonyabb síkságokra is. A nagyobb testű emlősök között talán a guanakó – a láma közeli
rokona – a legismertebb. Ez is a magasan fekvő füves réteket
kedveli, bár elég gyakori például a Valdés-félszigeten. Utóbbi
hely egyébként az egyik legismertebb mentsvára Patagónia
élővilágának. Partjain különféle fókák heverésznek, és pingvinek költenek. A közeli vizekben párosodnak és hozzák világra
borjaikat a sziláscetekhez tartozó déli simabálnák. Ezeknek a
hatalmas állatoknak a tömege akár az 50-95 tonnát is elérheti, azaz jóval nagyobbak, mint az évmilliókkal ezelőtt a szárazföldön élő dinoszauruszok túlnyomó többsége.
Főzy István

Válogatás a
Magyar Természettudományi Múzeum
kutatásait bemutató kötetekből
2014. 05. 16.
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Dr. Zombori Lajos: A rovartest alaktani kifejezései. IV. Kiegészítések.
Mondat Kft. és Magyar Természettudományi Múzeum, 2014.
Ár: 2500 Ft
ISBN 978-963-9877-18-4

Biológiai Tanulmányok
16.
ZO M B O R I L A J O S : A ROVA RT E S T ALAKTANI K I F E J E Z É S E I I V. Ki e g é s z í t é s e k

A_rovartest_alaktani_borito_jav.qxd

Az Akadémiai Kiadó Biológiai Tanulmányok sorozatában korábban megjelent három kötet: A fej / A tor / A potroh kiegészítéseként összeállított negyedik részben elsősorban azok a szavak és összetételekben szereplő szótövek és -részek kapnak
helyet, amelyek az első három kötetben önálló szócikként nem fordulnak elő. Így a főnevekből képzett melléknevek, a színek,
az irányok, az elő- és utótagok, az elöljáró szavak, a fosztóképzők. Jegyzékbe kerültek a pete alaktani sajátosságai, valamint a
lárvaalaktan jellegzetes kifejezései, a lárvák kártételképei. A kötetben néhány oldal terjedelemben régi, XVIII–XIX. században
használt magyar alaktani nevek is beazonosításra kerülnek. Az egyezményes rövidítések válogatott jegyzéke zárja a kötetet.

Dr. ZOMBORI LAJOS

A ROVARTEST
ALAKTANI KIFEJEZÉSEI
IV. Kiegészítések

MONDAT KFT.
MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
BUDAPEST 2014

A Szigetköz földrészünk egykori nagy-folyómenti területeinek utolsó képviselője, európai jelentőségű természeti érték. Mind
a növényzet, mind az állatvilág sajátos, mozaikos formában fordul elő. Az élőlények e különleges együttélését a térben
és időben rendkívül változó környezeti viszonyok határozzák meg. Az itt található élővilág egyediségét és sokszínűségét
mutatja be egy kutató alaposságával e kötet.
Gubányi András és Mészáros Ferenc szerk.: A Szigetköz állattani értékei. Magyar Természettudományi Múzeum,
Budapest, 2010. 190 p. + CD-ROM
Ár: 5000 Ft + 725 Ft (CD-ROM).

Mindazoknak ajánljuk e könyvet, akik nem csak gyönyörködni akarnak a ragadozó madarak szépségében, hanem szeretnék
felismerni azokat természetes környezetükben. A kötetben többek között megtalálhatóak 35 nappali ragadozó és 12 bagolyfaj
határozóbélyegei és a gyűrűzővizsga hivatalos felkészülési anyaga is.
Vas Zoltán, Fuisz Tibor István [et al.]: Hazai ragadozó madaraink felismerése, vedlése, kor- és ivarhatározása.
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2011. 134 p.
Ár: 1800 Ft

Frivaldszky Imre a XIX. század kulturális életének jelentős alakjaként a Kárpát-medence és a Balkán élővilágának megismerését
tűzte ki céljául. Számos expedíciót vezetett, és gyűjtéseiből nagyszámú állat- és növényfajt írt le. E kötet Frivaldszky életútját
és munkásságát mutatja be korabeli dokumentumokra támaszkodva, s olyan történeti anyagot közöl, ami forrásként
szolgálhat a jövő természetkutatóinak.
Bálint Zsolt, id. Frivaldszky János: A magyar Parnasszuson: Frivaldszky Imre (1799–1870) a természet kutatója.
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2009. 243 p.
Ár: 3000 Ft

A Balaton és környéke hazánk egyik legismertebb és legtöbbek által felkeresett vidéke, s ez természettudományos feltártságát
tekintve is igaz. A XIX. században meginduló kutatás vezéralakja Lóczy Lajos volt, az 1891-ben létrehozott Balaton Bizottság
elnöke. Az ő munkásságát követi számos kutató, akiknek adatait és kutatási területét ismerhetjük meg e kötetből.
Bauer Norbert, Ilosvay György, Kenyeres Zoltán: A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói
és ismertetői. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2013. 308 p.
Ár: 1490 Ft
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A könyvek megvásárolhatóak a Magyar Természettudományi Múzeum Könyvtárában
www.nhmus.hu/hu/konyvtar

Tisztelgés a tudós előtt
Szimpózium gróf Lázár Kálmán emlékére

N

oha gróf Lázár Kálmán korának egyik legjelesebb
természettudományos ismeretterjesztője volt,
neve a jelen természetbúvárainak mégsem cseng
ismerősen. Kiváló, szépirodalmi stílusban megírt könyveit és egyéb írásait nem méltányolta az utókor – egészen
a legutóbbi időkig. Dr. Buza Péter művelődéstörténésznek
és Prof. Dr. Persányi Miklósnak, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójának köszönhetően végre kikerült a
feledés homályából. Több, nemrég megjelent cikk és tanulmány is foglalkozik nem mindennapi munkásságával,
sőt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, az állatkert
és az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában ismét
megjelenhetett az előző lapszámunkban bővebben ismertetett Körút az állatkertekben című nagyszerű könyve.

A budapesti és marosvásárhelyi állatkertek közösen emelték gróf Lázár
Kálmán emlékoszlopát.

A tudós és felesége,
Simény Amália síremléke
a kelementelki szőlők felett.

Persányi Miklós felvétele

Kovács Zsolt felvételei

2014. május 20-án pedig a Fővárosi Állat- és Növénykert,
illetve a Marosvásárhelyi Állat- és Növénykert szervezésében gróf Lázár Kálmán Emléknapra került sor Marosvásárhelyen és Kelementelkén.
Az ankétot L. Simon László kormánybiztos, országgyűlési
képviselő nyitotta meg, majd nyolc előadás fedte fel a tudós eddig kevéssé ismert életét és munkásságát. Az előadások után az ankét résztvevői Kelementelkén megkoszorúzták gróf Lázár Kálmán síremlékét és most felállított
kopjafáját, majd a helyi iskola diákjai megható műsorral
tisztelegtek a tudós emléke előtt. Ezt követte a Siménykúria megtekintése, amelynek vérlázító tönkretétele éppen most zajlik. Itt, Lázár Kálmán feleségének egykori
otthonában fogyasztotta utolsó villásreggelijét a segesvári csata előtt Petőfi Sándor, s később ugyanitt vendégeskedett Jókai Mór is.
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Persányi Miklós felvétele

A résztvevők elindulnak a következő állomás,
a Simény-kúria felé.

A kelementelki iskola diákjai megható
műsorral kedveskedtek.

Vendéglátónk, a Marosvásárhelyi Állatkert
A Marosvásárhelyi Állat- és Növénykert az 1960-as évek
elején nyitotta meg kapuit, állatállománya ekkor három
farkasból, két medvéből, két vaddisznóból, két fácánból és
egy őzből állt, melyek mindössze 600-700 négyzetméteren (!) kerültek bemutatásra. Néhány évvel később, 1965ben viszont húsz hektárra növelték a területét, s ettől fogva egymás után adták át az újabb és újabb állatházakat, s
érkeztek az országban még többnyire csak itt látható érdekes állatok.

Gróf Lázár Kálmán (1827–1874)

A marosvásárhelyi állatkert archívumából

Gróf Lázár Kálmán korának egyik legnagyobb természetbúvára volt. Részt vett a Pesti
Állatkert megalapításában, két állatkertészeti munkát is írt: Pesti Állatkert ismertetése
és Körút az állatkertekben. (Az 1867-ben kiadott Természetbarátok és vadászok évkönyvében pedig ismét egy jelentős tanulmányt közölt a Pesti Állatkertről.)
Gróf Lázár Kálmán nem csupán az állatkertészet, hanem a magyar zoológiai ismeretterjesztés egyik úttörője is volt. Ő írta a sorban negyedik, de mindenképpen korának legteljesebb madártani szakkönyvét, A lég urait. E könyv eredetileg tíz füzetben jelent volna meg, ám anyagi okok miatt hat lett belőle. A szerző így is 316
oldalon foglalkozott a madarak akkor még alig ismert világával.
Későbbi kötetei is – A szabad természetből (1873), Hasznos és kártékony
állatainkról (1874) – mérföldkövek a hazai természettudományos ismeretterjesztésben. Fájdalom, hogy korai halála megakadályozta abban, hogy
a már előkészített kéziratait megjelentethesse. S még nagyobb vesztesége a tudománynak, hogy ezek a kéziratok éppúgy elkallódtak, mint 2000
preparált madarat és 8000 madártojást is tartalmazó magánmúzeumának
anyaga.

Az állatkertet több mint három évtizedig Bereczki Boldizsár igazgató vezette, s az ő irányításával kezdődött meg
2004-ben a rekonstrukció is, amely a létesítmény szinte
egészét érintette. Megújult az állatkert teljes infrastruktúrája, útrendszere, területét negyven hektárra bővítették.
Több új állatkifutó is épült: az öthektáros közös medve és
farkas férőhelyen például két farkasfalka (egy három- és
egy hatfős) is békében megfér egymással, felosztották
maguk között a területet. Az európai patások kifutórendszere pedig nem kevesebb, mint tíz hektár, ahol erdő és
mező egyaránt természetes otthont nyújt.
A 300 méter hosszú (!) úgynevezett Zöld-ház majmok és
nagymacskák otthona. Itt a legnagyobb ritkaság a Budapestről érkezett népes mandrill csapat. Az épülethez terjedelmes, természetes kifutók is csatlakoznak.
Az elefánt- és zsiráfpavilonban és a hozzá tartozó, természetes növényzetű tágas kifutókban jelenleg egy, Olaszországból érkezett fiatal elefántbika lakik, de rövid időn belül
beköltözik az első zsiráf is.
Kopacz András igazgatása alatt a marosvásárhelyi állatkert
ma is töretlenül fejlődik, szépek a szaporulatok, s a ma látható mintegy 80 faj is időről időre újabbakkal egészül ki.
K. Zs.
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Hová tűnt a nyöszörgő mimők?
Egzotikus állatneveink eredetéről
Lázár Kálmán: Körút az állatkertekben (1867) című művében korának szokásos tudományos
állatneveit használja az egzotikus állatokra. Ez nem lehetett egyszerű, mert még a hazai fajok
tudományos magyar nevében sem volt egyezség, a magyar zoológia nevezéktana a 19–20.
század fordulóján állapodott meg. Nem csoda, hiszen a népnyelv is sokféle szót
használt még a honos állatokra is. Egy-egy állatfajnak nemritkán akár több tucat neve
lehetett, például a búbos bankának 52-féle magyar nevét használták.

N

em volt sokkal egyszerűbb a helyzet a rengeteg új egzotikus (trópusi,
tengeri) állattal, amelyekre a magyar
nyelv nem ismert kifejezést még a 19. század
derekán sem, vagy ha volt is, azt nem tekintették általánosan elfogadottnak. Persze olyan
egzotikus állatnevek is akadtak, amelyeket évszázadok óta használtak. Például az elefánt, az
orrszarvú, a strucc vagy akár a cet, a bálna régen rögzült nevek, pedig aligha élt bármelyik
a magyarsággal együtt akár a Kárpát-medencében, akár valamelyik őshazában. Minden
bizonnyal sok ilyen távoli állat nevét a magyar
nyelvre jelentősebb hatással bírt nyelvekből
(pl. latin, török, német) vette át a magyar, s
írásban legkorábban és legnagyobb számban a
korai Biblia-fordításokban jelentek meg, majd
terjedtek el később a köznyelvben is.
Hét-nyolcszáz lehet a finnugor-ugor korból
származó szavainknak a száma. Példaként
em
líthetünk néhány állatnevet: fogoly, fajd,
lúd, daru, holló, varjú, fecske, méh, hangya,
nyű, nyúl, róka, vöcsök, nyuszt, nyest, keszeg,
menyhal.

Az oroszlán szinte minden török nyelvben hasonló szó, mert a honfoglalásig terjedő ősmagyar korban főként az ótörök nyelvek hatása
volt erős. Ótörök eredetű a teve szavunk is.
Ebben nem a török uralom másfél évszázadának, hanem annak lehetett szerepe, hogy –
még a turáni hatás miatt – jóval előbb ragadt
meg a szó a magyarban, ugyanis a honfoglaló
sírleletek között tevével is találkoztak a régészek. A honfoglalástól a mohácsi vészig terjedő
időben tovább gyarapodott nyelvünk emlősökre vonatkozó szókincse. E szavak jelentős
része szláv eredetű (medve, hörcsög, macska),
de akad közöttük, amely latin közvetítéssel,
főként egyházi szövegek útján került át a magyar nyelvbe (tigris, párduc, elefánt). A majom
szavunk a perzsa maimúnból ered, amelyből –
arab közvetítéssel – az angol baboon (= pávián)
szó is eredeztethető. Nyelvünkbe valószínűleg
az Árpád-korban Magyarországon megtelepedett mohamedánok közvetítésével került.
Tudós egyházfiak
A korai zoológia magyar nyelven író szerzői
nagyrészt egyházfiak voltak, így jól kellett ismerniük a klasszikus görög és latin szerzőket.
Arisztotelész és Plinius munkái fellelhetőek
voltak a nagyobb hazai könyvtárakban, így a
Corvinák között is.

Nyomtatott műben magyar nyelvű állatneveket legelőször Temesvári Pelbártnál találunk.
Pelbartus de Temeswar: Aureum Rosarium
Theologiae 2. kötetének (Hagenau, 1504.) néhány oldalán felbukkan pár korabeli állatnév,
mint a Gyengier, Faid, patkán.
A tudományos műveket akkor kezdték el latinból, görögből nemzeti nyelvekre fordítani,
amikor az egyházi könyvek, a Szentírás fordítása már általánossá vált – a reformáció, a 16.
század jelenti ezt az fordulópontot. Magyarországon a háborúk és a török foglalások miatt
ugyan lelassult, de nem szűnt meg a zoológiai
tudomány fejlődése. A világlátott magyar tudományos szerzők elsősorban latinból magyarítottak, de németből, franciából, sőt néha
angolból is – attól függően, hogy hová vetette
őket a sorsuk.
A reformáció kora az állatnevekben is jelentős
magyarítási újdonságokat hoz. Nézzük Károli
Gáspár első magyar nyelvű bibliáját, a Vizsolyi
Bibliát. A fordító számos állatot nevez meg,
melyek között a magyar emberek számára
nyilvánvalóan egzotikusak is nagy számban
akadnak. Az elefánt szó például 13-szor fordul elő, igaz, többnyire az „elefántcsont” kifejezésben, az oroszlán pedig 117-szer kerül
említésre, a tigris viszont egyszer sem, hiszen
a Szentföld közelében nem volt honos. Mózes

III. Könyvében idézi, milyen lények megevését
tiltotta meg az Úr, s ezek között akadnak egzotikus állatok is, pl. a struc (sic!), az eszterág
(becsapós, mert ez népi neve a gólyának). „A
földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek
legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a
gyík az ő nemével. A sündisznó, a kaméleon,
a tarka gyík, a csiga és a vakondok.” Lám, a
honos lények közé beférkőzött egy „kaméleon”
is, és a görög elnevezést nem próbálja magyarítani.
A 17. század közepétől, a magyar nyelvű írásbeliség elterjedése nyomán kialakult a szavak
írott formája, és egységesedtek a területenként esetleg eltérő módon használt elnevezések. Apáczai Csere János elsőként törekedett
a magyar tudományos nyelv megteremtésére.
Az 1655-ben, Utrechtben megjelenő Magyar
encyclopaedia többnyire olyan állatokról ír,
amelyekre már volt szó, így aztán nem is igen
alkotott új állatneveket. Az egzótáknál inkább
csak adoptálja a latin nevet: a hyaena (= hiéna), unicornis (= egyszarvú) szavakat használta az egyébként magyar nyelvű szövegben.
Néhány állat azonosítása nehéz, mondjuk a
„tarkabarka vad” lehet párduc, de akár zsiráf is.
Művét fél évszázados csend követi, és ezt
az első magyar nyelvű valódi állattan-könyv
töri meg: Miskolci Gáspár Egy jeles vadkert
című műve Lőcsén jelenik meg, 1702-ben.
A könyv valamennyi ismert – és képzelt – állat külső leírását nyújtja, de emellett az állatok
természetét, mozgását, lakhelyét és hasznát
is bemutatja. Miskolczi munkája a tévhitekkel együtt is nagyon szórakoztató olvasmány.
A kor tudományos állapotainak megfelelően
sok benne a babonás, csodás elem.
Állatnevek születőben
A világ gyors felfedezése és gyarmatosítása
más világok értékeinek és érdekességeinek, így
állatainak is sokaságát hozza Európába, s előbbutóbb Magyarországra is. A felvilágosodás korának nagy tudományos munkái pedig a 18–19.
század fordulójától kezdve hozzánk is eljutnak,
s ekkoriban egyre erősebben hat a magyarítás
gondolata. Linnét, Cuvier-t, Humboldtot hamar átültették magyarra. Mivel a nyelvújítás
korában nem féltek új szavak alkotásától, bőséggel keletkeztek új állatnevek. Meg kell említeni Gáti István, Földi János, Márton József
és Vajda Péter magyar nyelvű munkáit, amelyekkel az egzotikus zoológia magyar nevezéktanát nagyrészt létrehozták.
Földi János az élővilág tagjait rendszerbe foglaló Karl Linné munkáit magyarul az általa
tervezett sorozat (Természeti História) első és
egyetlen kötetében kezdte közreadni: A’ Linné
Systemája szerént. Első tsomó. Az állatok országa. Földi halála után fél évvel, Pozsonyban,
1801-ben megjelent könyv az első rendszeres
magyar nyelvű állattan. Az emlősök elnevezést
is szerzőjének köszönhetjük, aki a Linné által
használt latin mammalia szót tette át először
magyarra.

Márton József Bécsben, 1805-ben kiadott
munkáját Bertuch F(riedrich) J(ustin) műve
nyomán készítette el: Természethistóriai képeskönyv az ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére, amely négynyelvű volt (latin, magyar,
német, francia).
Georg Christian Raff: Naturgeschichte für
Kinder című műve (1778) magyarul az egyik
legnépszerűbb természetrajzi munka volt a
maga korában – Természeti história a gyermekeknek –, először Kassán, Vajda Péter fordításában adták ki, 1835-ben. 1844-es harmadik,
pesti kiadásánál már ezt olvashatjuk: „kijav.
Stancsics Mihály”, aki nem kisebb személy,
mint Táncsics Mihály.
A nyelvújító géniusz Vajda Péter Cuvier-for
dítása: Az állat-ország fölosztva alkotása szerint alapul szolgálandó az állatok ter
mé
szet
leirásához bevezetésül az összehasonlító bonctanhoz 1841-ben, Budán jelent meg. A fordítást
és a kiadást finanszírozó Magyar Tudományos
Akadémia nevében Schedel Ferencz titoknok
az előszóban elhárítja a felelősséget az állatnevek kapcsán. De maga a magyar állatnevek
százait kigondoló Vajda nem hárít. Szégyenkedés és szerénykedés nélkül talál ki új magyar
állatneveket, és vállalja az úttörő szerepet, nem
akar idegen szavakat átvenni. Vajda számos állatneve mára – sajnos (?) – már kiment a divatból, s a magyar zoológiai nyelv nem magyar,
hanem idegen kifejezéseket használ. Így például a „suhanúszók” felett a német „Delphine”
átvétele győzedelmeskedett.
Petényi János Salamon, az egyik legelső valódi tudós zoológusunk volt 1834-től a Magyar
Nemzeti Múzeum állattárának felügyelője, aki
rendezte a múzeum anyagát, s bizonyára meghatározó szerepe volt abban, hogy a leltárba
milyen neveken kerültek be a gyűjtemény állatai. Néhány példa a mai megfelelőikkel együtt:
berzengő küzdér a pajzsos cankó, amerikai
szaladár a nandu, kőfali fölleng a sarlós fecske, mosó talpály a mosómedve, nagy orrbötök
a nagy patkósdenevér, borjú ülge a borjúfóka,
közönséges rémke a hamvasmaki, nyöszörgő

mimők vagy más néven csuklyás kucsföd a
csuklyásmajom, duzajkú ebfej a mandrill,
zöldencs farkutáncs a sárga barkójú cerkóf,
vörös utács vagy homlokmagasemlőr az orangután, fekete utáncs vagy vadember majom a
csimpánz.
Egy könyv, amely átírta
a magyar nevezéktant
A 19. század végére már izmos tudomány, a zoológia nemzetközi nyelvének átvételi szándéka
egyfelől, a magyarítási szándék virtusának
megszelídülése a kiegyezést követő évtizedek
során másfelől oda vezet, hogy végül az ügyek
megállapodnak a kor legterjedelmesebb zoológiai munkájának, Alfred Brehm Tierlebenének
hazai kiadása során (Az állatok világa címmel
10 kötetben először 1901-ben jelent meg). Ennek fordítói, szerkesztői gárdáját a kor legfőbb
szaktekintélyei alkották, így a német nevezéktan mintáit követő magyarítás lett a következő
fél évszázad hazai nevezéktanát meghatározó
munkává. Ez a folyamat a 20. század második
felében ért véget, amikortól az angolszász egzotikus állatnév-minták kezdtek átfordítódni,
s e folyamat máig is tart.
Prof. Dr. Persányi Miklós

Vissza a természetbe
Jól ismert probléma, amikor az elkóborolt vagy ne adj’ isten kidobott, szabadon engedett
házi kedvencek – jobbára kutyák, macskák – elhelyezéséről, gyógyításáról és új gazdához
kerüléséről kell gondoskodni. Kevéssé ismert, de ugyanakkor nem kevésbé fontos a vadon
élő védett fajok sérült, beteg vagy csak legyengült egyedeinek mentése, s ha lehetséges,
visszaengedése a természetbe.
Szelényi Gábor felvételei

Kuvikok elengedés előtt

A

Budapesti Állatkert műhelyében megalakult Magyar Madármentők Alapítvány évente több száz faj
több ezer egyedéről gondoskodik. Szelényi Gábor
referens foglalja össze, melyek a leggyakoribb esetek:
Az alapítványhoz kerülő, bajba jutott állatok zöme a városi környezetet jól tűrő, illetve azt kifejezetten kedvelő
fajokból tevődik össze. Jellemző a széncinege és a feketerigó. Előbbi gyakran rakja fészkét az ember által épített,
s később esetleg megbontott zugokba, míg utóbbi fiókái
a röpképesség elérése előtt elhagyják a fészket. Így a fiatal madarak könnyen szenvednek balesetet a számukra felismerhetetlen határok közt zajló forgalomban. Sok
„vendég” kerül még ki a sarlósfecskék, fakopáncsok közül.
Kiemelt probléma az ablaknak repülés. Nyilván nem kerülhet minden üvegfelületre ragadozósziluett, de olykor
még ez sem menti meg a madarakat a váratlan ütközéstől. Aztán maguk a ragadozók is sokszor a kórteremben
kötnek ki: főleg vörösvércse, egerészölyv, erdei fülesbagoly, macskabagoly. Az emlősök közül a sünök gyakorta járnak pórul: fűnyírás, kutyatámadás vagy avarégetés
a fő veszélyforrások. Jobb esetben menthető állapotban
kerülnek az ellátóhelyre. Idényjelleggel, a telet megelőző
felújítások kárvallottjai a különböző denevérfajok. Akár
több száz egyedes kolónia is mentésre szorulhat, és a sérült végtagok, bőrvitorlák kezelésétől kezdve az egész állomány felerősítéséig van velük tennivaló. Rendszertani kategóriát és nagyságrendet ugorva még a mocsári teknős
sérült páncélú példányai is szép számban előfordulnak.
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Fehér gólya, Hortobágy

A másik póluson a természetvédelmi szempontból vagy
különlegességük okán ritkaságszámba menő eseteket kell
megemlítenünk. Éves szinten fajonként néhány egyedről
beszélünk, de komoly természetvédelmi jelentőséggel bírhat, ha sikerül szaporodóképes példányt szabadon engedni. Ilyenek a fokozottan védett ragadozó madarak: például
a sasok, uhu, uráli bagoly, füleskuvik, gyöngybagoly, darázsölyv. Kedves történetet toldhatnánk még ide a tavaly
anyjától elsodródott, mára ismét szabadon élő hódkölyök
istápolásáról.
Három irány
Érdekes lélektani jelenség, hogy milyen állatokat visznek
a mentőállomásokra. A meglehetősen szubjektív „nemszeretem” állatok kategóriájába tartozó fajokból alig kerül
be néhány egyed. Például, miután a hüllők és kétéltűek
szeretnek a nappal felmelegedett aszfalton hasalni este
(rossz látási viszonyok közt), sok közülük megsérül a nagy
forgalomban – így akár élen is járhatnának a statisztikában, de nem így van. Gerinctelenek pedig elő sem fordulnak a természetvédelmi mentőközpontokban.
A mentett állatok sorsa alapvetően három irányba fordulhat.
Nehéz döntések akkor születnek, amikor szinte életképtelenné válik a szerencsétlenül járt lény. Szenved. Egy szárn�nyal eléldegél az a madár, de egy lábbal csak kínlódik...
Más esetekben a pusztulástól megmentett állat nem lesz képes önálló, szabad életet élni. Madaraknál ez főként a szárny
ízületi sérülésekor következik be. Ilyenkor helyet kapnak a

Sünkölyök

mentőállomáson vagy az ország más pontján, egy erre a
célra létesített férőhelyen, netán bemutatóhelyen, állatkertekben. Ám szerencsére gyakran előfordul, hogy az adott
egyed végül felépülve visszakerül a természetbe.
Egy-egy városkedvelő faj egyedét a Ligetben is szabadon
bocsáthatjuk – folytatja Szelényi Gábor –, de ennek semmi értelme mondjuk 30 cinke esetében. Ilyenkor valamilyen természetes környezetben engedjük őket útjukra. A
felébresztett denevéreket az enyhébb időszakokban helyezzük ki.
Különleges alkalmakkor maguk a megtalálók engedhetik
szabadon a felgyógyult állatot. Ilyen volt az az eset is, amikor vadgazdálkodó hozott be egy mérgezett parlagi sast
– ragyogó ellenpéldájaként a hagyományosan ragadozómadár-ellenesnek tartott vadásztársadalomnak.

Amit még tudni érdemes
❱ Az avar és rőzsekupac számos gerinces és számtalan
gerinctelen búvóhelye. A nem kívánt tragédiát megelőzhetjük azzal, ha a nem frissen halmozott avart átmozgatjuk égetés előtt. Vagy egyszerűen komposztáljunk!
❱ A megfontolás nélkül beszerzett, majd megunt ékszerteknősök gyakran végzik vadvizekben. Az őshonos mocsári teknős védelmében a mentőhelyek befogadják ezeket az állatokat. Az inváziós veszélyt nem
jelentő fajoknak azonban már nem jut hely.

Hódkölyök

Darázsölyv fióka

Olykor az is előfordul, hogy egy-egy állat nem a szabadságot választja. Margit, az egyik kedvenc gólyánk nem repül.
Tudna, de úgy alakult a sorsa, hogy egyszerűen nincs miért. Margit úgy döntött, velünk marad.
Odafigyelés és szakértelem
A mentett állatokról történő gondoskodás nagy odafigyelést, szervezettséget és szakértelmet igényel. Éppen ezért
csak kevés önkéntesnek nyílik módja bekapcsolódni ebbe
a munkába. Tekintettel a szükséges infrastruktúrára, az
ellátás költségeire és a speciális állatorvosi szakértelemre,
a mentőhelyek legtöbbször állatkertek alá szerveződnek.
Ugyanakkor akad néhány civil szervezet, amelynél nagy
szakmai felkészültséget és eszközparkot találunk. Sőt, az
említett hód felnevelésekor a téli szállást a Peteshalmi
Vidrapark medencés kifutójában tudta az állomás megoldani. A férőhely még egy állatkerten belül is problémát jelenthet. A Budapesti Állatkert látogatható mentőállomása
(Élet és Halál Háza) nem tudná kiszolgálni az igényeket,
így a közönség elől zárt Hungária körúti telephelyen is
mentett állatok gondozása folyik.
Kovács Gyula
Mókus

❱ A vadászható vadfajok esetében a vadásztársaságok
járnak el: ez jogi szempontból és a jellemzően nagy
testméret okán is indokolt.
❱ Fontos, hogy a visszatelepítésre alkalmasnak vélt állatokat egyes fajok esetében gondozóik ne szoktassák
magukhoz. Ilyenkor még az etetés is takarás mögül
zajlik.
❱ Elérhetőség és befogadással kapcsolatos információk:
www.zoobudapest.com/termeszetvedelem/
madarmentok
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Első számú kedvenc a

szakállas agáma
A terráriumi állatok iránt érdeklődők első számú kedvence a szakállas agáma. Amolyan „első”
állatnak szoktuk ajánlani azoknak, akik gyíkokkal szeretnének foglalkozni. Ezek az állatok könnyen
és viszonylag olcsón beszerezhetőek, terráriumi tartásuk nem túl költséges, táplálékuk egyszerűn
megvásárolható, könnyen szaporodnak, és nem utolsósorban sokáig élnek.

A

Pogona nemzetséghez tartozó fajok elterjedési területe Ausztrália déli és délkeleti része. Elsősorban a száraz, köves, szórtan cserjés területek lakói. Fogságban
leggyakrabban a Pogona vitticeps faj példányait vásárolhatjuk, de egyes börzéken a P. pictus és a P. barbatus példányai
is beszerezhetőek. A szakállas agáma 40-50 cm hosszúságú,
így nem tartozik a legkisebb terráriumi gyíkfajok közé. Színezetük nagyon változatos. A szürkés alapszíntől a narancsvörösig a legváltozatosabb árnyalatokban pompáznak. A hát
jellegzetes foltjai szembetűnőek, a has fehér. Mint a nevéből
is kiderül, a torkon és a fej két oldalán elhelyezkedő tüskés
pikkelyeknek köszönheti jellegzetes megjelenését. Ezek a
tüskék nem szúrnak, inkább a fej robusztusságát kiemelendő, fokozzák az ellenség vagy a rivális elijesztését. Ha ehhez még az állkapocs alsó részének fekete színre váltását is
hozzátesszük, igazán félelmetes külsővel rendelkező gyíknak
tekinthetjük terráriumi kedvencünket. A test két oldalvonalán
szintén szarutüskék találhatók. Hangsúlyt ezek akkor kapnak,
ha az állat felfújja magát, és a tüskék kimeredve optikailag
növelik az állat felületét.

A terráriumban
Kifejezetten melegkedvelő faj, ezért a terráriumépítésnél figyelembe kell venni, hogy azt komoly technikai alapfunkcióval egészítsük ki. Így a talajfűtő – elsősorban ott szükséges,
ahol hideg a lakás –, a lokális meleget biztosító izzó, valamint
24

a nélkülözhetetlen UV-fény az alapfelszereltséghez tartozik.
Egy-két állatnak elegendő 100 x 50 x 60 cm nagyságú férőhely. Több állat, vagy akár egy tenyészcsapat esetében,
legalább 150-160 cm hosszúságú terráriummal kell számolnunk. Talajnak megfelel a sóder és kókuszrost 1/1 arányú
keveréke, kiegészítve egy-egy nagyobb kővel. Bármennyire
esztétikus is, a sivatagi homok használatát kerüljük! Ezek az
állatok táplálkozásuk során a takarmányállattal sok apró homokszemet nyelhetnek le, ami rossz esetben akár bélelzáródást is okozhat!
A talajt dekorálhatjuk kiszáradt fűcsomókkal, de élő növényt
is telepíthetünk, így például Sansaveria, Escheveria, Agave,
Crassula fajokat. A talaj egy részét a terrárium egyik sarkában
tartsuk nedvesen. Különösen a vedlő állatok szívesen keresik
fel, ásnak, túrnak ott, puhítva a bőrt. A száraz területek gyíkfajai – mivel nincs vízfelület – a bőrükön keresztül veszik fel
a nedvességet, amikor élőhelyükön a talaj alsóbb rétegeibe
vonulnak vissza. Egy nagyobb faágat vagy fatuskót is elhelyezhetünk dekorációs elemként, amire az állatok felmászva kihasználhatják a teljes teret. Napközben a hőmérséklet
a napozóhelyen 36–40, a terrárium egyéb részén 28–32 fok
legyen, éjszaka pedig 18–20 fok elegendő. Ha van rá lehetőség, egy nagyobb vizestálat is elhelyezhetünk állataink
számára, de ezt naponta akár több alkalommal tisztítani kell,
mivel könnyen beszennyezik. Több agámatartó hetente egykét alkalommal megfürdeti kedvencét, ekkor nem csak isz-

nak a gyíkok, hanem az esetleg rászáradt, vedlett bőrüktől is
megszabadulhatnak.
A nyári hónapokban kitehetjük a gyíkokat napozni. Erre a
célra megfelel egy jól záródó dróthálós ketrec vagy a kereskedelemben vásárolható napoztató „terrárium”. Természetesen a legideálisabb egy kerti, szabadtéri terrárium megépítése, ahol az állatok akár a fagyokig is kint maradhatnak.

A szakállas agámát már több színváltozatban
is tenyésztik.

táplálékot soha ne hagyjunk az állatoknál! Az alvó gyíkokat
a tücskök könnyen megrághatják, olykor súlyos sebet ejtve.
Már a frissen kikelt kis agámák is előszeretettel fogyasztják
a növényi táplálékot. Tavasztól őszig a tyúkhúr, pitypang,
lándzsás útifű, egyéb kaszált fűfajok, télen pedig a sütőtök,
alma, körte és más gyümölcsök etetése ajánlott. Azok a
példányok, amelyek nem telelnek, a mi téli időjárásunkban
gyakran szinte csak növényi táplálékon élnek. Nagyon fontos, hogy etetések alkalmával a kalcium és a vitaminpor minden esetben rákerüljön a takarmányra, legyen az akár rovar,
akár növény. A kalciumhiányos állat végtagjai remegnek, fejét koordinálatlanul mozgatja. Az ilyen példányt nem mindig
sikerül meggyógyítani. Egyszerűbb a megelőzés!
Szaporítás
Eredményes szaporításhoz az úgynevezett teleltetésre van
szükség. Elegendő egy 2–4 hónapos nyugalmi periódus,
16–18 fokos hőmérsékleten. Az egyéves állatok már képesek
szaporodni. A téli időszakban nem vagy csak alig kell etetni
– az állataink jelzik, ha éhesek –, az állandó vízivási lehetőség viszont nélkülözhetetlen. A sikeres párzás után a nőstény
egyre kevesebbet táplálkozik, s ahogy közeledik a tojásrakás

Pogona barbatus

tartunk együtt, sajnos fennáll a veszély, hogy egyiket-másikat
megharapdálják. Ilyenkor a lábujjak és a farokvég sérül, csonkolódik. Jól bevált módszer, ha a kis példányokat 2-3 fős csoportokban helyezzük el. A kicsinyek gyorsan nőnek. Már egészen kis korban elkezdődik a rivalizálás. A kis agámák fegyverzete csupán a mellső végtagok körkörös mozgatására, a fej
ütemes biccentésére és a farok felkunkorítására szorítkozik.
Színváltozatok
A tömegével szaporított terráriumi fajoknál, így a szakállas
agámánál is előbb-utóbb megjelenik a színváltozat. Az első
példányok olykor csillagászati áron kelnek el, majd amikor
már sokan szaporítják, jelentősen csökken az áruk. Így van
ez a szakállas agámáknál is. A red, sandfire, blood, citrus,
orange, leucistic, silkback színváltozat – és még sorolhatnánk – kelendő portéka a vásárlók között. Természetesen
ezek az állatok ugyanolyan terráriumi tartást kívánnak, mint
a normál színváltozatok. Bőven akadnak úgynevezett mix
példányok is. Ezek az állatok a normál és egy extra színváltozat vagy két extra színváltozat utódai lehetnek – éppen annyi
örömet jelentve gondozójuknak.
Fehér Tamás

Trionyx Díszállat és terrarisztikai szaküzlet
• Díszhalak, akváriumok, felszerelések
• Farkos és farkatlan kétéltűek, vízi és szárazföldi teknősök
• Gyíkok, kígyók, madárpókok, rágcsálók
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 72. • Nyitva tartás: H-P: 10–18, Szo: 9-13
T.: +36 30 986 8996 • www.trionyx.hu
25

Kovács Zsolt felvétele

A szerző felvételei

Táplálkozás
Nem meglepő kijelentés, hogy a szakállas agáma szinte
mindenevő! Természetesen a rovartáplálék az elsődleges.
Különösen kedvelik a sáskát, tücsköt, csótányt. Igazi csemege számukra a rózsabogárlárva és a viaszmoly hernyója. Élő

ideje, egyre többször ássa a terrárium talaját. Ekkor be kell
helyezni az úgynevezett tojatóedényt. Ez nem más, mint egy
1-2 liter űrtartalmú műanyag edény, nedves homokkal, kókuszrosttal vagy perlittel feltöltve. A nőstény általában ebbe
a mesterségesen kialakított fészekbe fogja lerakni 10-15 tojását. Idősebb példány akár 20-nál több tojást is rakhat. Amikor
végzett, a tojásokat gondosan betemeti, majd a fejével tömöríti a talajt. A már előkészített, 28-29 fokos hőmérsékletre
beállított keltetőbe téve a tojatóedényt, várhatóan 70-80 nap
alatt ki is kelnek a kicsinyek.
Egy párzási ciklus alatt a nőstény 4-5 alkalommal is képes termékeny tojásokat tojni. A kis agámák 7–10 cm hosszúságúak,
és pár naposan már kergetik a tücsköket. Ha több kis példányt

Egy szelet
Pásztó-puszta

Túzok

A Túrkeve határában elterülő Pásztó-puszta pannon szikes gyep, melyen eleink még rideg
tartásban legeltették haszonállataikat a dús füvű öntésterületeken. A folyószabályozások után
a terület elkezdett szikesedni, ezáltal változott flórájának és faunájának összetétele. Megjelent
az intenzív gépi kaszálás, eltűnt a legeltető állattartás, és a gondatlan kezelés következménye
egy gyomosodó, csökkenő biodiverzitású terület lett.

túrkevei Nimfea Természetvédelmi Egyesület a
„Pásztó-puszta pannon szikes gyep helyreállítása
és megőrzése fenntartható gazdálkodási módszerekkel” Life program keretében folytatja a tájrehabilitációt,
a megmaradt puszta hasznosítását és természeti értékeinek védelmét. Pásztó-puszta ma kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési Natura 2000 terület és helyi jelentőségű védett természeti terület. Az egyesület a Pásztói-legelőn a hagyományos tájhasználat helyreállításával a terület leromlott ökológiai állapotát szeretné helyrehozni, ami
ezáltal megfelelő életteret biztosíthat számos növény- és
állatfajnak. Az alábbiakban a terület madárfaunájának értékesebb képviselőit vesszük leltárba:
Kékvércse (Falco vespertinus): Magyarországon rendszeresen fészkelő, fokozottan védett madárfajunk, melynek
természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Síkvidéki, fás területeken fészkel, szereti kimagasló tereptárgyakról szemmel
tartani vadászterületét. Nagyobb rovarokkal, főként bogarakkal, egyenesszárnyúakkal táplálkozik, de rágcsálók,
békák és kisebb emlősök is felkerülnek étlapjára. Fészket
nem épít, varjúfészkekbe vagy az általunk kihelyezett
odúkba rakja 3-4 tojását.
Kerecsensólyom (Falco cherrug): Hazánkban fokozottan védett madárfaj, természetvédelmi értéke 1 millió Ft.
Elsősorban a ligetes erdőkkel, fasorokkal, ürgés legelőkkel tarkított élőhelyeket kedveli. Táplálékát az ürgék, ga26

lambok, seregélyek, rágcsálók jelentik, de előfordul, hogy
más ragadozó madaraktól, például héjától vagy vércsétől
ragadja el zsákmányát. Fészket nem épít. Elsősorban egerészölyv, holló, dolmányos varjú, esetenként parlagi sas,
rétisas, ritkán fehér gólya, szürke gém és kárókatona elhagyott fészkeit foglalja el. A kis fiókákat a tojó eteti a hím
által hordott táplálékkal. Hat hét után röpképessé válnak a
fiatalok, és elhagyják a fészket, de további 2-3 hétig még
az öreg sólymok tanítják vadászni őket. A párok életük végéig kitartanak egymás mellett.
Túzok (Otis tarda): A világ legnehezebb repülő madara.
Legnagyobb egybefüggő európai udvarló- és fészkelő
helye Magyarországon található. Fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió Ft. Élőhelye a füves puszta, de a
mezőgazdasági területekhez is kötődik. Különösen kedveli
a repcét, hereféléket, lucernát, az őszi gabonaféléket, amikben jól elrejtőzhet. Fészkét is a termesztett növények közé
rakja, dürgőhelynek (a dürgés a párzási rituáléjuk) azonban
a réteket, alacsony füves területeket választja. Táplálkozása
igen vegyes, fűféléktől kezdve a rovarokon, rágcsálókon,
férgeken, csigákon át kisebb madarakat is elfogyaszt. A
földre rakja fészkét: egy kis mélyedést kapar, amit fűfélékkel bélel ki, és 2-3 szürkészöld, barna foltos tojást rak.
Európai szalakóta (Coracias garrulus): Kedvelt élőhelye az
erdőfoltokkal tarkított, sík terület. Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Nagy,

A területen megtalálható még közösségi jelentőségű lepkefajunk, a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), melynek védelme jelölő fajként kiemelten fontos szerepet játszik a
természetvédelmi programokban. Hazánkban mindenütt
találkozhatunk vele, ahol megtalálja az életéhez szükséges nedves réteket. Évente két nemzedék fejlődik. Az első
május-júniusban, míg a második július-augusztusban kap
szárnyra. Hernyóinak tápnövényei a lórum fajok.

Búbos banka

Nimfea Természetvédelmi Egyesület felvételei

Kis őrgébics

Nagy tűzlepke

varjúszerű madár, feltűnő, élénk színű tollazattal. Táplálékául nagyobb rovarokat, csigákat, ritkábban hüllőket és
kétéltűeket zsákmányol. Lesből támad, és a levegőben is
vadászik. Manapság a gébicsekhez és a gyurgyalaghoz
hasonlóan főleg a drótvezetékről les zsákmányára. Apró
rágcsálókat és madárfiókákat is elfogyaszt. A magyar
országi állomány zöme zöld küllő vagy fekete harkály által
készített faodvakba vagy mesterséges fészekodúkba költ.
Fészket nem épít, költőodújába fészekanyagot sem hord,
sőt az ott talált régebbi fészekmaradványokat is kidobálja.
Fészekalja 4-6 tojásból áll.
Búbos banka (Upupa epops): Rétekkel, legelőkkel szomszédos öreg erdők lakója, ahol a fészkeléshez odvas fákat
talál. Megjelenik az emberek közelében is. Védett madarunk, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Fő eledelét a
rovarok jelentik. Leginkább a földön keresgél, lárvákkal,
sáskákkal, gilisztával, tücskökkel, cserebogárral, lótetűvel
táplálkozik, amelyeket hosszú csőrével a földből is kiszed.
Üregekben, harkály által készített odúkban fészkel, melybe 5-8 tojást rak.
Kis őrgébics (Lanius minor): Jellegzetes „bandita” szemsávval rendelkezik. Itthon védett, természetvédelmi értéke 50.000 Ft. Főként rovarokkal táplálkozik, de megfogja a
kisebb emlősöket és hüllőket is. Magasabb fákra növényi
anyagokból építi csésze alakú fészkét. Az építőanyagba
illatos növényeket fonogat bele, végül tollakkal béleli ki.
Fészekalja 5-7 tojásból áll.
Szabó Tímea
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A havasok

papagája
A legtöbb papagáj a szubtrópus és a trópus lakója, ezért talán furcsán hangzik a cím,
amely arra utal, hogy a kea (Nestor notabilis) kivétel: eltűri a hideget, a fagyos havasok világát.

A

világ egyetlen alpesi papagája Új-Zéland Déli-szigetének nyugati részén, a télen-nyáron zimankós hegyvidéken honos. A magas régiókat is kedveli, ahol már
csak kisebb cserjék, mohák és zuzmók találhatók, emellett
az alacsonyabb fekvésű déli bükkösökben (Nothofagus) él és
fészkel. Még egy rövid turistaút alkalmával is gyakran találkozhat ezzel a szép és rendkívül érdekes madárral az oda
látogató. Az is, aki nem érdeklődik különösebben a madarak
iránt, mert a keákat bizony nagyon is érdeklik az emberek,
mondhatni, keresik a társaságunkat.
Minden lében kanál
Ez a nagy vonzalom természetesen nem emberi mércével mért barátkozási hajlam, sokkal inkább arra
utal, hogy a kea rendkívül kíváncsi és jó étvágyú! De azt is mondhatjuk, hogy főleg azért
kíváncsi, mert jó étvágyú! Ez a mindenevő
madár ugyanis éjjel-nappal azon töri a
fejét, hogyan jusson egy-két finomabb
falathoz, és ebben az igyekezetében
nem gátolja az embertől való félelem. Ez a félelemnélküliség egyébként jellemző az őshonos új-zélandi
állatfajokra, melyek egy majdhogynem veszélymentes világban éltek
az ember megérkezése előtt. Az elmúlt egy-két évezredes jelenlétünk
sem volt elég arra, hogy az őshonos
állatok megtanulják az embertől való
félelmet. Szegények nagy árat fizettek
ezért: a polinéz eredetű maorik szinte
minden fajt kiirtottak, amit meg lehetett enni!
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Juhokra „vadászik”
A keák elkerülték ezt a sorsot, habár
számukra is szomorú korszak kezdődött a fehér ember megjelenésével.
A gazdálkodó gyarmatosítók már
kezdettől fogva sem szerették a
„minden lében kanál” papagájokat, melyek kíváncsian csipegettek minden számukra

ismeretlen tárgyat, azt próbálgatva, vajon ehetőek-e. A kea
legnagyobb „bűne” az, hogy intelligens, könnyen és gyorsan igazodik az új helyzetekhez. Annak ellenére, hogy Új-Zélandnak nincs őshonos nagyemlőse, a keák nem „döbbentek
meg” az első betelepített juhok láttán. Sőt, nagy érdeklődéssel kezdték „tanulmányozni” őket. Eleinte különösen a csillogó szemük tetszett meg nekik. Sajnos ez az érdeklődés oda
vezetett, hogy jó pár jámbor birkának kicsipkedték a szemét.
Aztán a legokosabbak arra is rájöttek, hogy a juhok bundája
alatt finom faggyúréteg van. Addig csipkedték az állatok hátát, míg hozzá nem
jutottak a zsírréteghez. A sebek könnyen elfertőződtek,
a juhok pusztultak – a farmerek meg pusztították
a keákat. S nem is eredménytelenül, mivel a
juhtenyésztők még
vérdíjat is fizettek
minden megölt madárért. A példátlan
öldöklés következtében több mint
150 000 madarat
pusztítottak el
mintegy 100
év alatt, egé-

szen 1970-ig, amikor is a kea bizonyos mértékben védetté
vált. Ekkor már csak 5000 példányt sikerült összeszámlálni!
De a teljes védelem mégis csak 1986-ban következett be.
A szakértők jó ideig nem akarták elhinni a farmerek állításait a juhokat pusztító keákkal kapcsolatban. Azt gondolták,
hogy ez csak a vidéki emberek afféle mendemondája, hiszen
nincs még egy papagáj a földkerekségen, mely emlősöket
támadna meg. De aztán kénytelenek voltak hitelt adni beszámolóiknak, mert nem csak a megfigyelések, hanem video
felvételek is bizonyították, hogy a keák igenis megtámadják
a juhokat. Mégpedig „szervezetten”, csoportba verődve, az
éjszaka leple alatt!
Mindent szétszed
Hozzá kell tennem, hogy a kea nem csak mindenevő, de
fészekrablásra is hajlamos, ahol lehetőség adódik erre, s ráadásul éjszaka is aktív. Nemhiába sorolták a taxonómusok
a bagolypapagáj-félék (Strigopoidea) öregcsaládjába. Hogy
milyen szívesen buzgólkodik éjszaka, annak tanúi lehettünk,
amikor egy alkalommal feleségemmel a Mount Cook fahatár
feletti sziklavadonában, egy elhagyott kunyhóban éjszakáztunk – de alig tudtunk aludni a tetőn serénykedő keák miatt.
A kíváncsi madarak be akartak jutni a kunyhóba, mégpedig
úgy, hogy a bádogtető szegecseit próbálták kemény csőrükkel kifeszegetni! Mivel arrafelé nem sok emberrel találkozhattak, a mi látogatásunk valóságos szenzációt jelentett nekik.
A nap bármelyik órájában készek voltak, hogy körülvegyenek bennünket, csipkedték hátizsákjaink szíjait, csatjait, és ha
tehették, természetesen mindenünkbe beleettek.

A kea méretes papagáj, csőre hegyétől a farktollai végéig
majdnem fél méter, szárnyainak fesztávolsága egy méteres,
testsúlya azonban gyakran még az 1 kg-ot sem éri el. Csőre rendkívül erős és mondhatni, hogy izomzata is az, mert
aránylag kis testsúlyához viszonyítva nagy erőkifejtésre képes.
Gyakran megbetegszik
De hiába intelligens és találékony, a modern világ veszélyei tovább tizedelik állományát. Az Ausztráliából betelepített és hihetetlen mennyiségben elszaporodott közönséges rókakuzu (Trichosurus vulpecula) rendszeresen rabolja
fészkeiket, s a behurcolt állatok irtására szolgáló mérgezett
csaliktól sok kea is elpusztul. A mindenféle szemetet, összelopkodott tárgyakat – például autók szélvédőtörlőit – megkóstolgató madarak gyakran megbetegednek, s el is pusztulnak. Mindezen az sem segít sokat, hogy a Természetvédelmi
Világszövetség (IUCN) listáján már régen sebezhető státuszú
fajként szerepel.
A kea csintalan, de roppant szórakoztató, tanulékony társállat
is lehet, habár a magányt nem jól viseli. Ha társa is van, sokkal
boldogabban éli életét még rabságban is. A vadon élő madarak korai halála gyakori, alig több mint a fele éri csak meg a felnőttkort. Átlag élethosszuk 5 év, de ahol jól tartják, fogságban
majdnem tízszer ilyen hosszú időt is megélhetnek!
Aki szeretné látni ezt a ritka madarat, annak minden bizon�nyal szép élményt tartogat a budapesti állatkert keáival való
találkozás. Az itteni példányok remélhetőleg még jó néhány
évtizeden át fogadják majd a látogatókat.
Dr. Hangay György

Korsós Zoltán felvétele

A szerző felvétele

A kea a sűrű, hűvös esőerdőkben fészkel, néha éppen ott,
ahol a jéghideget árasztó gleccserek véget érnek.
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hírek a budapesti állatkertből

Dr. Bogsch Ilma emlékére
Június 3-án az Óbudai temetőben vettünk végső búcsút állatkertünk egykori főigazgatójától, aki
április 27-én, 73. életévében hunyt el. Dr. Bogsch Ilma 1942. január 13-án született. Az egyetemi
évek után, 1964. szeptember 21-én első munkahelyeként választotta – akkori nevén – Budapest
Főváros Állat- és Növénykertjét, ahol Anghi Csaba és Pénzes Bethen tanítványaként kezdett el dolgozni. Kezdetben tudományos munkatársként az Akvárium–Terrárium Osztályon végezte munkáját, illetve zoopedagógusként tevékenykedett. Később az Emlős Osztály helyettes vezetője, majd
vezetője lett, 1994 után pedig gyűjteményi igazgatóvá nevezték ki. 2000-ben nyugdíjba vonult, ám
tanácsadóként ezután is segítette a kertet. 2003 és 2007 között pedig főigazgatóként irányította
az intézményt. Tudományos területe kezdetben az akvarisztika volt, amely hamar kiegészült a
zoopedagógiával és az emlősállatokkal kapcsolatos kérdésekkel. Számos szakcikke, ismeretterjesztő írása látott napvilágot. Doktori disszertációját, amelyben a szájköltő halak hőmérsékleti igényeivel foglalkozott, 1987-ben védte meg. Munkásságáért több alkalommal részesült elismerésben.
A rendszerváltás előtt kiváló népművelő kitüntető címet kapott, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét vehette át. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Különleges „kiskutyák”
Március 12-én hat ázsiai vadkutya (Cuon alpinus) jött világra a tágas kifutó egyik mesterséges kotorékjában. Ez
azért is különösen nagy öröm, mert e kutyaféle veszélyeztetett. Hajdan Ázsia középső, déli és délkeleti részén is
általánosan elterjedt fajnak számított. Napjainkban Dél- és
Délkelet-Ázsiában, a múltbeli elterjedéshez képest jóval
kisebb területen fordul elő. Vadonbeli állományát néhány
ezer egyedre becsülik, s ez a szám évről évre csökken.
Az ázsiai vadkutyákat szokták vörös farkasnak, illetve az
India déli részén beszélt kannada nyelvből származó kifejezéssel dhole-nak is nevezni. Csapatban vadásznak, és
olyan eredményesen képesek együttműködni, hogy még
a tigrissel is felveszik a versenyt. A faj kultúrtörténeti jelentőségét jelzi, hogy a dhole-ok Rudyard Kipling A dzsungel
könyve című művében is helyet kaptak, éspedig a „Vörös kutyákról” szóló fejezetben. A világ állatkertjeiben valamivel több, mint kétszáz
ázsiai vadkutyát tartanak.
Állatkertünkben 2008 óta élnek dhole-ok. Eredetileg három nőstényből és két hímből állt a csapat, de az évek során több alkalommal,
így 2009-ben és 2011-ben is sikeresen szaporodtak. A jelenlegi csapat hat felnőtt állatból, illetve a nemrégiben született hat kölyökből áll.

Kölyök a jávai languroknál
A jávai langur (Trachypithecus auratus) elterjedési területe nemcsak Jávát, hanem
Indonézia néhány további szigetét (Bali, Lombok) is magába foglalja. Erdőlakó,
nappal aktív faj, amely élőhelyének átalakulása miatt ritkulóban van.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2007 óta élnek jávai langurok, a délkelet-ázsiai
élővilág ritkaságait bemutató Xántus János-házban. Eredetileg két nőstény, Negro
és Szmörre, valamint egy Orange nevű hím került Budapestre. A nevek az állatok
színére utalnak, ennél a fajnál ugyanis kétféle, egymás mellett létező színváltozatot
lehet megkülönböztetni, ami sem az állatok nemétől, sem alfaji hovatartozásuktól
nem függ. Szmörre és Orange természetesen az aranyszínű-vörösesbarna, Negro
pedig a fekete színváltozatot képviseli.
Az elmúlt időszakban minden évben születtek jávai langurok, előfordult, hogy kettő
is egy év alatt. Az idei kölyök május 25-én látta meg a napvilágot. Az Orange és
Negro nászából született apróság aranyszínű, de ez nem meglepő, hiszen a fekete
színváltozat általában csak felnőttkorban alakul ki.
30

Írta: Hanga Zoltán

Amerikából jöttem

Bagosi Zoltán felvételei

Az aranyhasú mangábé (Cercocebus chrysogaster) eredetileg Nyugat-Afrikában őshonos, de természetes életmódjáról, illetve vadonbeli egyedszámáról igen keveset
tudunk. Annyi bizonyos, hogy állománya a vadonban folyamatosan csökkent. Állatkertekben is felettébb ritka, a nemzetközi nyilvántartás szerint a világ nyolc állatkertjében élnek aranyhasú mangábék, összesen 37 egyed. Az Egyesült Államokban Cleveland és San Antonio állatkertjeiben, Európában pedig – Budapesten kívül – a németországi Wuppertalban, a franciaországi Montpellier-ben, a csehországi Liberecben,
a romániai Marosvásárhelyen és az angliai Kent megyében működő Port Lympne
Állatparkban mutatják be a fajt.
A Fővárosi Állat- és Növénykert évtizedek óta foglalkozik e főemlős tartásával és szaporításával, méghozzá igen nagy sikerrel: ma a világ legnagyobb és „legszaporább”
állatkerti aranyhasú mangábécsapata Budapesten él. Az idősebb vezérhím pusztulása
óta azonban a rendszeres szaporulat elmaradt.
Az új hím beszerzése több éves előkészületet igényelt. A San Antonio-i állatkerttel
sikerült olyan megállapodást kötni, amelynek keretében négy ottani, az amerikai vérvonalat képviselő állat, két hím és két nőstény utazhatott Budapestre.
A négy mangábé első lépésként az állatkert karanténállomására került. Közülük azonban csak az egyik, a leginkább megfelelő hím marad Budapesten, a másik három
állat Montpellier-be, illetve az aranyhasú mangábék szaporításához újonnan csatlakozó hollandiai arnheimi állatkertbe kerül kihelyezésre. Jelenleg úgy néz ki, a 16
éves Dexter lehet a budapesti mangábécsapat új tagja. Ha az állatok nem nyerik el
valamiért egymás tetszését, a másik hímmel, Tukallal is meg lehet majd próbálkozni.

Vanessa megállíthatatlan
Az egyik szurikáta (Suricata suricatta) nőstényt,
Vanessát „szuperanya” jelzővel illetik az állatkert
dolgozói, mivel olyan nagy számban hozza világra a kölyköket, hogy azzal minden létező rekordot
megdöntött, amelyet valaha is feljegyeztek ennél
az állatfajnál. A hatéves anyaállat a természetben
legalábbis középkorúnak számítana, állatkerti körülmények között viszont – ahol a legtöbb állathoz hasonlóan a szurikáták is tovább élnek, mint
a vadonban – akár a 12 éves életkort is megérheti.
Éppen ezért igen jó esély van arra, hogy az elkövetkező években is számíthatunk újabb kölykökre
Vanessa jóvoltából.
Ám ha mostantól egyetlen kölyke sem születne, akkor is rekordernek számítana. Hat év alatt
ugyanis tizenhárom alkalommal ellett, és összesen 48 kölyköt hozott a világra. Igaz, hogy ezek
közül nem maradt életben az összes, de túlnyomó többségük minden gond nélkül felcseperedett. Több olyan esztendő is volt, hogy egy naptári éven belül háromszor adott életet egy-egy
alomnyi kölyöknek.
Április 22-én hat kölyök született, ami igen soknak
mondható, mert a tapasztalatok alapján ellésenként 2-4, esetenként 5 kölyök születése várható.
Az egyik sajnos túlságosan gyengének bizonyult,
és – bár a gondozók mesterséges neveléssel is
próbálkoztak – végül nem maradt életben.
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Iránytű
KalandoZOO − Magyarország állatkertjei
A KalandoZOO című könyv megírását alapos, éveken át tartó kutatás és felkészülés előzte meg. Szerzője
nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy Magyarország összes élőállat-gyűjteményét számba vegye, azokról részletes történeti áttekintést és aktuális helyzetképet adjon, ismertesse értékeiket és a velük kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
Mielőtt a legnagyobb és legjelentősebb, budapesti állatkertre térne, érdekfeszítő és hiánypótló összefoglalást ad a magyar állatkertek létrejöttének kezdeteiről, a királyi vadasparkok, kertek, menazsériák próbálkozásairól, az útkeresésről. A szöveg tartalmának szakmaiságához aligha férhet kétség, de ezt Hanga Zoltán,
a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjének lektori munkája is garantálja.
A kötetben összesen 21 további, kisebb-nagyobb állatkert következik, a jelentősebbek 10-12 oldalon kerülnek részletes bemutatásra, az utolsó négynek csak néhány sor jut, végül kilenc kis parkról már csak az
internetes honlapcímét tudjuk meg. Az egyes állatkertek alapítási sorrendben következnek, de nem ártott
volna egy áttekintő térkép − akár a könyv első és hátsó belső borítójára szerkesztve, ahogy ez régebben szokás volt.
A könyvet gyönyörű albumként is lapozhatjuk, hiszen a hihetetlenül jó fényképek, a kiváló állatportrék és pillanatfelvételek − nagyrészt az
állatkertek munkatársaitól és archívumaiból − önállóan is magukkal ragadják az olvasót.
A 214 oldalas kötet a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Állatkertek Szövetsége támogatásával jött létre. Csak remélni tudjuk − és biztatjuk a
szerzőt, hogy egyik elkövetkezendő munkájával a magyarországi természettudományos gyűjtemények (múzeumok) hasonló összefoglalását
vegye célba!
(Kovács Zsolt: KalandoZOO – Magyarország állatkertjei. EX-BB Kiadó, 2014)
Dr. Korsós Zoltán

EZ ELMENT VADÁSZNI,
EZ MEGLŐTTE, EZ HAZAVITTE...
KITTENBERGER KÁLMÁN EMLÉKKIÁLLÍTÁS
A Magyar Természettudományi Múzeumnak a híres
magyar Afrika-utazó és vadászíró, Kittenberger Kálmán
tiszteletére rendezett vándorkiállítása 2014. június 11-től
augusztus 31-ig tekinthető meg Hatvanban, a gyönyörűen felújított Grassalkovich-kastélyban nemrég nyílt Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati
Múzeumban.
A látogatók betekintést nyerhetnek Kittenberger életébe
személyes tárgyai, gyűjtőeszközei segítségével, nyomon
követhetik afrikai gyűjtőútjait, és átélhetik az afrikai szavannák hangulatát.

Jelenetek egy emberkertből
A Jelenetek egy emberkertből szerzője,
Szemadám György szó szerint a feje tetejére állítja a budapesti állatkertet. Nem (illetve
nem csak) az egykori tollas-szőrös-pikkelyes
lakókat mutatja be, hanem az ott dolgozókat, az állatkert emberkertjét veszi górcső alá.
Roppant élvezetesen megírt történetein keresztül ad sajátos kórképet arról az időszakról,
amelyet ma „gulyáskommunizmusként” is
szokás emlegetni. Az állatkert pedig, mint azt
a könyv szereplői és történetei bizonyítják, alkalmas volt arra, hogy modellezze a kort.
A könyv két részből áll. Az első rész egy valós
alapokra épülő fikció. A fiatal állatgondozó, Győző – magyarán a szerző – mit is tapasztalhatott egy anyagilag megnyomorított, bürokratikusan
irányított és a pártállam minden jellegzetes hibáját magán hordozó intézményben? Az oldalakon felsorakoznak az emberkert lakói a gondozóktól a
főigazgatóig, minden hibájukkal és erényükkel egyetemben. S megelevenednek az állatkert akkori hétköznapjai. A történetek egy részének olvastán az állatvédők és az emberjogi aktivisták vélhetően elborzadnak, ám ne
feledjük, más kort éltünk akkor!
A könyv második fele lábjegyzet, mely sajátos módon körülbelül akkora
terjedelmű, mint maga a regény. Voltaképpen kiegészítése, magyarázata
az első résznek, amelyből kiviláglik, mi igaz, és mit alkotott az írói képzelet.
Itt már nincs fikció, csak valóság, hű ismertetése a mindennapoknak; bemutatkoznak a valós szereplők úgy, ahogy ott és akkor Szemadám György
látta őket.
Ajánlott minden állatbarátnak – és persze nem csak nekik – elolvasni ezt a
könyvet. Egyfelől roppant tanulságos, emellett e sorok írójának véleménye
szerint az utóbbi időszak egyik legszórakoztatóbb olvasmánya. És még
egy fontos érv, amely a könyv mellett szól: miután elolvastuk, sokkal jobban megbecsüljük a jelen budapesti állatkertjét!
(Szemadám György: Jelenetek egy emberkertből.
Széphalom Könyvműhely, 2014)
Kovács Zsolt
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