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A dzsungel vadásza a
ködfoltos párduc

megbélyegzett
állatok

Az év madara a
búbos banka

MAJMOK
a hóban

állatvilág művészszemmel

Valaczkai Erzsébet: Őzbak. Pasztell, 50 x 40 cm

Az alföldi tanyavilágban nevelkedtem, ahol szinte minden napra jutott valami kis „természeti csoda”.
A szép virágok, a szőrös hernyók, a mesésen szép pillangók, a szép szemű békák, a különleges
madarak és a mező nagyszerű emlősei mindig ámulatba tudtak és tudnak ejteni. Az emberi
szem képességét sokszorosan felülmúló mikroszkópba vagy távcsőbe nézve különösen el tudok
csodálkozni a természet fantasztikus sokszínűségén, gazdag forma- és színvilágán.
Rohanó, elgépiesedett napjainkban kevés embernek adatik meg, hogy a természet igazi csodái között
búvárkodjon, azokban gyönyörködjön. Én a feladatomnak érzem, hogy megmentsek és megőrizzek
valamit abból a harmonikus világból, amelynek eredetileg az ember is része volt.

kitekintő
NAGYRAGADOZÓK KIS HAZÁNKBAN
Az Aggteleki-karszt után a Zempléni-hegység egyes területein is
állandósulni látszik a farkas jelenléte. Az Északerdő Zrt. sajtóközleménye
szerint már a zsákmányállatok viselkedése is alkalmazkodott a ragadozók
jelentette veszélyhez: például a bőgés az érintett területeken szinte némán
zajlott. Nem sokkal az októberi jelentés után a barnamedve megtelepedett
példányairól hallhattunk, melyek Nógrád északi részén, a Börzsöny–Mátra–
Bükk-tengelyen vertek tanyát. Legutóbb Etes község határában fotóztak szép
lábnyomokat. A faj Szlovákiából érkező példányainak várható
megtelepedését egyes szakemberek előre jelezték. A nagyragadozók
jelenléte az érdeklődőkből jellemzően pozitív hozzáállást vált ki.
A kétkedőknek elmondhatjuk, hogy a farkas gyakorlatilag semmiféle
veszélyt nem jelent az emberre, s halálos medvetámadás Európában az
utóbbi negyven év során mindössze 36 volt. Ebből 24 Romániában, ám ott
az állomány nagysága és az ember tájhasználata jelentősen eltér a hazai
viszonyoktól. (Forrás: MTI, Greenfo, állatvilág online)

BIZONYÍTÉK, „PÁNCÉLSZEKRÉNYBEN”
A galápagosi óriásteknős (Chelonoidis nigra) alfajai közti eltérések a
civilizációnk világszemléletét alapjaiban megváltoztató darwini tanok egyik
eredeti bizonyítékai. Az egyes szigeteken más-más mennyiségben állt
rendelkezésre a táplálék: az állatok néhol kényelmesen legelhettek, máshol a
cserjék levelei után kellett nyújtózniuk. Az ilyen tornamutatvány az idők
során a páncél jelentős módosulását vonta maga után. A szigetek
fölfedezésekor azonban a hatalmas hüllők könnyen elejthető fehérjeforrást
jelentettek a hajósok számára, majd a kecskék betelepítése az éhhalál
szélére sodorta a populációkat. Fészkeiket pedig vaddisznók és kóbor kutyák
fosztogatták. A C. n. abingdoni alfaj 2012 júniusában halt ki, követve több
más alfajt. Hasonló sorsra jutott volna az Espanola szigetén élő C. n.
hoodensis is. A faj egyik legkisebb képviselőjének valaha 5-10 ezres
állománya a múlt század derekára 14 példányra csökkent! Mára a Galápagosi
Nemzeti Park sikeres fajmentési programjának köszönhetően ezres
populáció él szabadon. (Forrás: MTI; Wikipédia)
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Földünkön a főemlősök legészakabbra hatoló faja a japán
makákó (Macaca fuscata), mely a négy nagy japán szigetből
hármon, Honsún, Sikokun és Kjúsún elterjedt, Hokkaidóra
már nem jutott el. Megtalálható még a Kjúsútól délre fekvő
Jakusimán, de azt esetenként külön alfajnak is tartják
(Macaca fuscata yakui, japánul „jaku-szaru”). Közvetlen déli
rokona a Tajvan szigetén élő, nagyon hasonló tajvani makákó (Macaca cyclopis). Ezek a makákók nagy csapatokban
élnek, sűrű, szürke bundájukról, rövid farkukról és csupasz,
többnyire élénkvörös arcukról ismerhetők fel. A szigeteket
körülbelül félmillió évvel ezelőtt kolonizálhatták DélkeletÁzsiából, s összállományukat több százezerre becsülik.
Japánban régebben évente 5-10 ezer példányt elpusztítottak belőlük, elsősorban azért, mert károsították a terményt
a sűrűbben lakott emberi települések környékén.
Irodalmi, művészeti alkotások is sokat foglalkoznak a majmokkal, például a híres „see no evil, hear no evil, speak no evil”
(„nem látok, nem hallok, nem beszélek”) mondás – amikor valaki úgy tesz, mintha nem lenne tanúja az eseményeknek
– eredeti ábrázolása is a japán makákókkal történik, ahogyan ezt a nikkói templom XVII. századi faragása is mutatja.

buszokat szerveznek, s a látogatóknak belépti díjat kell fizetniük. Szerencsére az utolsó kilométereket − egyelőre − gyalog kell megtenni, így ez és a gyorsan változó időjárás még
féken tartja a turisták özönét.
Körülbelül 200–300 majom él itt, s közösségüket, életvitelüket nem nagyon zavarják az emberek. A terület az ő birtokuk
– bár téli táplálékkiegészítéssel, sőt már a külön nekik épített
medencékkel is támogatják őket a parkőrök –, és ezt ki is mutatják. Nem lehet túl közel menni hozzájuk, nem szeretik, ha
tartósan a szemükbe néznek (idegesíti őket), s az esetleg letett
hátizsákra, kézipoggyászra azonnal rátelepednek, hogy elkezdjék a tartalmát megvizsgálni. Ha ilyenkor el akarja hessegetni a majmot a tulajdonos, bizony ijesztő fogvicsorgatással, kaffogással kerül szembe, és végső soron jó, ha megússza
egy ellopott vizespalackkal vagy objektívsapkával, melyet
többnyire a zsák tulajdonviszonyt jelző lepisilése kísér.
A japán makákó az ivarérettséget 4-6 éves korban éri el, a nőstények 1-2 évvel hamarabb, mint a hímek. Körülbelül 6 hónapnyi terhesség után általában egyetlen csemete születik,
nagy ritkán ikrek, és a nőstény 2-3 évente szül. A kicsik 7-10
hónapos korukig szopnak, majd felnőve a nőstény egyedek a
csapatban maradnak, a fiatal hímek pedig elhagyják eredeti
családjukat. A tartós csoportokban a hímek aránya mintegy
18%, a nőstényeké ennek duplája, a többit pedig a fiatalok és az
újszülöttek adják. A majmok élettartama viszonylag hosszú,
20-30 év, nőstényeknél a rekord 33 év, a hímeknél 28.

Majmok a hóban
Hideg tél van, a jeges hegyi ösvény mellett a hóréteg a fél métert is eléri. Szikrázóan süt a nap, sugarai
áttörnek a hóval megrakott fenyőágak között, mesebeli szépséget kölcsönözve az erdőnek. Körülbelül
másfél kilométeres séta áll előttünk, a meredek hegyoldalban kanyarog az ösvény, ahogy a majmok
lakhelye felé igyekszünk.
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TERMÁLFÜRDŐBEN TANYÁZNAK
A majmokhoz általában meleg, trópusi vagy szubtrópusi erdőket kapcsolunk, csak kevesen gondolnak magas hegyeken
vagy hóban keresgélő fajokra. A japán makákó azonban épp
ilyen, s azon nagyon kevés majomfaj egyike, amelyik alkalmazkodott a viszonylag zord körülményekhez. Egyik legismertebb állománya a Nagano tartományban mintegy 800–
1000 m tengerszint feletti magasságban élő majomcsapat. A
Dzsigokudani Majompark példányai arról váltak különösen
híressé, hogy télen lehúzódnak a közeli meleg forrás medencéihez (japán szóval onszenhez). A természetes, szabadtéri
termálfürdőt a japánok már évszázadok óta használják, de
azt nem tudni pontosan, hogy a majmok mikor fedezték föl.
Az első megfigyelések 1964 körülre datálódnak, majd el is
kezdték etetni a négykezűeket, azután pedig egyre több turista érkezett a látványosságra. Napjainkra világhíressé vált a
naganói hómajompark, külön hómajomvonatokat és turista-

Gondoskodás

A szerző felvételei

J

apán fő szigetén, Honsún vagyunk, annak is egyik középső tartományában, Naganóban. Ezt a vidéket 3000
méter magas hegyek jellemzik, és itt lehet a tengertől a
legtávolabbra kerülni Japánban. A tartomány több mint
egyötöde természetvédelmi terület, és egyben a legkevésbé
lakott az egész szigeten. Az éghajlat kifejezetten mérsékelt
övi, a nyarak forrók, szárazak, télen pedig vastag hótakaró
borítja a vidéket. A majmokhoz vezető gyalogútig Nagano
várostól vonattal és autóbusszal jutottunk el. A meredek és
jeges szerpentinen csak hólánccal lehetett közlekedni. A
gyalogösvényen, ahol most járunk, útközben táblák jelzik,
hogy milyen növényekkel és állatokkal találkozhatunk. Az
erdőt a japánciprus (Cryptomeria japonica) hatalmas törzsű,
öreg egyedei alkotják − az aljnövényzet ennek megfelelően
ritkás, de a madár- és emlős állatvilág gazdag. Róka, mókus,
borz, nyestkutya, kisebb menyétfélék élnek itt, de amiért
minden turista elzarándokol ide, azok a majmok.

Enyém a zsák
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EZ IS, AZ IS A MaKáKÓKRÓL

Medencében

és ezt társainak is „megtanította”; vagy amikor egy
másik nőstény a piszkos gabonaszemeket a vízbe
szórva válogatta szét (a gabona fennmaradt a felszínen, míg a szemét lesüllyedt). Utóbbi viselkedést
már a dzsigokudani majmok között is meg lehet figyelni.
Valószínűleg egy hasonlóan okos, talán „zseni” makákó volt az, amelyik évtizedekkel ezelőtt elsőként
fölfedezte, hogy a fagyos télben milyen kellemes a
természetes, gőzölgő termálvízben megmelegedni.
Azóta, mihelyt leesik a hó, a naganói majmok elindulnak, leereszkednek magashegyi nyári szálláshelyükről a hőforrás felé, s a tavaszi hóolvadásig egész
csapatukkal leköltöznek a medencék mellé. Az már
külön „öröm” lehet számukra, hogy itt némi emberi
gondoskodásban is részük van, sőt eleven színházat
játszhatnak a turisták fényképezőgépeinek kereszttüzében.
A Dzsigokudani Majomparkban télen rendszeresen
etetik a majmokat: gabonaszemeket, magvakat, almát
kapnak, amit nagy szorgalommal szedegetnek fel a
havas földről. Az egyedek közti legtöbb összetűzés is
ilyenkor történik, hiszen a teljes, állatkertihez hasonló
„ellátás” szándékosan hiányzik, s a majmoknak bizony muszáj saját maguknak az alapvető táplálék
után nézni. Idejük nagy részét mégis a medencékben ücsörögve töltik el, ahol bundájuk nem ázik
át teljesen, mert a bőrhöz közeli piheszőrzet a
víztől és a hidegtől egyaránt szigeteli testüket.
Erre szükség is van, mert a meleg vízből kikászálódva, különösen éjszaka, rájuk fagyna a
víz. Azért így is komikus látványt nyújtanak az „ázott képű” makákók, ahogy a termálvízben üldögélve a tenyerükből eszik
a mosott magvakat.
Dr. Korsós Zoltán

A cikkünkben bemutatott japán makákó Európában sokáig
az állatkerti ritkaságok közé tartozott, ám mivel remekül szaporodik fogságban, sőt még fűtött szállást sem igényel, mind
gyakrabban találkozhatunk vele az állatkertekben. Épp az ellenkezője igaz a bundermakákóra (Macaca mulatta). Ez a természetben is sűrűn előforduló, Ázsia nagy területeit benépesítő majomfaj két-három évtizede még szinte minden állatkert gyűjteményében szerepelt, ma pedig már jóformán nagyítóval sem lehet találni belőle. Holott a természetben sem
ritkult meg különösebben, ráadásul napjainkban is gyakori
laboratóriumi állat. Annyit még mindenképp érdemes tudni
róla, hogy a véréből mutatták ki először az Rh-faktort
(Rhesus-faktort).
A Délkelet-Ázsiában élő emsemakákó (Macaca nemestrina)
hímje akár 15 kilogramm is lehet, így a legtermetesebb makákók egyike. Jellegzetessége a malacszerűen kunkorodó farok.
Viszonylag könnyen szelídül, ezért élőhelyén a kókuszdió szedésére is betanították, s jó néhány szerencsétlen egyede szerepelt, illetve szerepel cirkuszokban és mutatványosoknál.
Az oroszlánfejű (avagy oroszlánfarkú) makákónak (Macaca silenus) – méltón „névadójához” – nemcsak a farka olyan, mint
az oroszláné, hanem még sörénye is van. Ez az egyik legritkább makákófaj, csupán Dél-India egy kis szegletében fordul
elő, s teljes állománya nem több 3500-4000 példánynál.
Szulavézi (Sulawesi), vagy hajdani nevén Celebesz szigete
hét fekete színű, egymáshoz fölöttébb hasonló, ám mégis
különálló fajnak ad otthont. Legismertebb közülük az üstökös makákó (Macaca nigra), mely a talajon és a földön egy
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AKADNAK ZSENIK IS
A majmok csapatán belül szigorú rend, hierarchia érvényesül. A vezérhím általában elkülönülve, méltóságteljes távolságból szemléli alattvalóit, s csak súlyos törvénysértés esetén
avatkozik közbe. A nála fiatalabb, de már szaporodóképes hímeket hamar elzavarja, ezért azok általában „legényhordákba” verődve kerülgetik a nőstényeket, és erejüktől és szerencséjüktől függően próbálnak saját csapatot alapítani. A családi hordán belüli élet szervezői és az egymáshoz való viszony,
az összetartás fenntartói az öreg nőstények; körülöttük csoportosulnak leszármazottaik, akár több generáción keresztül. A táplálékhoz való jutás sorrendjét, a medencében lévő
legjobb helyek elfoglalását ők döntik el, s ők védik meg családtagjaikat is a kisebb inzultusok ellen. Eszességükre, törődésükre jellemzőek azok a már tankönyvi példaként ismert
esetek, mikor egy nőstény makákó, csapatában elsőként, lemosta a sáros édesburgonyát, később sós vízben „ízesítette”,

aránt otthonosan érzi magát. Néha száznál is több egyedből
álló csoportokban jár, s azt is megfigyelték, hogy – a makákók közt eléggé szokatlan módon – békés természetű, még a
hímek is aránylag keveset civakodnak egymással.
A makákók a legszokatlanabb helyeken is megélnek. A hos�szúfarkú makákó (Macaca fascicularis) egyes csoportjai
például a mangroveerdők lakói, s ott főleg rákokkal táplálkoznak. Innen ered régebbi angol nevük is: crab-eating
macaque, azaz rákevő makákó.
Egy másik fajuk, a tibeti makákó (Macaca thibetana) a magashegységek lakója; szőre igen dús és a hőleadás csökkentése miatt a farka is meglehetősen kurta. Nem mellesleg a
hímeknél mért hozzávetőleg 16 kilogrammos testsúlyával ez
a legnagyobb makákófaj.
Európában ma a cerkófmajomformák alcsaládjából egyetlen
faj él, a Gibraltárra valószínűleg réges-rég betelepített berber
makákó, avagy magót (Macaca sylvanus). Ennek eredeti élőhelye az Atlasz-hegység, közelebbről Marokkó és Algéria.
A makákók 22 faja jelentős részének viszonylag nagy az elterjedési területe: a legkülönfélébb biotópokban, még az emberi településeken is megélnek. Remekül alkalmazkodnak a
megváltozott körülményekhez, s táplálék tekintetében sem
válogatósak: gyümölcsöket, hajtásokat, magvakat, kisebb
gerinces állatokat egyaránt fogyasztanak. Alighanem épp
opportunista viselkedésüknek és „mindenevő” természetüknek köszönhető, hogy máig fenn tudtak maradni.
Kovács Zsolt

Az oroszlánfejű makákót sörényéről könnyű felismerni.

Az üstökös makákó zord külseje ellenére békés természetű.

Európa egyetlen vadon élő majomfaja a berber makákó.

Az emsemakákót élőhelyén kókuszszedésre idomítják.
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Egy nagyra nőtt

A ködfoltos párduc a dzsungelek lakója.

kismacska

Első találkozásunk alkalmával a ketrecbe lépve óvatosan, lépesről lépesre közelítem
meg a fán pózoló fiatal macskafélét. Természetes életterében, egy trópusi fa vastag
ágán szerettem volna megörökíteni a ködfoltjaival a lombok közé beolvadó
ragadozót, a misztikus életmódot folytató macskafajok talán legszebb képviselőjét,
az ázsiai esőerdőkben élő ködfoltos párducot.

Nos, csakugyan, a fiatal korban összeszoktatott, kézzel nevelt
példányokkal jelentős sikereket értek el. Európában ezzel ellen
tétben a természetes szaporítást pártolják, kevesebb sikerrel.
Valójában a fiatalon összerakott párok is megölhetik egymást, s
az idősebb, sokszor vad példányok is alkothatnak kiváló te
nyészpárokat.
RANDEVÚ DÉLUTÁN
Általánosságban elmondható, hogy a sikeres tartás zálogát a faj
eredeti életmódjának ismerete, és az ennek függvényében be
rendezett tágas, magas fákkal természetessé tett kifutó jelenti.
Az összeszoktatáshoz pedig megfelelő időzítés (késő délutáni
időpont), sok-sok türelem és némi odafigyelés szükséges. Sem
mi sem lehetetlen, amit egy francia magánember „egy hím, két
nőstény” felállásban tartott ködfoltos párducai is remekül pél
dáznak.
Az állatkerti állományra leselkedő legnagyobb veszélyt a két faj
(Neofelis diardi; N. nebulosa) és az alfajok keveredése, valamint
a fogságban élő macskafélékre oly jellemző beltenyészet jelenti.
A vadon élő példányokat élőhelyük zsugorodása és az orvvadá
szat veszélyezteti. Kutatásuk eddig szinte kizárólag a kamera
csapdákkal történő állományfelmérésekre korlátozódott, de az
utóbbi időben egyes példányokat sikerült nyomkövető nyak
örvvel ellátni, így remélhetőleg hamarosan a vadonban megfi
gyelt ködfoltos párducok életéről is beszámolhatunk.

A

ködfoltos párduc egy pillanat alatt a tő
lem balra, fejmagasságban lévő ágon
termett, s mire felocsúdtam, a nagy
macska a fejemen landolt. Ösztönösen oda
kaptam, majd lassan, leguggolva próbáltam
lefejteni a fejemet szorosan átölelő, közel tíz
kilós állatot. Ekkor ismerhettem meg igazán e
zömmel fán élő ragadozó igazi énjét. Fejemet
– a nagymacskáktól eltérő módon – nem lab
dának tekintette, hanem óvatosan, karmait
nem használva ölelte, mint egy majom, miköz
ben hosszú farkát a levegőben lobogtatva
egyensúlyozott. Mindez közel tíz éve történt a
csupán foltokban megmaradt dél-thaiföldi
esőerdők által körbevett Khao Keow Állatkert
ben, pontosabban az ott alapított Ködfoltos
Párduc Tenyésztelepen. Mivel az élmény azóta
kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem, ta
valy úgy döntöttem, hogy újra ellátogatok a
telepre.
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Buzás Balázs

KÉT MÓDSZER
A látogatóktól részben elzárt tenyésztelepen je
lenleg több mint harminc példányt gondoznak.
Céljuk, hogy újabb vérvonalakat tenyésztve, folya
matosan felfrissítsék a mind népesebb állatkerti
populációt, mely jelenleg világszerte több mint
háromszáz példányra tehető. Az 1821-ben Edward
Griffith angol természettudós által leírt (és azóta is
csak kevéssé ismert) macskafaj az elmúlt időkig az
állatkertek ritkaságai közé tartozott. Kezdetben
stresszes, fogságban nehezen szaporodó fajnak
tartották (és tartják sokan még ma is), de az ameri
kai és a thai szakemberek elgondolása szerint tar
tása könnyen megoldható. Az eddigi vélemények
alapján a legnagyobb veszélyt a – macskafajok
közül kiemelkedően méretes szemfogú – hímek
„agresszivitása” jelenti, ami számtalan nőstény el
hullásához vezetett. Mindennek kiküszöbölésére
az amerikai állatkertek a kölykök azonnali elvételét
és mesterséges nevelését javasolják.

(Al Mayya Breeding Center, Fujairah, United Arab Emirates)

Mennyit ér egy kismacska?
Nemrégiben érdekes cikkel rukkolt elő az eredetileg matematikusnak tanult amerikai kis
macskakutató, Jim Sanderson. Az USA-ban bejegyzett, macskafélékre (is) szakosodott leg
nagyobb természetvédő szervezetek nyilvános adóbevallásait alapul vevő számításai révén
kimutatta, hogy a jelenleg ismert 37 macskafaj kutatására és védelmére elköltött pénzek
mennyire aránytalanul oszlanak el. A hét nagytestű macskafaj (gepárd, hópárduc, jaguár,
leopárd, oroszlán, tigris, puma) 2007 és 2012 között az adományokból befolyt pénzek
99,22%-át kapta, míg a maradék 30 kismacskafaj csupán 0,78%-ot. Az ötéves periódusban a
nagymacskakutatásra szánt több mint 21 millió amerikai dollárhoz képest valóban ele
nyésző a kismacskakutatóknak folyósított 168 ezer dollár. De hogy mi köze ennek a ködfol
tos párducokhoz? A nagymacskák védelmére és kutatására szakosodott, és erre talán leg
többet költő, New York-i székhelyű Panthera Alapítvány immár a két ködfoltospárduc-fajt is
bevette programjaiba, ami a fajok jövőjét tekintve biztató. Így több pénz jut majd a jövőben
az olyan, ma már a kihalás szélén álló fajok védelmére, amilyen a márványfoltos macska
(Pardofelis marmorata) vagy a laposfejű macska (Prionailurus planiceps).
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Egy orrszarvúfaj pusztulása
Suci nem volt különösebben szép leány. Alkata vaskos, ritkás vörös „haja” mindig zilált, és ráncai is előtűntek,
holott még középkorúnak sem mondhattuk volna. Gyászjelentése rövid lett: március 30-án, vasárnap, ápo
lói és orvosai körében hunyt el otthonában, a Cincinnati Állat- és Növénykertben. Suci szumátrai orrszarvú
volt, fajának utolsó fogságban tartott nősténye Ázsián kívül. A remény jelképe – ahogy a születése körül
bábáskodó Terri Roth nevezte.

A

z állatkert természetvédelmi kutatóközpontjának veze
tője a maga nemében a legtapasztaltabb a földkereksé
gen: szumátrai orrszarvúnál háromszor vezetett le sike
res ellést. Háromszor… Megdöbbentően kevés, hiszen legalább
másfél évszázada tartják e fajt fogságban. Elismerésre méltóan
sok, ha figyelembe vesszük, hogy csupán öt állat született élve
állatkertekben az egész világon.
A lovak távoli kuzinjainak számító rinocéroszok családjának má
ra mindössze öt faja maradt. A széles- és a keskenyszájú Afriká
ban, míg a szumátrai, a jávai és az indiai orrszarvú Ázsiában él.

KÖZEL A KIHALÁSHOZ
Bár a szumátrai orrszarvúk egykor nagy számban éltek a Csen
des-óceánt zöld smaragdokként pettyező indonéz szigeteken,
mára a kipusztulás szélére sodródtak. A Természetvédelmi Vi
lágszövetség kritikusan veszélyeztetettnek minősítette a fajt:
beavatkozás nélkül nem mutatkozott sok esély a fennmaradá
sára. A ’80-as évek elején több természetvédelmi szervezet is
a fogságban való szaporítás mellett tette le voksát. 12 év alatt
A világon már csak mintegy 300 szumátrai orrszarvú él. Állománya
az orvvadászat és élőhelyének kiirtása miatt napról napra fogy.

mintegy 40 egyedet fogtak be és szállítottak különböző állatker
tekbe, remélvén, hogy a jó tartási körülmények és az irányított
tenyésztés javítja majd a faj esélyeit. A siker azonban elmaradt.
Az évezred végére be kellett látni: nemhogy egyetlen borjú
sem született, de az eredetileg egészséges állatok jelentős ré
sze is elpusztult. 2004-ben járvány tört ki a Szumátrai Orrszarvú
Védelmi Központban, eltörölve az ottani állományt, így a fog
ságban tartott állatok száma hétre csökkent. Ma vadon talán 250
állat él, javarészt magányosan, vagy egymástól teljesen izolált,
kis csoportokban. Igazi reménysugár volt hát a komor felhők
között Suci, a cincinnati állatkert másodszülöttje.
A fogságnak azonban megvan az ára. Az akár 40 évet is megélő
orrszarvúak között Suci a maga 10 esztendejével fiatalnak szá
mított. Orvosai mindent megtettek érte, de nem tudták meg
menteni: a jelek szerint ugyanaz a kór végzett vele, ami öt évvel
korábban anyját is elszakította tőle. Mindketten egy hemokro
matózis nevű betegségben szenvedtek, mely nem más, mint a
vas kóros mértékű felhalmozódása a szervezetben. Az állatker
tek tápláléka tudományos igénnyel összeállított, ám az esőerdő

„Egy másik »vastagbőrű« régi állatkerti létezéséről kü
lönös körülmények között kaptunk hírt – ugyanis erről
nem volt semmi írásbeli bizonyságunk.
1960. júl. 17-i keltezéssel Richard I. Reynolds atlantai zoo
lógustól levelet kaptunk, amelyben érdeklődik a buda
pesti állatkert rinocéroszairól. […] megadtam a felvilágo
sítást. Erre érdekes választ kaptam Reynoldstól.
Azt írja, hogy a Scientific American az 1895. évi április
20-i számában arról ad hírt, hogy Triesztben szumátrai
orrszarvút hajóztak ki a lipcsei és budapesti állatkert szá
mára. Az orrszarvút Penangból szállították, a malakkai
szigetcsoport egyik kis szigetéről…” – írja dr. Anghi Csaba
a ZOO Budapest füzetsorozat Állat- és növényritkaságok
az állatkertben és külföldön című kötetében (1964), majd
lábjegyzetként hozzáteszi: „A füzet nyomtatása közben
tudtuk meg, hogy ez az orrszarvú 1894-ben érkezett, és
1895-ben már el is hullott.”

kínálatát nem pótolhatja. Egyfelől túl sok vitamint és vasat tar
talmaz, másfelől hiányzik belőle a növényekben megtalálható
cseranyag, a tannin. Bár a vas hiánya is okozhat betegséget, fö
lös mennyiségben a szervezetbe jutva a máj, a hasnyálmirigy
vagy a szívizom sejtjeiben raktározódik el. Egy idő után a sej
tek dugig lesznek vele, és pusztulni kezdenek. Mindez azonban
nem fenyegeti a rinocéroszokat természetes élőhelyükön, a fák
leveleit, bokrok hajtásait fogyasztva.
GYILKOS BUTASÁG
Bár az orrszarvúak pusztulása évtizedek óta ismert tény, mind
máig az ember jelenti számukra a legnagyobb kockázatot. Élő
helyeik elfoglalásával, a dzsungel kiirtásával egyre kisebb és
elzártabb területekre szorítjuk vissza őket. A szumátrai orrszar
vúak ma már szinte csak eldugott hegyi esőerdőkben fordul
nak elő, olyannyira távol mindentől, hogy az is kérdéses, vajon
egy párt kereső hím rábukkan-e a neki való nőstényre. A tülkök
azonban még veszedelmesebbek. A tehetős ázsiai vevők jófor
mán minden pénzt megadnak értük: szó szerint aranyárban
mérik a feketepiacon. A porrá őrölt „szarvorr” az egyik legnép
szerűbb a tiltott termékek kereskedelmében, kilója akár 30 ezer
dollárt is megér (egy szegénysorú indonéz számára ez 80 évnyi
kemény munkával egyenértékű). Pedig a rinocérosztülöknek a
legcsekélyebb varázsereje sincs; ugyanaz az anyag alkotja, mint

Sós Endre felvételei

A remény rabjai

Budapest ritkasága volt

Imád dagonyázni

a körmünket – szaru. Egyetlen dolog teszi különlegessé: ritka és
veszélyesnek tűnő állatokat kell lemészárolni ahhoz, hogy hoz
zájuthassunk. És az orvvadászok csakugyan hajlandók akár az
életüket is kockáztatni a megszerzéséért. Elsősorban nem is a
sebzett vagy sarokba szorított orrszarvú jelent veszélyt rájuk; az
igazi kockázat a felfegyverzett és egyre képzettebb vadőrökkel
való találkozásban rejlik. Utóbbiak például Szumátrán négyfős
csapatokban, gépfegyverrel és modern kommunikációs eszkö
zökkel fölszerelve kutatják a tilosban járók nyomát, s ha a hely
zet úgy hozza, az állatok védelmében nem riadnak vissza az
erőszaktól sem.
Végletesen kettős az emberi természet. Egyik énünk alig néhány
év alatt lombik-orrszarvút teremtett, míg másik énünk továbbra
sem képes megszabadulni az ősi vakhittől. Jobbak, kiválóbbak,
különlegesebbek szeretnénk lenni – akár a tudomány segítsé
gével, akár a képzeletünk által varázserővel felruházott tárgyak
jóvoltából. A két hang felesel, a két akarat birkózik bennünk, s
hogy végül melyik kerekedik felül, nem tudjuk… Addig pedig a
Sucihoz hasonló, fogságban élő orrszarvúak nem hiába töltik
békés mindennapjaikat állatkerti kifutóikban. A remény rabjai, s
a kegyetlen idővel folytatott harcot talán ők nyerik meg.
Dr. Liptovszky Mátyás

Szumátrai orrszarvú
(Dicerorhinus sumatrensis)
A szumátrai a legkisebb rinocéroszfaj, fejés testhossza 236–318 cm, marmagassága
100–150 cm, testtömege 600–950 kg. Az
összes orrszarvúfaj közül csak a szumátrai
teste szőrös.
Három alfaja ismert. Az egyik a kontinensen
élt D. s. lasiotis, amely legtovább Mianmaron
(Burma) maradt fenn (1985-ben még 10-11
példány élt ott); mára kipusztult. A Szumát
rán és a Maláj-félszigeten élő D. s. sumat
rensis állománya jelenleg nem több, mint
250, míg a Borneón élő alfaj, a D. s. harriso
ni kevesebb mint 50 egyedet számlál. Ezzel
szemben 1985-ben még 483–877 példányra
taksálták a faj egyedeinek számát.
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Megbélyegzett állatok

A méltóságteljes szürkemarha bikára nem illik a „fülbevaló”.

ELJEGYZÉS A TUDOMÁNNYAL
A legrégibb, legelterjedtebb és legismertebb tudományos állatjelölés,
a madarak gyűrűzése, eleinte szinte
kizárólag a költözőkről szólt. A madárvonulás, az egyik leglátványo
sabb
természeti jelenség, mindig is élénken
foglalkoztatta az embert. A számos pontos megfigyelés mellett hajmeresztő következtetések is születtek – például, hogy
a fecskék tavasszal a nádasokban teremnek. Viszont Caesarius von Heisterbach
német cisztercita egyházi író már a XIII.
században beszámol arról, hogy egy vándorútra induló fecske lábára a következő
feliratú papiruszdarabkát erősítettek: „Ó,
fecske, hol töltöd a telet?” Visszajelzésről
persze nem szól a fáma. A gyűrűzést, mint
tudományos módszert, Hans Christian
Cornelius Mortensen dán tanár dolgozta ki,
s először 1899-ben seregélyeken alkalmazta. A szervezett, nagyarányú gyűrűzések
1903-ban, Németországban a rossitteni madármegfigyelő állomáson kezdődtek.
Mint annyi másban, a madárgyűrűzés hazai bevezetésében is
nagy szerepe volt Herman Ottónak. Az 1893-ban alapított, általa
vezetett Királyi Magyar Ornithológiai Központ – a későbbi Ma
dártani Intézet – munkatársai 1908-ben a világon harmadikként
kezdték el a módszer alkalmazását. A gyűrűzés jelentőségét
Schenk Jakab, a központ munkatársa ismerte fel, ő kezdemé-

szaporodtak a madárjelölések, a hivatásos
szakembereken kívül egyre több önkéntes
is bekapcsolódott a munkába.
MEGGYŰRŰZÖTT FEKETE GÓLYÁK
Különösen sok új ismerethez juttatta a
madarászokat a „titokzatos” életmódú
madarak gyűrűzése. Ilyen a fekete gólya
(Ciconia niger), mely jobbára az ártéri erdőségek lakója, s táplálkozása is vízhez
köti, de a börzsönyi erdőkben is zavartalanul fészkelhet. A rejtőzködő, félénk madár Csehországtól kezdve a mérsékelt
övi lomberdőzónában él, ám sehol sem
gyakori. A Kárpát-medencében a folyók
galériaerdeiben, a hegyoldalak rengetegeiben telepszik meg – akár bükkösökben és fenyvesekben is. Fészkének helyét úgy választja ki, hogy egy legalább
százméteres sugarú körben teljes
háborítatlanságot élvezzen. Március
közepén érkezik vissza telelőhelyéről,
fészkét a lombkorona egyik alsó, vastagabb ágára építi. Különösen szeret öntésterületeken vadászni,
de a fehér gólyák és a gémek társaságában kisemlősöket is szívesen fog a tarlókon.
A Börzsönyben a legutóbbi évek alatt 6–9 pár fészkeléséről
volt tudomásunk. A hegység egyik legjelentősebb ornitológiai
értékének kutatása 1998-ban indult meg a Magyar Madártani
Egyesület Börzsönyi Csoportja és a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Gólyacsalád Ipolyvecén. Mindkét öreg gyűrűzött.

Nem, nem azokról az állatokról van szó, melyekről az embernek okkal rossz a véleménye – ilyen a
betegségterjesztő patkány vagy a mindent kibíró és kiirthatatlan csótány –, következésképp eleve előítélettel
gondol rájuk. Nem is a néphit által ártatlanul meghurcolt szalamandráról és denevérről, bár ezek története
is megér egy misét. Valóságos bélyegzésről, egyedek vagy állatcsoportok megjelöléséről beszélünk:
ilyesféle értelemben már a patkány, a csótány, a szalamandra és a denevér is szóba jöhet. Nagyon sokfajta
jelölési eljárást ismerünk – s ezeknek még több okát.

L

egrégibb a háziállatok billogozása. A gazda e meglehetősen bárdolatlan módszerrel jelölte a tulajdonát: izzó
vassal égetett jelet az állat bőrébe. Az igazsághoz tartozik,
hogy az áldozat hamar kiheverte a megpróbáltatást, az ilyen jel
pedig elérte célját, mert eltávolíthatatlan, levakarhatatlan. A billogozás jelentőségét, ha máshonnét nem, a vadnyugatról szóló
filmekből megismerhettük. A „rosszak” itt nagyobbára marhatolvajok, a „jók” a csordát védő vagy a lopott jószágot visszaszerezni igyekvő cowboyok, a corpus delicti, az áruló jel pedig a
billog. Ma már „humánusabb” módszerek vannak, leginkább az
állat fülkagylóján díszeleg egy regisztrációs kártya. Ez nem idegesíti jobban, mint az embert a fülbevaló. Annál inkább zavarja a fotóst, mikor észreveszi, mondjuk, a pompás szürke marha
portréján a kártyát…
De nem csupán háziállatokat jelölnek így. Találkozhatunk ilyen
gímszarvassal hazai erdeinkben is – a szarvasok jókora fülei kiválóan megfelelnek a célnak –, vagy Malajziában láthatunk kártyával jelölt gaurt, ezt a hatalmas, vadon élő szarvasmarhafélét.
Az egyedi jelölés korántsem kizárólag tulajdonjogot bizonyít:
lehetőséget nyújt egyedszámbecslésre, adott példányok életének, szokásainak nyomon követésére – vagy épp a szó szoros
értelmében vett nyomkövetésre.
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Vannak fajok, melyeknél teoretikusan nincs is szükség jelölésre.
Példának okáért a zebrák esetében – ahogy a kutatók mondják – nem akad két egyformán csíkozott példány. Náluk olyasfajta „személyre szóló” jellegzetesség a csíkoltság, mint nálunk
az ujjlenyomat. Annyiban viszont valóban elméleti lehetőség
az egyedek ilyen felismerése, hogy igencsak nehézkes a rohanó vagy csordában kavargó állatok mintázatát tanulmányozni.
A digitális fotózás elterjedése persze e téren is nagy előrelépést
jelentett.
A gímszarvasokat főleg
a vadasparkokban jelölik.

Hattyúk a Gadó-tanyánál,
Drégelypalánk határában

nyezte a honi bevezetést. Javaslatát megfogadták, s megbízták
a részletek kidolgozásával.
Németországból kapott minták alapján egy budapesti fémáru
gyárban legyártatták az első hazai madárjelölő gyűrűket, ötféle
méretben. A gyűrűkön lévő felirat utal a kibocsátó országra, a
központra, a sorszám pedig a madár egyedi azonosítója. A gyűrűzési eredményeket, valamint a beérkezett megkerülési adatokat éves madárgyűrűzési jelentések formájában publikálták a
központ 1894-ben alapított folyóiratában, az Aquilában. Az első
gyűrűzött madárfajok a fehér gólya, a gémfélék, a dankasirály,
a füstifecske és más, fészken fogható és jelölhető madarak voltak, mivel a korai befogási eszközök veszélyeztették a madarak
testi épségét. A gyűrűzéshez szükséges, biztonságos élve fogási módszereket még csak akkortájt kezdték kidolgozni. Ahogy

együttműködésében. 2002-ben kezdték el a gyűrűzésüket.
Mindeddig több mint hetven meggyűrűzött fióka hagyta el a
Börzsönyt, s hozzávetőleg húsz később előkerült; ez persze
kevesebb madarat jelent, mert néhányról párhuzamos jelentések is befutottak. A legtöbb példány Izraelből „jelentkezett”,
melyek egy része nyilván továbbrepült Afrikába. Egy madarat
Olaszországban (hol másutt?) lelőttek; volt, amelyik Gibraltár
fölött tűnt fel, igazolva, hogy nem mindegyikük ragaszkodik
a bevett boszporuszi irányhoz; egy Bernecebaráti erdőségeiből származó egyed Hollandiában, majd Skóciában bukkant
föl, onnét repült át a Shetland-szigetekre. „Cserébe” Apatinnál
gyűrűzött szerbiai gólyák érkeztek, két helyen is fészkeltek a
Börzsönyben, fiókáik pedig az izraeli Jordán folyó völgyében
kerültek távcső elé.
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Rádiós kocsival veszik a jeleket.

tudni, melyik irányba tör ki, így mindenki hanyatt-homlok fut,
amerre lát. A szakembereknek maga a rádiós nyakörv felhelyezése már unalmas rutinmunka.

KITEKINTŐ

SZÁMOK ROVAROKNAK
A rovarok egyedi jelzése számokkal történik. Leggyakrabban
alkoholos tollal írják őket, vagy olyan kerek kis korongokat ragasztanak föl, melyekkel a méhészek a méhkirálynőket jelölik.
Azt mondják, ahány zebra, annyiféle a csíkoltságuk.

Forrás:Wikipédia, Karen Carr

RÁDIÓADÓVAL FELSZERELVE
Az elektronika fejlődésével megjelentek a miniatűr rádióadóval fölszerelt madarak és emlősök. A rádiójeleket telepített vagy
mozgó lokátorok fogják, s így tudomást szerezhetünk az állat
minden lépéséről, illetve szárnycsapásáról. Maguk a kis szerkezetek évekig képesek működni, leginkább az akkumulátor szorul
időnkénti cserére. A rádiós nyakörv elhelyezése nemritkán kalandos, és nem is teljesen veszélytelen vállalkozás.

AKI BÁLNÁT REGGELIZETT

A jaguár ébredezik, már rajta a
rádiós nyakörv. Ilyenkor persze
nem lehet jó képet készíteni.
A Nagy-Hideg-hegy (Börzsöny) kis apollólepke populációjának
felmérése is jelöléses módszerrel történt.

MEGKERÜLT VILÁG
Két új hüllőfajt üdvözölhetünk a
megismert fajok sorában. Az északkeletausztráliai Melville-fok egy fennsíkját
gránitfalak vágják el a környező
esőerdőktől. Élővilága a Sir Arthur Conan
Doyle híres regényét (Elveszett világ)
idézően jóformán elzárt. Itt bukkant rá
Conrad Hoskin kutató a Carlia
wundalthini és a Glaphyromorphus
othelarrni névre keresztelt
vakondgyíkfajokra. Hoskin a Melvillefokon már tavaly is két, eddig ismeretlen
hüllőt és egy új kétéltűt talált. Az idei
anyag feldolgozatlan tételeiből további
újdonságok várhatók. (MTI)

Bécsy László felvétele

Véget ért a valaha élt legnagyobb cápa, a
Carcharodon megalodon kihalásának idejét
vizsgáló kutatás. Az akár 20 méteresre és 50
tonnásra is megnövő hiperragadozó
állkapcsában 17 cm-es fogak ültek. Kihalása
legfeljebb 2,6 millió éve történt, s alighanem
ez nyitott teret az étlapján szereplő
sziláscetek óriás termetűvé válásához.
Eltűnésének oka továbbra sem ismert.
(Forrás: MTI)

ARATTAK A SÓLYMOK
Előző lapszámunkban már beszámoltunk a kék vércse és a vándorsólyom örvendetes
hazai gyarapodásáról. Azóta tudjuk, hogy kerecsenből is gyönyörű fészekaljak keltek
szárnyra: a Körös–Maros Nemzeti Park 33 párja 77 fiókát nevelt sikeresen. Az év nagy
mezőgazdasági nyertesei a pockok és güzüegerek voltak; gradáló állományukból
pedig sok egyedet a kerecsenek takarítottak be. Mind a rágcsálók, mind a sólyomfiak
ilyen arányú megmaradását a kedvező időjárás tette lehetővé. (Forrás: MTI)

REKORDMENNYISÉGŰ ZERGE
A TÁTRÁBAN

A szerző felvételei
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A befogás, a jelölés és a szabadon bocsátás folyamán persze
vigyázni kell az állatokra. Ha nem egyedi jelölést alkalmaznak,
különböző színű fluoreszkáló port használnak. Az állatpopulációk nagyságának és sűrűségének becslésére számos matematikai formulát dolgoztak ki a populációdinamikával foglalkozó
szakemberek.
Léteznek egyszerű, de kétségkívül durvának tűnő módszerek,
mint például a hüllők és a kétéltűek lábujjainak vagy karmainak
csonkítása. Ám ezek a látszat ellenére sem tesznek kárt az állatban, sőt nem is zavarják. A skála túlsó végén helyezkedik el a
radioaktív jelölés, amely komoly műszerezettséget, felkészültséget és nagyfokú elővigyázatosságot igényel. Ez már úgyszólván önmagában is külön tudományág.
Dr. Vojnits András

A GYÍK IS CSAK EMBER

Kovács Gyula felvétele

Brazília déli részének kiterjedt mocsárv idékén, a Pantanalban
még számos jaguár él, s aligha mondható, hogy a farmerekkel
való viszonyukra a kölcsönös megbecsülés lenne jellemző. A
jaguármentő akció során az első lépés megint csak az állomány
felmérése, az egyedek mozgásának nyomon követése. A kopófalka felkutatja és hosszas hajszával fára kergeti a nagymacskát.
A kutya bizony fogyóeszköz, egy részük nem éli túl a vadászatot. Két kritikus pillanata van a sajátos, vértelen vadászatnak (ami
a kopóknak annál véresebb), eltekintve attól, hogy térdig vagy
akár övig vízben kell gázolni. Az első, mikor az altatólövedék
hatására lefordul az állat az ágról. Tudniillik ponyvát feszítenek
alá, hogy meg ne sérüljön, ám ha elsietik a dolgot, a még eleven jaguár az emberek nyakába ugrik. A másik, amikor felébred.
Ilyenkor meg kell várni, hogy rendben van-e, de azt nem lehet

Fajunk önmeghatározásának egyik legalapvetőbb törekvése, hogy
megfogalmazzuk, mitől vagyunk mások – különbek – a hozzánk zavarba
ejtően hasonlító állatoktól. A számtalan megfigyelt vagy kiötlött tétel egyike
szerint kizárólag az ember képes társaitól úgy elsajátítani mintákat, hogy a
lényegüket megértse. No persze, a főemlősök, a delfinek és a kutyák fényesen
rácáfoltak erre az elhamarkodott állításra. Azt ellenben mindeddig senki sem
feltételezte, hogy az evolúciós piramis jócskán lentebbi szintjére helyezett
hüllők is képesek ilyesféle tanulásra.
A Live Science oldalán megjelent kutatás keretében videofelvételeket mutattak
szakállas agámáknak. Ezeken azt figyelhették meg, amint betanított társaik egy
tolóajtót félrelökve lisztbogárlárvákhoz jutnak. A nyolc hidegvérű
médiafogyasztó mindegyike átvette a viselkedést, míg a hármas
kontrollcsoport tudatlanságban hagyott agámái (ők nem látták a filmet)
továbbra is képtelenek voltak hozzáférni a jutalomfalatokhoz.
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Kovács Zsolt felvétele

Idén ősszel a második világháborúban csaknem
kipusztult tátrai zergeállomány az azóta mért
legnagyobb egyedszámot mutatta. A szlovák–
lengyel határon átnyúló hegységben most 1389
példányt számoltak össze, melyből 128 volt gida.
A legtöbbet a szlovákiai oldalon, azon belül is a
Bélai-havasokban figyelték meg. További rekord,
hogy a zergepopuláció az utóbbi egy évben nőtt
a legnagyobbat: 203 példánnyal.
(MTI)

Soklábúak
Az ízeltlábúak a mai élőlények legváltozatosabb társasága, a Földön élő fajok kétharmada közéjük tartozik.
Legismertebb csoportjaikat jellemzően a lábak száma szerint különböztetjük meg: a rovaroknak három pár,
azaz hat lábuk van, a pókoknak nyolc, a nagy, közismert rákoknak tíz. Kevésbé népszerűek, de azért tudjuk,
hogy vannak százlábúak – ámde ki hallott már ezerlábúakról?
Sáskát fogyasztó öves szkolopendra

Kelet-Ázsiában él a tenyérnyi óriás pókszázlábú (Thereuopoda longicornis)

A terráriumi állatként is kedvelt óriás afrikai ezerlábú
(Archispirostreptus gigas) tökdarabot eszik.

A pamatos soklábú (Eudigraphis sp.) nevét a testén meredező
kitinszőrökről kapta.

N
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A soklábúak csoportjai
és leszármazási viszonyai

egyetlen védett hazai soklábúfaj). Természetvédelmi értéke 10
ezer forint. Általában szöcskékre, sáskákra vadászik, amelyeket
szintén méregkarmos állkapcsi lábaival ejt el. Élőhelyén kövek
alatt, a gyepszinten tanyázik, s leginkább éjjel jár zsákmány után.
A százlábúaknak a szkolopendra-alakúakon kívül további három
rendje van: a közönséges százlábúak, a földi százlábúak és a
pókszázlábúak. (Létezik egy ötödik rend is, de oda csak két nagyon ritka, Ausztráliában és Új-Zélandon fennmaradt faj, ún.
„élő kövület” tartozik.) A lakásokba is gyakran bejutó, gyorsan
szaladó, legfeljebb 3 cm-es közönséges barna százlábú (Litho
bius forficatus) okozhat némi riadalmat, ám félni nem kell tőle:
leginkább a sötét repedésekben kutat apró ízeltlábúak, pókok,
rovarok után. Nagyon hosszú lábaival és még gyorsabb mozgá-

Az állkapcsi rágókészülék (gnathochila
rium) pásztázó elektronmikroszkópos
felvétele (alulnézet)

A legtöbb lábú soklábúak (350 pár) a hosszú,
ormányos fejű Siphonophorida rendbe
tartozó fajok között akadnak.

Ezeken az új-zélandi ormányos ezerlábúakon
jól látszik a hosszú hegyes orrban végződő
fejforma.

Magyarországon az egyik leggyakoribb
ezerlábúfaj a gombaevő vagy farkatlan
vaspondró (Cylindroiulus boleti).

A mexikói óriás ezerlábú (Messicobolus
magnificus) élénk színeivel tűnik ki.

A trópusokon közönséges Trigoniulus
corallinus nevű ezerlábú élénk korallpiros
színéről kapta tudományos nevét.

ként egy pár lábuk van (ami csoporttól függően 15 és 180 között
változhat), gyors mozgású ragadozók, módosult állkapcsi lábukban méregmirigyet hordoznak, harapásuk tehát mérgező.
Az ikerszelvényesek ellenben − nevüket is innen kapták − törzs
szelvényeiken 2 pár lábat viselnek, általában lassú mozgásúak, s
növényi korhadékkal, szerves törmelékkel, a lehullott avar
levelekkel táplálkoznak. Legtöbbjüknek van ugyan minden szelvényen védekező mirigye, de ez nem mérget, hanem csak
kellemetlen szagú váladékot termel.

os, valójában a legtöbb lábú „ezerlábúnak” sincs ezer
lába. Az ikerszelvényesek (ez a tudományosan pontos
elnevezés) egyik, Kaliforniában élő faja sétál körülbelül
350 pár lábbal; a lábak száma egyedenként változó. Minden
szelvényén két pár van, összesen tehát mintegy 700 − ám az
állat maga nem is nagy, alig 6 centiméteres, és a sok-sok apró
láb rojtszerűen sorakozik a testén: nem is tud velük gyorsan futni. Igazából a százlábúaknak sincs pontosan száz lábuk, viszont
abban a csoportban lehet ennél akár jóval több is. Mi hát a valódi helyzet e „soklábúakkal”?
EGY KIS RENDSZERTAN
A soklábúak (Myriapoda) létező csoport az élőlények rendszerében, az ide tartozó állatok az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsének
egyik természetes, közös eredetű (monofiletikus) altörzsét alkotják. Négy, egymástól jelentősen különböző osztályuk van −

bár mindegyikükre jellemző a 9 párnál több, szabályosan ízelt
láb. Ezek: a százlábúak (Chilopoda), az ikerszelvényesek (Diplo
poda), a szövőcsévések (Symphyla) és a villáscsápúak (Pauro
poda). A két utóbbi osztályba a talajban rejtetten élő, apró termetű, fehéres, kevés fajszámú, alig ismert állatkák tartoznak.
Mindössze néhány „világspecialista” kutató vizsgálja őket: a szövőcsévések (lábpárjaik száma 12) utolsó szelvényükön szövőmirigyet viselnek, az alig 1-2 milliméteres villáscsápúaknak (9–11
pár lábuk van) pedig a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy a fejükön lévő csápok villásan elágaznak.
A feltűnőbb, jobban kutatott százlábúak és ikerszelvényesek − a
felületes hasonlóság ellenére − két egymástól nagyon eltérő
csoport. Tömören összefoglalva: a százlábúaknak szelvényen-

VÉRMES RAGADOZÓK
A százlábúak között valóban akadnak akár az emberre is veszélyes, félelmetes külsejű predátorok. A Dél-Amerikában élő
Scolopendra gigantea a 30 centimétert is elérő testhosszával, a
feje alatt elhelyezkedő, hatalmas, tűhegyes méregkarmaival komoly sebet tud ejteni, s a bejuttatott méreg súlyos tüneteket,
gyulladást, bénulást okozhat. Zsákmányát, a kisebb gerinceseket
meg is öli, hogy azután rágóival felaprítva felfalhassa őket.
A szkolopendraféléknek hazánkban is él egy kisebb, szerencsére
nem veszélyes rokona: a szűk elterjedésű, csak a Vértes és a
Keleti-Bakony meleg, ligetes karsztbokorerdeiben élő öves
szkolopendra (Scolopendra cingulata), mely védett állat (az

sával ijesztőbb külsejű a mediterrán éghajlatot kedvelő légyölő
pókszázlábú (Scutigera coleoptrata), amely szintén ártalmatlan.
Előfordulhat, hogy este a fürdőkádban szaladgálva pánikot kelt
a gyengébb idegzetű emberek körében, miután azok a fürdőszobába lépve villanyt gyújtottak. Ilyenkor gondoljunk arra −
bár nem hiszem, hogy ez vigasztalná a megrettenőt −, hogy
Kelet-Ázsiában tenyérnyi óriás rokona él, s aktívan vadászik áldozatára a trópusi erdő talaján futkározva.
A földi százlábúak (Geophilomorpha, magyarul rinyáknak is nevezik őket) mélyen a talajban élő, vak, hosszú, keskeny, kissé féregszerűen tekergődző állatok, rendkívül sok, apró lábbal, melyek száma a 300-at is meghaladhatja. Ráadásul szelvényeik
számát (és így lábaikat is) az egyedfejlődés során növelik: a petéből mindössze 3 pár lábbal bújnak ki, majd minden vedlés során „szereznek” új szelvényeket. A talaj repedései között mozognak, apró férgekre, atkákra vadásznak, s leginkább csak a
kert művelésekor fordulnak ki az ásó alól az ember szeme elé.
BÉKÉS KORHADÉKEVŐK
Az ikerszelvényesekre általában jellemző, hogy testüket, kitines
kültakarójukat mészberakódás merevíti, ez alighanem az avartörmelékben, komposztban, talajban való buldózerszerű mozgásu15
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Horvátországban kerülhet szem elé e
megtermett, kissé riasztó külsejű, de
ártalmatlan ezerlábú (Apfelbeckia insculpta).

igaz, nem feltétlenül új fajokkal, hanem csak a környező országokból már ismert, de Magyarországon még ki nem mutatott
populációkkal.
Az ikerszelvényesek mind testalakban, mind életmódjukban fölöttébb változatosak. Tizenhat rendjüket tartjuk nyilván − a „rend”
mint rendszertani kategória akkora különbségeket jelent, amekkorák például az emlősök osztályában a ragadozók (Carnivora, pl.
kutyák, medvék, macskák) és a rovarevők (Soricomorpha, vakondok, cickányok) rendjei között vannak. Az ikerszelvényesek roppant archaikus élőlények, minden bizonnyal hozzájuk hasonlóak
voltak az első szárazföldi állatok. Az Arthropleura nevű ősi ikerszelvényes 500 millió évvel ezelőtt élt, mérete a 2 métert is meghaladta, s egyaránt jól mozgott a vízben és a szárazföldön.
A mai, „legegyszerűbb” ikerszelvényesek a pamatos soklábúak
(Polyxenida rend), amelyek testében még nincs mészváz, szájszervük is egyszerű, testhosszuk legfeljebb 5-6 milliméternyi.
Náluk „fejlettebbek” a gömbsoklábúak: hazánkban 1 centiméteresek, de a trópusokon golflabda nagyságúak is élnek. Ezek

Japán déli szigeteinek szinte mindegyikén más-más faja él a lilás
színű Yamasinaium szívó ezerlábúaknak.

Daday Jenő magyar zoológusról (1855–1920) kapta nevét ez a kis méretű,
fehéres magyar karimás ikerszelvényes.

kat segíti elő. Szájszervük a bomló szerves anyagok megrágásához alkalmazkodott, ún. állkapcsi rágókészülékké (gnathochilarium) alakult. Az egyes szájrészek bonyolult, összehangolt mozgást végeznek, miközben a táplálékot felaprítják, s a nyelőcsőbe
juttatják; az emésztőrendszerben aztán az ikerszelvényesekkel
együtt élő baktériumok segítik tovább a cellulóz lebontását.
Ezek az állatok nagyon fontos szerepet töltenek be az erdei ökoszisztéma körforgásában: ők az első szervezetek, amelyek a lehullott avarlevél lebontásához hozzálátnak, állkapcsi készülékükkel megrágják, megemésztik, majd kiürítik. A többi lebontó
szervezetek, földigiliszták, talajlakó rovarok, atkák, fonálférgek

az ikerszelvényesek ürülékén dolgoznak tovább, míg végül a
baktériumok milliárdjai teszik hozzáférhetővé a növények számára az újra felszívható ásványi anyagokat.
Bár a világon mindössze 50-60 kutató foglalkozik az ikerszelvényesekkel, fajszámuk igen nagy. Jelenleg körülbelül 12 ezer
különálló fajt ismerünk, de a leíratlan, a tudomány számára ismeretlen fajok száma ennek többszöröse lehet: becslések
szerint elérheti akár a 80 ezret is! Nagy részük természetesen a
trópusi erdőkben rejtőzik, ahol egymástól néhány kilométerre
teljesen más fauna várhatja a kutatót. A magyarországi lista
napjainkban 103 fajt számlál, ám e szám is évről évre növekszik,
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Az európai karimás ikerszelvényeseknél jóval nagyobb, színesebb
fajok élnek a Távol-Keleten (két Riukiaria falcifera példány Okinava
szigetéről).

Ezek az ezerlábúak (Spirostrophus lanyusis)
éppen párosodnak − balra a hím, jobbra a
nőstény.

meghatározott számú (12), félkör keresztmetszetű szelvényeikkel képesek teljesen összegömbölyödni, s behajtott fejüket széles nyakpajzsukkal védik. A hosszú, keskeny testű, „féregszerű”
ikerszelvényesek (a fajok többsége, 11 rend tartozik ide) alakja
lehet lapos vagy hengeres; fejük kerek vagy hosszúkás, kúpos,
ormányszerű; lehetnek szemeik, ám vannak teljesen vakok is.
A hímeket a nőstényektől külsőleg is meg lehet különböztetni,
ivarlábaikat a hetedik szelvényben hordozzák, melyek párzáskor
a nőstények második szelvényével összefonódva, belsőleg termékenyítik meg a petéket. (A százlábúak külső megtermékenyítéssel szaporodnak: a nőstények lerakják petéiket a talajra, amelyeket az „arra járó” hímek termékenyítenek meg.) A petékből
azután − esetenként szülői gondoskodás kíséretében − 3 pár
lábbal rendelkező kis ikerszelvényesek kelnek ki, melyek a vedlések során növelik a szelvényeik és lábaik számát. Életmódjuk a
kifejlettekéhez hasonló, színük, mintázatuk pedig fajonként lenyűgözően sokféle lehet.
dr. korsós zoltán

kitekintő

Ördögi terv

Kovács Zsolt felvétele

Az ízeltlábúak körében meglehetősen ritka az élénkkék
színezet: e példány az egyébként zöldes színű Riukiaria
holstii nevű faj mutáns alakja.

Talán a legszebb, legszínesebb hazai ikerszelvényesfaj a 3,5 cm-re
megnövő, csak a Dunántúlról ismeretes sárganyakú ikerszelvényes
(Polydesmus collaris).

Ennek a színes vietnami gömbsoklábúnak
(Peplomeris sp.) a hátán egy élősködő atka
utazik.

E

gy évtizede titokzatos járvány ütötte fel a fejét a Föld
legnagyobb erszényes ragadozójánál, a Tasmániában élő erszényes ördögnél, mely ma is pusztít. A
megbetegedett állatok pofáján nem gyógyuló sebek, majd
tumor keletkezik, ami végül az állat halálát okozza. A kór
ragályos, de csak fajon belül. Terjedése azért is különösen
gyors, mert ezek az erszényesek agresszívek egymással
is, gyakran marakodnak, átadva ezzel a gyilkos kórt.
A faj megmentése érdekében megoldást jelenthet, ha
Tasmánián kívül kezdik el tenyészteni, lehetőleg minél
természetesebb körülmények között. Az idő sürget, egyre
több erszényes ördög pusztul el e betegségben, melynek
egyelőre nincs ellenszere. Mára kevesebb, mint tíz százaléka maradt fenn az eredeti állománynak. Az ausztrál
kontinensen legnagyobb sikerrel jelenleg az új-dél-walesi
Barrington Topson működő Devil Ark nevű tenyésztelep
(www.devilark.com.au) tenyészti a fajt. 93 egyedet tartanak nagyméretű, legalább kéthektáros kifutókban, s ha
az erszényes ördögök a jelenlegi ütemben szaporodnak
tovább, akkor 2016-ra 360 példányra emelkedhet az állomány.
Egyes ausztrál állatvédők szerint az erszényes ördögöt
helyes volna visszatelepíteni az ausztrál vadonba, hiszen
mintegy 3500 esztendeje még élt a kontinensen, és vélhetően az ember és a dingó pusztította ki.
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karmányozásuk is lényegesen egyszerűbb, mint az asztrildoké.
A díszpintyek éneke egészen halk, s akkor sem zavaró, ha egy
szobában lakunk velük. Kifejezetten társas madarak, így költési
időn kívül bármely fajból több pár is együtt tartható; ilyenkor
nemritkán előfordul, hogy akár azonos neműek is hosszasan tollásszák egymást. De ha nem akarjuk őket szaporítani, akkor
egy nagyobb kalitkában különböző fajok hímjeiből szemet gyönyörködtető, színes csapatot alakíthatunk ki,
s kedves látványuk, mozgalmas életük nap mint
nap kellemes kikapcsolódást nyújthat.
E madarakat azonban leginkább tenyésztés céljából tartják, mivel
így bontakozik ki igazi

A díszpintyek

Mindenki madarai
A díszmadártartók népes táborában jól elhatárolható csoportot képez az
egzótakedvelőké – azoké, akik elsősorban különböző díszpintyek tartására,
tenyésztésére vállalkoznak. Azért elsősorban, mert emellett föllelhetők még
kalitkáikban, volierjeikben kisebb testű valódi pintyek is, mint például
a kubapintyek és a különböző afrikai csicsörkék.

A

A zebrapinty mára a laboratóriumokban is fontos
szerephez jutott mint
kisérleti állat.

Fotó: Shutterstock

díszpintyeket nem is oly régen még a szövőmadarak
közé sorolták, ám az elmúlt évtizedekben sok új ismeretre tettünk szert, így ma már egyértelműen külön családnak tekinti őket a tudomány. Ezeknek az apró termetű, szép
megjelenésű madaraknak a természetben három fő elterjedési
területük van. Legtöbb fajuk Afrikában, a Szaharától délre él – a
jelenleg ismert 140 fajból 78 található itt. Az ausztrál–ázsiai régióban 43, míg az indomaláj térségben 19 faj fordul elő. E hatalmas területeken rendkívül változatos viszonyokhoz kellett alkalmazkodniuk – ezzel is magyarázható meglehetősen színes
megjelenésük. A díszpintyfélék ugyanis nem alakítanak ki saját
jól őrzött territóriumot, melynek határaira a hím hangos énekével figyelmeztet. Ehelyett tarka, feltűnő tollazatukkal jelzik fajtársaiknak, hogy az adott terület már foglalt.
SZABADSÁG A MADÁRNAK – BOLDOGSÁG A TÚLVILÁGON
A madártartók – elsősorban csőrük és testfelépítésük szerint – két
csoportra osztják a díszpintyeket: az asztrildokra és az amandinákra. Az asztrildok csőre viszonylag gyenge, testük törékeny, s a
természetben jellemzően az erdőkben, bokrosokban érzik jól
magukat, ahol jelentősebb mennyiségben rovarokat is fogyasztanak. Az amandinák csőre lényegesen erősebb, legfőképp a fűféléken élnek, s a nyitott, tágas síkságokat népesítik be. Mivel a
gabonafélék is elsősorban fűfélék, nem meglepő, hogy egyes fajok esetében kedvező a mezőgazdaság előretörése, ami azzal is
párosul, hogy komoly károkat okozhatnak a gazdáknak. Régebben emiatt Délkelet-Ázsiában hálóval tízezerszám fogták be az
ott honos díszpintyeket, melyekből ízletes étket készítettek. Napjainkban is jellemző, például Thaiföldön, hogy hálóval befognak
néhány ezret, kalitkákba zárják őket, s az utcán árulják azoknak,
akik jócselekedeteik révén meg akarnak szabadulni a bűneiktől.
A helyi hitvilág szerint ugyanis, aki visszaadja a szabadságát e
tollas jószágoknak, jobban boldogul majd a túlvilágon.

ELSŐ TENYÉSZTŐIK A KÍNAIAK VOLTAK
Azt ma már nehéz kideríteni, mikor kezdte az emberiség a dísz
pintyfélék tenyésztését, de az biztos, hogy ennek bölcsője valahol
Kínában ringott. Itt legalább félezer évvel ezelőtt ismerték már
a rizspinty fehér színváltozatát, s a kínaiaktól került mintegy
300 éve az akkor már háziasítottnak tekinthető madár Japánba.
Tény, ami tény: mi, európaiak alaposan megkéstünk e nemes
hobbi művelésével, hiszen nálunk először az Afrikából származó
szalagpintyet tudták sikeresen szaporítani 1790-ben. Igaz, az ezt
követő évtizedekben igencsak fellendült kontinensünkön a madártartás, s a pintyfélék és papagájok mellett különböző, addig
nem látott díszpintyek is szép számmal érkeztek hozzánk a távoli földrészekről. Ám egészen a II. világháborúig a kalitkamadarak
közül főként a papagájokat és a klasszikus pintyféléket tartották.
Csupán az ötvenes évek elejétől kezdett a díszpintytenyésztés
nagy lendülettel fejlődni azokban az országokban, ahol a világ
égés után az életszínvonal már megengedte a viszonylag kis
költséggel járó madarak tartását. Jellemzően az amandinák terjedtek el, melyek nemcsak általában ellenállóbbak, hanem a ta-

A rizspintyet a világ számos országába behurcolták, ahol jelentős
mezőgazdasági kártevő vált belőle, ezért több helyen betiltották a tartását.

A japán sirályka őse a hegyes farkú bronzpinty,
mely a vadonban ma is gyakori madár.
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lényük. Az udvarlás, a párválasztás, a fészeképítés, a fiókanevelés mind-mind előttünk zajlik. Jellemző, hogy a hím keresi a
fészkeléshez alkalmas helyet, s a tojó jóváhagyását
követően ő hordja az építőanyagot társának. A legtöbb
díszpinty gömb alakú fészket épít egy faodúba, melyet a fogságban egy félig nyitott odúval pótolhatunk. Érdekes, hogy míg
a vadonban 3-4 fehér tojásuk lerakása után kezdenek a tojásokon kotlani, addig a fogságban, ahol nem kell annyi időt tölteniük a táplálékszerzéssel, jobbára már az első tojás lerakását követően tüstént ülni kezdenek rajta. Mindkét nem aktívan részt
vesz az utódok nevelésében is. A szülők eleinte egyszerűen elfogyasztják a fiatalok ürülékét, majd később a hím egy-egy fűszálat vagy tollat visz váltáskor a fészekbe, folyamatosan bélelve
napról napra szennyeződő lakhelyüket. Tehát fontos, hogy a
megfelelően tágas odú mellett a költőpár előtt mindig legyen
különböző fészekanyag, hogy így a fiatalok tiszta tollazattal tudjanak majd kirepülni.
PINTYEK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN
A díszpintyek családjának egyik fontos sajátossága, hogy a tojásból kikelő fiókák csőrének belső felületén, illetve a torkán különböző nagyságú foltok, rajzolatok találhatók, valamint a száj
zugban eltérő színű apró dudorok lelhetők fel, melyek idegvégződésekben gazdagok, s a sötétben világítanak is. Segítségükkel
találja meg a szülőpár a fiókákat az odú sötétjében. Ám mivel a
rajzolatok, színek fajonként változnak, mindez egyfajta biztosítéka annak, hogy véletlenül se gondozzanak „kakukkfiókát”.
Az ember azonban már régóta szeretne minél több ritka, értékes díszpintyfajt nevelni. Ezért nemesítették ki Kínában a hegyes
farkú bronzpintyből az úgynevezett japán sirálykát, melynek oly
erős a fajfenntartó ösztöne, hogy amikor a kicsi tátog, figyelmen
A Timor-szigeti papagájamandina
a magyar díszmadártenyésztők egyik féltve őrzött kincse.

kívül hagyja a rajzolatokat, így dajkamadárként kiváló szolgálatot tesz a tenyésztőknek.
A díszpintyeknek a természetben egy-egy fajon belül is több
színváltozatuk fordulhat elő. Példának okáért a Gould-amandina
vadonban élő állományának 75 százaléka fekete, 25 százaléka
piros fejű, s minden ezredik madár feje sárga színben pompázik.
Hogy mikor milyen madarak bújnak ki a tojásból, régóta foglalkoztatta a tenyésztőket, s idővel oly sok tapasztalatra tettek
szert, hogy ma már a gyakoribb díszpintyfajoknak számtalan
színváltozatuk ismeretes.
Kétségkívül a legtöbb rajzolata, színe, mintázata az egyik
legigénytelenebb és leggyorsabban szaporodó fajnak, a zebrapintynek van. Igénytelenségére jellemző, hogy egy egyed szükséglete naponta hozzávetőleg 3 gramm mag és 4 milliliter víz.
Több pár viszonylag szűk helyen is elfér, s már egészen kis
mennyiségű állati fehérjével beérik a nevelés során. Ezért ma e
fajt gyakorta használják laboratóriumokban, leginkább különböző etológiai kísérletekhez. De más téren is hasznosítják, például a terraristák madárevő kígyók takarmányállataként, sőt
akadnak olyan országok, ahol még nem mondott le a lakosság
az apró énekesek fogyasztásáról sem: itt a zebrapintyek az
ínyencek tányérjára kerülnek.
KISDIÁKOK IS LEHETNEK TENYÉSZTŐK
Mivel a díszpintyfélék népes családja leginkább Afrikát népesíti
be, terepi kutatásokból származó megfigyelések nemigen állnak rendelkezésünkre. Egy azonban bizonyos: a legtöbb faj nem
veszélyeztetett, hiszen a köles-, muhar-, fénymag- és más gabonatáblák szinte „terülj-terülj asztalkát” biztosítanak számukra.
Egy-egy területen viszont a helyi mezőgazdaság szerkezetének
átalakulása olykor komoly veszélyt jelent madarainknak. Szomorú példa rá az Ausztráliában honos Gould-amandina sorsa,
melynek elterjedési területén leginkább a szarvasmarha-tenyésztés virágzik. Mikor a ridegtartásról a félextenzív tartásra
váltottak a farmerek, általánossá vált, hogy a fűféléket még a
maghozás előtt lekaszálták. Következésképp a Gould-amandinák a vadonban gyakorlatilag éhen pusztultak, s ez hamarosan
oda vezetett, hogy a faj veszélyeztetett besorolást kapott. Ráadásul néhány meggondolatlan „természetbarát” saját elhatározásából kiengedett jó néhány tenyésztett madarat, amelyek,
mint utóbb kiderült, olyan betegséget hordoztak, mely az ausztrál vadonban mindaddig ismeretlen volt, s így a maradék töredékállományt is megfertőzték.
Hazánkban az átalakuló díszmadár-tenyésztési kultúra kedvezhet a díszpintytartásnak, hiszen bárki megtalálhatja a lehetőségeinek megfelelő fajt. Zsebpénzéből akár egy kisdiák is megvetheti állományának alapjait, melyből később komoly tenyészetet
alakíthat ki, életre szóló élményekkel gazdagodva.
Dr. Tóth Zsigmond
A Gould-amandina állománya a természetben
ma már csak a töredéke a fogságban élőkéhez képest.
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Bécsy László felveételei

FOGYATKOZÓ ÁLLOMÁNY
A búbos banka országosan elterjedt költöző madár. Az Alföldön
azonban mindig nagyobb állománysűrűségben fordult elő, mint
a Dunántúlon vagy az Északi-középhegység térségében.
A Duna–Tisza közén, illetve a Kiskunságban élt a legszebb populációja hozzávetőleg harminc évvel ezelőtt. Nem véletlen,
hogy itt látható leginkább, itt a legszembetűnőbb a nagyarányú
állománycsökkenés.
Kedvelt élőhelye volt a kiskunsági Homokhátság tanyavilága,
ahol jóformán minden tanyának megvolt a maga bankapárja,
mely a következő tavaszon visszatért oda, akárcsak az istálló
füstifecskéi. E területeken a tejelő szarvasmarhák számának
„mesterséges csökkentésére” épp a 90-es évek elején került sor.
A gazdák tanya körül kikötve legeltetett, azaz szétszórtan tartott
tehénállományának nagyarányú „kivágása” jócskán hozzájárult
a tanyai életmód ellehetetlenüléséhez. A lakhelyek elnéptelenedtek. Mint megfigyeltük, kiüresedett, lakatlan tanya tetőzetébe vagy padlására nem költözött be a búbos banka sem. Hiányzott a csöndes életvitelű tanyasi emberek védelmező jelenléte, s

Hosszú, vékony csőre a táplálkozásban segíti.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 25 év után újra a búbos bankát választotta az
év madarának. Nem véletlenül, hiszen a faj drasztikus állománycsökkenése maradéktalanul indokolja
a választást. Az egyesület negyedszázada is jól érzett rá a búbos bankával kapcsolatos problémákra,
melyekről már az idő tájt kiderült, hogy egy esztendő nem elegendő az orvoslásukra. Ebből következett,
hogy nemcsak 1989, hanem 1990 is a búbos banka éve lett. A harminchét esztendeje zajló Év Madara
programban tehát 2015-ben harmadszor esik a választás madarunkra.
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önálló faji rangra emelték. Jelenleg tehát a nálunk is élő törzs
alak további hét alfajával népesíti be eurázsiai és afrikai elterjedési területét. Mellette a Madagaszkár szigetén élő, előbb említett malgaszi banka (Upupa marginata) kapott önálló faji rangot.
Ez jóval méretesebb a mi búbos bankánknál, de valójában fölöttébb hasonlítanak egymásra. Mint Madagaszkáron megfigyelhettem, az utóbbi faj – élőhelyét illetően – jobban elmozdul a
zárt erdők irányába. Gyakran szem elé került a sziget délnyugati részén elterjedt száraz, tüskés erdők belsejében is, ahol rendszerint a faállomány koronaszintjében tartózkodott.
Habár a búbos banka emberközeli, emberkövető, úgynevezett
szinantróp faj, közvetlen etetéssel nem segíthetünk fogyatkozó
állományán. A táplálékot ő maga szereti megkeresni, mikor a
konyhakert ágyásai között lótücsök és földigiliszta után kutat,
hosszú csőrével a talajt szurkálva, vagy a tanya körüli legelőn
kiszáradt „tehénlepényt” forgat, hogy az alatta rejlő ganajtúróbogarakat és lárváikat elfogyaszthassa.
Mivel odúköltő faj, leginkább a számára méretezett mesterséges
fészekodú kihelyezésével segíthetünk rajta. Tavasszal korán

A búbos banka formája és színezete egyedülálló a madárvilágban.

hiányzott a kisüzemi kertgazdálkodás, valamint a rovar- és
féregtáplálék jó részét „megtermő” istállótrágya. Búbos banka
csak ott telepedett meg, ahol továbbra is volt élet a tanyán, s
ahol állatokat tartottak. Ilyen tanya pedig mind kevesebb akadt,
sok közülük fóliasátras „nagyüzemmé” alakult.
A búbos banka jól ismert madár, hiszen mind formája, mind színezete egyedülálló a hazai madárvilágban. Felismerhetősége
Afrikában jelent nehézséget, mivel ott helyi alfajai is élnek, amelyeket az odalátogató ornitológus nem mindig képes elsőre
megkülönböztetni az Eurázsiából érkező vonulóktól vagy telelőktől.
CSUPÁN KÉT FAJ
A búbos banka rendszertani szempontból is meglehetősen
egyedülálló a madárvilágban. A régebbi taxonómiai felfogás
szerint monofiletikus családhoz tartozott, más szóval e családot
egyetlen faj, maga a búbos banka (Upupa epops) alkotta.
A mai felfogás szerint azonban két fajt különböztetnek meg azóta, hogy a korábbi alfajok közül a Madagaszkáron élő formát

visszatér téli szállásáról, ezért az odút már február végén, március elején ki kell helyeznünk, hogy a március végén, április elején visszatérő, élőhelyét épp elfoglaló madár már ott találhassa
a fészkelőalkalmatosságot.
A sokszor alkalmatlan helyeken, kő-, illetve farakásokban és
megannyi más zugban költeni kényszerülő búbos banka jóval
biztonságosabban nevelheti fel fiókáit egy szakszerűen kihelyezett fészekodúban. Ezzel jelentősen mérsékelhetjük a szaporodási veszteséget. Mindez azért is fontos, mert a búbos banka
számos fiókát nevel egyszerre: fészekaljanként olykor 6-8 fióka
is lehet. Ha egy ragadozó rátalál a kőrakásban lévő fészekre,
egyetlen alkalommal mindet elpusztítja.
A kedvező fészkelőhely biztosítása tehát az egyik legfontosabb
tényező, mely esélyt adhat a búbos banka állományának gyarapítására. Ha valamely kertben vagy gyümölcsösben megtelepedett
egy bankapár, kerüljük a rovarirtó szerek használatát. A vegyszerekkel permetezett rovarok fogyasztása madarunk számára is káros, sőt a pusztulását okozhatja.
Dr. Bankovics Attila
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A

leggyakoribb ragadozó madarakkal ősszel már mindenki megismerkedhetett az Állatvilág magazin egy
korábbi számában. Vágómadárfélékről és sólymokról
volt szó, amelyek rendszertanilag is valódi ragadozónak számítanak. A madarak világát azonban számos olyan faj is
képviseli, melyek nem a sasok, ölyvek, vércsék közvetlen rokonai, ám életmódjukban, testfelépítésükben mégis a vadászathoz alkalmazkodtak, s az evolúció során egyedi tulajdonságokra, stratégiákra tettek szert.
NESZTELEN SZÁRNYAKON
A legtöbb bagolyfaj éjszakai életmódot folytat. A nappalokat a
növényzet rejtekében, sziklák között, elhagyatott épületekben, csöndes padlásokon töltik, s szürkülettől egészen hajnalhasadtáig aktívak. Különleges anatómiai tulajdonságaik a
sötétben való boldogulásukat segítik. Kerek fejük és arcfátyluk (az arc tollkoszorújának fajra jellemző elrendeződési
mintázata) a zsákmány által keltett hangok hatékony össze-

korosabb fákkal borított területekhez kötődik a macskabagoly (Strix aluco), mely azonban előbbi, nagyobb testű rokonaival nem fér meg egymás mellett. A nyíltabb területek rengetegeinek, facsoportjainak madara az erdei fülesbagoly
(Asio otus), míg közeli rokona, a réti fülesbagoly (Asio flammeus) a mocsárrétek, vízjárta sásosok fészkelője. Baglyaink
közül egyedül e faj épít fészket. A füleskuvik (Otus scops) otthonául az öreg, felhagyott gyümölcsösöket, erdőszéleket választja. Emberi környezetben is élhetnek baglyok: a kuvik
(Athene noctua) tanyákon, városszéli padlásokon költ, a
gyöngybagollyal (Tyto alba) pedig a templomtornyokban, állattartó épületekben, magtárakban találkozhatunk.
Kis őrgébics

ZSÁKMÁNYSZERZŐ ÉNEKESEK
A gébicsek rendszertanilag az énekesmadarak közé tartoznak. Hazánkban három fajukkal találkozhatunk. A tövisszúró
gébics (Lanius collurio) a bokrosok, bozótosok gyakori fészkelője. A hímek háta barna, feje szürke, farka fekete-

A réti fülesbagoly nappal is vadászik.

Jégmadár

A gébicsek gyakran ágakra
tűzik zsákmányukat.

Fotó: Nimfea Természetvédelmi Egyesület archívuma

Ragadozók
– kicsit másképp
gyűjtését és a hallószervhez irányítását szolgálják. Aszimmetrikusan elhelyezkedő fülnyílásuk, illetve az előttük lévő,
szabadon irányítható bőrredők szintén a hallás hatásfokát
növelik. Szemük nagy, előre néző, fejüket akár 270 fokban is
képesek elfordítani. Tollazatuk finom felépítésű, evezőtollaik
peremén fésűszerű fogacskákat találhatunk, ezeknek köszönhetik nesztelen röptüket. E kis képletek akadályozzák
meg repülés közben a szárnyak süvítését, amely módfelett
hasznos, hiszen a baglyok táplálékául szolgáló rágcsálóknak
is kiváló a hallásuk. Tollal borított ujjaik tűhegyes karomban
végződnek, külső ujjuk jellegzetes, előre-hátra mozgatható
vetélőujj.
Magyarországon számos élőhelyen találkozhatunk az említett nesztelen vadászokkal. A hegyvidékek sziklaüregeiben
költ az uhu (Bubo bubo), az öregebb állományú erdők nagy
odvaiban pedig az uráli bagoly (Strix uralensis). Szintén a
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fehér, szemük vonalában fekete „maszk” húzódik. A tojók és a
fiatalok felsőteste barna alapon sötéten mintázott, világos
alsó oldaluk hullámosan fodrozott. A kis őrgébics (Lanius minor) az előző fajnál ritkább, fehér-fekete-szürke színek jellemzik, rajta is megfigyelhető a fekete álarc, mely a homlokon
kiszélesedik. Fészkét magas fákra építi. A nagy őrgébics (Lanius excubitor) színezetében fölöttébb hasonlít a kis őrgébicshez, a két faj megkülönböztetését a megfigyelésük ideje és
homlokuk mintázata könnyíti meg. A nagy őrgébics hazánkban elsősorban téli vendég és csak nagyon ritka fészkelő, míg
kisebb testű rokona ősszel Afrikába vonul; valamint a nagy
őrgébics homlokán elhanyagolható a sötét színezet.
A gébicsek rovarokkal, hüllőkkel, kisemlősökkel táplálkoznak, néha madarakat is fogyasztanak. Erős, kampóban végződő csőrük és hegyes csőrfoguk sikeres ragadozóvá teszi
őket. Tipikus vártamadarak: zsákmányukra nyílt, kiemelke-

dő helyről (bokor széléről, oszlopról, vezetékről) várnak, majd
a megfelelő pillanatban lecsapnak rájuk, s leshelyükre vis�szaülve fogyasztják el őket. Legérdekesebb szokásukra a tövisszúró gébics neve is utal. Az arra alkalmas növények (például kökény, ezüstfa) hosszú töviseit, hegyesebb ágait használják zsákmányuk tárolására és elfogyasztására. Az elkapott zsákmányállatot – legyen az rovar, gyík, pocok vagy
madárfióka – egyszerűen ráhúzzák egy hegyesebb tövisre.
Ezt általában tárolás céljából teszik (akár fiókáik, akár saját
maguk számára az ínségesebb időkre), de a színpadias művelet az udvarlás idején ajándékként is szolgálhat. Az ügyesen felszúrt eleség a „falatozásra” is lehetőséget ad, ha a zsákmány mérete nem teszi lehetővé az egészben való elfogyasztást. Ekkor apró cafatokat tépnek a táplálékból. A három
gébicsfaj közül leginkább a tövisszúró és a nagy őrgébicsre
jellemző a szóban forgó viselkedés.
TARKABARKA HALÁSZ
A „repülő drágakőnek” is becézett színpompás jégmadár
(Alcedo atthis) az apró termetű víziállatok rettegett ellensége.
Alsóteste narancsvörös, szárnya, fejbúbja zöldeskék. Röptében megvillanó azúrkék háta és farka teszi hazánk egyik legszínpompásabb madarává. A tarkójáról a nyakoldalra felfutó
foltot védekezésre használja. Veszély esetén fejét jobbra-balra forgatja, remélvén, hogy a föl-fölvillanó fehér terület elriasztja az ellenséget. Zömök testéhez képest feje nagy, farka
és lábai kurták. Csőre hosszú, hegyes. A két nemet a csőr
színezete alapján lehet elkülöníteni: a hímek csőre teljesen
fekete, a tojók az alsó csőrkávájukon piros foltot viselnek.
Vadászati módszere roppant látványos. Zsákmányát az előző

Tövisszúró gébics

Réti fülesbagoly

fajokkal ellentétben nem a szárazföldön szerzi, hanem a víztükör alá merülve fogja el. Kisebb testű halakkal, halivadékkal, vízi rovarokkal, lárvákkal táplálkozik. A gébicsekhez
hasonlóan a jégmadár is valamilyen vártahelyet használ a
vadászathoz, mely a felszín fölött helyezkedik el: faágakra,
karókra, mesterséges tárgyakra (zsilipre, hídra, korlátra) telepszik, s türelmesen lesi a vizet. Ezután következik az igazi
látványosság, mely csupán 1-2 másodpercet vesz igénybe.
A kiszemelt zsákmányra villámgyors mozdulattal csap le.
Hirtelen leugrik vártahelyéről, szárnyait szorosan a teste
mellé simítja, hogy rakéta módjára vághasson bele a vízbe,
hajszálpontosan áldozata felett. A szemét a víz alatt egy opálos hártya védi. Zsákmányát a csőrével kapja el, s máris vis�szalöki magát a felszínre, ahonnan szárnyra kap, és rögtön
visszaül vadászhelyére. Egy ilyen akció alig néhány pillanatig tart, de ha nincs szerencséje halászunknak, a mutatványt
egyetlen perc alatt akár 10-15 alkalommal is megismételheti.
Halzsákmányát egészben, mindig fejjel előre nyeli le; ha túl
méretes és nagyon ficánkol, akkor az elfogyasztás előtt néhányszor valamilyen kemény felülethez ütögeti. A baglyokkal közös vonása, hogy az emészthetetlen halszálkákat és
pikkelyeket a jégmadár is visszaöklendezi.
(Cikkünk megjelenését a Herman Ottó Természetvédő Kör
„Összefogáson alapuló térségi természetvédelmi törekvések
megszervezése védett területeken kívüli értékes élőhelyek és
védett fajok állományainak megőrzése érdekében a negatív
agrárfolyamatok ellenében” programja támogatta.)
kovács ágnes
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Érdekességek a kígyókról

uráli baglyok a börzsönyben

A fiókák kirepültek

pitonok, KOBRÁK ÉS TÁRSAIK

„…Hirtelen mély, búgó huhogás töltötte meg a levegőt. Az öreg uráli bagoly hím volt: így tudatta párjával és
a nagyvilággal, hogy idegen lépte át birodalma határát…”
E sorok Bécsy László tollából származnak: ő fotózott hazánkban először – közel 40 éve – fészken ülő uráli
baglyot (Strix uralensis). A Vértelen vadászat című könyv magával ragadó leírása már gyermekkorom óta
kísért: mindig is szerettem volna e különleges bagolyfajjal a költőhelyén megismerkedni.

A

z uráli bagoly a nagy kiterjedésű, zárt erdőségek madara, de – zsákmányszerzési okokból – igényli a rövid füvű tisztások meglétét is. Táplálékbázisát az erdei
rágcsálók adják, s azon években, mikor a bükkök, tölgyek és
gyertyánok gazdag makkterméssel az előbbiek tömegszaporodását (gradációját) előidézik, az uráliak is színre lépnek,
hiszen jóval több fiókát tudnak felnevelni, mint a táplálékszegény esztendőkben.
Ez a nevéből következően is keleti elterjedésű faj hazánkban
a Zemplén területén jelent meg, majd az 1980-as évektől lassú terjeszkedésbe kezdett. Az Északi-középhegység tagjait
egymás után foglalta el, s az ezredfordulótól bizonyosra lehetett venni börzsönyi megtelepedését is.
Az elmúlt évtizedben társaimmal együtt számtalan alkalommal kerestük a megjelenésében tekintélyt parancsoló baglyot a

sikerre a mesterséges ládákkal való telepítést: a félig nyitott,
felső részére erősített tükörből ellenőrizhető, természetes viszonyokat idéző ládát előszeretettel foglalták el az uráliak. Ez
adta az ötletet a börzsönyi madarászok lelkes csoportjának,
így pár éve több mint harminc, a bükkös zónában kihelyezett láda várja a betelepedőket. Az első időkben szinte minden láda foglalt volt, ám egyikben sem uráli, hanem „csak”
macskabaglyok költöttek.
A tavalyi enyhe tél kedvezett az uráli bagoly számára, s a fiókanevelés is jól sikerült: az ország több pontján jelentek meg
a kóborló fiatalok. Nagy volt a remény, hogy végre a mi ládáinkban is megtelepszik e titokzatos madár.
Ez év márciusában komoly erőkkel vizsgáltuk végig a ládákat, de szinte mindenütt macskabaglyok ültek a tojásokon.
Mátéfy Szabolcs tagtársunkra azonban – a Börzsöny egyik

F

Kirepülés előtt álló fióka
mesterséges ládán

A szerző felvételei

Nappalozóhelyén őrködő
öreg madár
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legnehezebben hozzáférhető részén – egy sárga csőrű, nagy
fejű madár nézett vissza a kihelyezett odú tükréből! Néhány
nappal később egy másik, szintén idős bükkösben lévő odúnál én is megtapasztalhattam, milyen élmény rátalálni a
csodálatos uráli bagolyra…
Mindkét ládában sikeres lett a költés, s nagy örömünkre két,
illetve három fióka repült ki. Közben a hegység más részeiről is biztató hírek érkeztek, jóllehet az itteni észlelések nem
mesterséges odúban, hanem nehezen föllelhető, fák koronájában lévő természetes törésben, illetve gallyfészekben költő
párokról tudósítottak.
A Börzsönyben az idei évben bizonyosan fészkelő uráli baglyok
száma 6-8 pár lehet. Mivel a sikeres költésből származó fiatalok vélhetőleg a területen maradnak, reményeink szerint még
sokáig hallgathatjuk kora tavaszi alkonyokon az uráliak mély,
messze hangzó huhogását, mellyel birodalmuk határait jelzik…
Selmeczi Kovács Ádám

ogságban az első óriáskígyó, egy anakonda 1879-ben Carl
Hagenbeck gyűjteményébe került, Hamburgba. E példányt
azután Berlinbe szállították, ahol 1879. október 2-án félszáz
életképtelen kiskígyót szült. A szakirodalom feljegyezte továbbá,
hogy már 1793-ban Párizsban volt egy anakonda, az akkori természettudományi múzeumban – ámde az nem volt élő példány.
Az első amerikai állatkerti óriást, egy boát 1874-ben Philadelphia
városában (America’s First Zoo) lehetett megtekinteni.
Az első tengerentúli anakondaszaporulat – az International Zoo
Yearbook összeállítása szerint – 1960-ban Georgetownban volt.
Sajnos arról nem szól a fáma, hogy a párzás is ott történt-e, vagy
az anyaállatot már eleve megtermékenyített állapotban fogták be.
Nem hivatalos adat alapján az eddig mért legnagyobb kígyó
Japánban egy állatkertben élt. Az 1980-ban közzétett információ
szerint a kockás piton 12,20 méter és 220 kilogramm volt!
Hivatalos ellenben az az adat, mely szerint 1904-ben Hagenbeck
kiállításában egy kockás piton 8,5 méterre nőtt és 113 kg-ot nyomott. Egy másik óriás, a Colossusnak nevezett szintén kockás piton, egy 1949-es feljegyzés szerint 6,7 méter volt.
Angliába 1951-ben már 12 millió óriáskígyóbőrt importáltak a világ minden tájáról. A bőrök nagy részéből divatcikkek készültek.
Szakirodalmi adatok szerint egy 1930. augusztus 18-án Európába
importált anakonda, mely akkor csupán 50 cm volt, 31 évet és 9
hónapot élt, végső testhossza pedig elérte a 3,87 métert. Az eddigi
leghosszabb életkort egy fogságban tartott (ott is született) Boa
constrictor élte meg: a Philadelphia állatkertjében Popeynak elnevezett kígyómatuzsálem 40 évig, 3 hónapig és 14 napig élt.
Napjaink legkisebb kígyója az ún. vakkígyók közé tartozik, ez a
Leptotyphlops bilineatus. A tudomány által ismertetett „legnagyobb” méret mindössze 10,8 cm. E faj rejtett életmódot folytat,
talajban, kövek, fatuskók alatt él.
Nem mindegyik kígyó juttatja a mérget harapással az áldozat testébe. Az Afrikában élő köpködő kobra mérgét több mint 1 méter
távolságra is képes – méghozzá célzottan – eljuttatni. Mikor a kígyó kinyitja a száját, méregmirigyeire erős izomnyomást présel,
így a „nagynyomás” hatására a méreg úgyszólván kilövell, s ha a

Valljuk be: Ádám és Éva óta rettegünk a kígyóktól.
De „előkelő” helyen találhatók képzeletbeli
listánkon a krokodilok, a rút békák, a „pfuj” gyíkok
is! Összeállításunkban – természetesen – nem az
elrettentés a célunk, sokkalta inkább a
figyelemfelhívás, hogy a rettegett kétéltűekkel és
hüllőkkel kapcsolatos adatok, információk
hitelesen jussanak el az érdeklődőkhöz.
kobra még kissé mozgatja is a fejét, a „lövedék” bizton célt ér.
Ismert Afrika-vadászunkat, dr. Nagy Endrét érte ilyen támadás,
amely után két napig nem látott.
Az embernek 32 bordája van, a kígyók esetében (fajtól függően)
141 és 435 között mozog ez a szám. Gyakorlatilag a bordáknak köszönhetően haladnak előre. Mivel szegycsontjuk nincs, az úgynevezett repülőbordák képesek a talaj egyenetlenségeit kihasználva ellátni a kapaszkodófunkciót. A bordák segítségével tudnak
a kígyók a fák törzsén akár függőlegesen is felkapaszkodni.
A hüllők kedvelik a meleg élőhelyeket. Sok fajuk a négy évszak hideg időszakát rejtve, téli álomban vészeli át. Ám akad egy kígyófaj,
mely felhatol a 4800 méteres tengerszint feletti magasságokig, ez
a Himalájában élő Agkistrodon himalayanus. Élete nagy részét
fagytól védett üregekben tölti, s csak rövid ideig, az ottani kurta
tavasz és nyár alatt tud szaporodni, utódokat nemzeni, majd felkészülni a hosszú télre.
A hobbikígyótartók kedvencük etetésekor megelégednek csupán
az egér, illetve a patkány kínálásával. Holott a takarmányozással
foglalkozók kutatásai szerint a kígyófajok többféle, a természetben
előforduló zsákmányállatot fogyasztanak. Az USA-ban élő fekete
sikló (Coluber constrictor) „menüjének” összetételéről egy vizsgálat az alábbi eredményt hozta: 32% hüllő; 26% kisemlős; 18% madár; 15% rovar; 9% kétéltű.
Fehér Tamás
A mérges kígyók test- és méregfoghosszúságának arányai
Faj

Testhossz

Méregfoghossz

Monoklis kobra

2,0 m

0,7 cm

Királykobra

3,8 m

1,5 cm

Gaboni vipera

1,8 m

4,4 cm

Gyémántcsörgőkígyó

1,9 m

2,2 cm

Néma csörgőkígyó

3,4 m

3,5 cm

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

Fotó: Shutterstock

Magas-Börzsöny idős bükköseiben – s nem eredménytelenül!
Néhány kósza nappali megfigyelést követően kirajzolódott,
hogy a hegység központi részein érdemes a költési időben is
nagyobb figyelmet szentelni egyes területeknek. Itt februármárcius táján, a hóolvadás kezdetén alkonyatkor megszólaló hímek mély huhogása messziről észlelhető volt, ami előre
vetítette, hogy talán a költőhelyet is sikerül megtalálni. A fészkelés bizonyítására azonban majd’ egy évtizedet kellett várni!
Az uráli bagoly – hasonlóan a legtöbb bagolyfajhoz – nem
épít fészket, hanem más fajok (elsősorban a vele egy élőhelyen osztozó egerészölyv és holló) gallyfészkeit foglalja
el, de ahol teheti, odúban is költ. Utóbbi elsősorban a hazánkban ma már sajnos alig megtalálható, igen idős, az erdészeti szakzsargon szerint „túltartott” bükkösökben fordul
elő, ahol a méretes fák természetes üregeiben ver tanyát.
Emellett alkalmanként (bár mindez csak irodalmi adatokból
ismeretes) bepréseli magát a fekete harkály vájta odúba is.
Magyarországon Petrovics Zoltán zempléni madarász vitte

Kockás piton

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Stefánia úti szecessziós épületének dísztermében tartották meg november 8–9-én az immár hagyományossá vált „Földtudományos
forgatag” nevű interaktív geokiállítást és -vásárt, melyen az MTM földtudományi tárai is
részt vettek. Az Ásvány- és Kőzettár a meteoritok, az Őslénytani és Földtani Tár pedig a
legnépszerűbb magyarországi ősgerincesek (dinoszauruszok és mamutfélék) világából
kínált ízelítőt a látogatóknak. A múzeumi standon kívül a fenti témákban előadások is
elhangzottak. Az MTM korábbi munkatársa, Makádi László az iharkúti dinoszauruszokról, Papp Gábor, az Ásvány- és Kőzettár vezetője pedig a nagydivényi meteoritról tartott
előadást.
A rendezvényen bemutatkoztak a földtudományi kutatással foglalkozó hazai intézmények, a látogatók pedig megismerkedhettek ásványkincseinkkel, a klímaváltozás nyomaival a kőzetekben, a földtani veszélyforrásokkal, a Földet vizsgáló geofizikusok különleges eszközeivel, valamint a szénhidrogén-kutatás érdekességeivel. Nemzeti és geoparkjaink hazánk legszebb földtani látványosságait mutatták be, s geotúra-ajánlatokkal várták az érdeklődőket. Ismeretterjesztő előadások, filmvetítések és a szecessziós épületet bejáró séták színesítették a rendezvényt. A kisebbeket Afrika-bemutató, geojátszóház,
kincsmosás és számos egyéb izgalmas program várta.

Hírcsokor a
Magyar Természettudományi
Múzeumból

A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) október 29-én ünnepelte 212. születésnapját. Ebből az alkalomból az ünnepelt kedveskedett ajándékkal a látogatóknak. A jeles napon ugyanis az állandó kiállításokat és a Ludovika téri gyűjteményeket ingyenesen, a Múmiavilág című időszaki kiállítást pedig kedvezményesen lehetett megtekinteni. Aki igazolta, hogy szintén e napon ünnepli születésnapját, ingyen
tekinthette meg a Múmiavilágot is.
A foglalkoztató termekben interaktív bemutatók várták az érdeklődőket. A nagy
múltú intézmény hozzáférhetővé tette gyűjteményeit a nagyközönség számára. A
regisztrált látogatók 14 és 16 óra között megtekinthették az egyébként rejtett gyűjteményeket. A félóránként induló vezetéseken muzeológusok kalauzolták az érdeklődőket a könyvtári, az őslény-, az ásvány- és az embertani, valamint a madár- és az
emlősgyűjteményekben.
Az MTM 1996-ban ezen a napon nyitotta meg a Lovarda kapuit a látogatók előtt. Azóta új épületrésszel, közel 2000 m2-es kiállító és közönségforgalmi térrel, DNS-laborral, munkaszobákkal és a föld alatt két szinten gyűjteményi raktárakkal bővült az intézmény területe.

Fotó: Pazonyi Piroska

Villányi ásatások
Idén augusztusban Magyarország egyik leggazdagabb jégkori gerinceslelőhelyén, a Villány melletti Somssich-hegyen folytattak
ásatást a Magyar Természettudományi Múzeum paleontológusai. A karsztos felszínen kialakult 10 méter mély üreget (zsombolyt)
1974-ben fedezte föl Jánossy Dénes, az Őslénytani és Földtani Tár egykori vezetője. Az egy évtizedig tartó ásatások alatt a barlangot kitöltő üledékből ezrével gyűjtöttek be ősmaradványokat (növények, csigák, halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök is
szép számban kerültek elő). Az anyag legnagyobb részét a kígyócsigolyák teszik ki, a becslések szerint egyes rétegekben akár 600
ezer darab is előfordulhat. Az Országos
Tudományos Kutatási Alap támogatásával zajló idei ásatás során a kutatók
új mintákat gyűjtöttek be, valamint feltérképezték az egykori üreg kiterjedését
és alakját. A maradványok a múzeum
gyűjteményébe kerültek, ahol tudományos feldolgozásuk Pazonyi Piroska vezetésével jelenleg is folyik.
Az eddigi eredmények – különösen a
pocokfauna és néhány rovarevőfaj vizsgálata – alapján a lelőhely kora 900-950
ezer évvel ezelőttre tehető. A gerincesfauna összetétele (főként a kisemlősök
és a békák esetében) jelentős változásokat mutat a rétegsorban, melyeket alkalmasint klímaváltozások okozhattak.
A rétegsor alsó részén nagy mennyiségben jelennek meg a lemmingek és a
hörcsögök. Az említett fajok száraz, nyílt
sztyeppes környezetet jeleznek. Mindez
abban a tekintetben kiemelkedő jelentőségű, hogy ez a legidősebb ismert
sztyeppelőfordulás Magyarországon. A rétegsor felsőbb részein ellenben olyan fajok válnak uralkodóvá, amelyek ettől eltérő, bokros,
erdős vegetációt jeleznek. Ilyenek a pelék, egyes békafajok, az erdei cickányok, az egerek és bizonyos pocokfélék.
A csontok felhalmozódási módjára vonatkozó tafonómiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az emlősfauna (pockok, cickányok)
egy része kezdetben bagolyköpetként – vagy hasonló ragadozótevékenység során – halmozódott fel. (A tafonómia az élőlények
elpusztulását követő és a fosszilizálódáshoz vezető folyamatokat vizsgálja.) Néhány csonton azonban mállási és rágásnyomok, valamint növényi gyökerek lenyomatai is megfigyelhetők, ami arra utal, hogy e maradványok az állat pusztulása után a felszínen vagy a
legfelső talajrétegben rekedtek. A csöves csontok törésvizsgálata alapján a csontok szállítódása kis energiájú vizes közegben történt.
Elképzelhető, hogy a maradványokat és az üledéket a bőséges csapadék hatására kialakuló időszakos vízmosások juttatták a karsztos
üregbe. A kétéltűek és a hüllők gyakran élve is besodródhattak a barlangba, ahonnan kijutni nem tudtak, így helyben pusztultak el.
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212
éves
a Magyar Természettudományi Múzeum

Fotó: MTTM

Összeállította: Dulai Alfréd

Múmiavilág – antropológiai laboratórium
a kiállításban
A Múmiavilág című kiállításon látható múmiák személyes történeteiből
tőlünk távolálló világokat és kultúrákat lehet megismerni. Ebben segít a
múzeum a látogatóknak a tudomány eszközeivel: a modern embertan
módszereivel és a 21. századi technika segítségével mutatja be a maradványokat. A bemutató tér közepén berendezett antropológiai laboratóriumban az érdeklődők megismerkedhetnek az embertani kutatás eszközeivel. Egy vizsgálati protokollt követve saját maguk is megvizsgálhatják
az itt elhelyezett maradványokat, s meghatározhatják a nemüket és a
korukat. Előre meghirdetett időpontokban a múzeum antropológusai
bemutatókat tartanak a laborban, s a látogatók segítségével végeznek
el különböző méréseket. A kiállítás alatt egy eddig tudományos módszerekkel még nem tanulmányozott múmiát is vizsgálnak a kutatók, így
zárásig feltárul a „kénes múmia” története…
A kiállítás idején (2015. május 17-ig) csütörtökönként hosszabbított nyitva tartással és havonta egy alkalommal különleges programmal várja látogatóit az intézmény. Mindehhez múzeumpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik. A programokról a kiállítás honlapján
találhatók részletes információk: www.mumiavilag.hu

Magyarország ősmaradványai 2.

A

Maja biaensis (Lőrenthey, 1929)
(Budapest, Gyakorló út; középső-miocén (badeni);
Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

tízlábú rákok (Decapoda) viszonylag ritkák az ősmaradványok között, mivel nagyon vékony és emiatt törékeny páncéljukat az állat elpusztulása után gyorsan elsodorja és összetöri a tengervíz mozgása. A védettebb, erősebb vízmozgástól mentes környezetekben azonban néha megőrződnek a maradványaik:
legtöbbször csak a töredékes ollóik, de szerencsés esetben akár az
egész páncél is fosszilizálódhat, amennyiben elég gyorsan betemetődik a finom szemcsés üledékben. A Maja nemzetség a tengeri
pókok közé tartozik, amelyek a testükhöz képest hatalmas lábakkal
rendelkeznek, a páncéljukra pedig általában különböző algákat telepítenek, hogy jobban el tudjanak rejtőzni a ragadozók elől. A Maja
squinado fajjal a Földközi-tenger partján is gyakran találkozhatunk.
A miocén korszakban élt elődje a Maja biaensis, melyet Lőrenthey
Imre írt le 1929-ben, majd később Müller Pál közölt róla részletes leírást és ábrázolást. A magyarországi fosszilis anyagban több helyen
is előkerültek a maradványai (Biatorbágy, Szob, Budapest: Örs vezér
tere, Gyakorló út, Kerepesi út). A mai földközi-tengeri fajhoz hasonlóan megnyúlt körvonalú, erősen díszített és tüskézett páncél védte
a testét. Müller Pál egy több mint 300 oldalas monográfiát publikált
a középső-miocén (badeni) rákokról a Geologica Hungarica Series
Paleontologica sorozatban, melyben száznál több Decapoda fajt különített el a Kárpát-medencei (nagyrészt magyarországi) lelőhelyekről. A nemzetközi hírű gyűjtemény az Magyar Természettudományi
Múzeum legkeresettebb őslénytani anyagai közé tartozik.
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Fotó: Cserny Tibor

Földtudományos forgatag

léleti okok miatt– az erszényesekkel együtt szokás emlegetni.
Alkalmasint azért, mert bár a tojásrakók és az erszényesek
nem állnak közeli rokonságban egymással, sokban külön
böznek attól a „modelltől”, melyet az emlősök többségét alkotó
méhlepényeseknél megszokhattunk.
A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársainak az erszénye
sek 25, illetve a tojásrakó emlősök 2 fajával volt dolguk az
elmúlt csaknem másfél évszázad során. Közülük az erszénye
sek 13 és a tojásrakó emlősök 1 faja napjainkban is megtekint
hető Budapesten. Jelentősnek mondhatók a szaporítási ered
mények is, hiszen a kenguruk már az 1920-as években rend
szeresen neveltek kölyköket, az 1980-as években a kovarik és
az ecsetfarkú patkánykenguruk szaporítása hozott komoly
sikereket, a 2013-as vombatkölyök pedig azért nagy jelentő
ségű, mert Európában utoljára két évtizeddel korábban volt
vombatszaporulat. (A 2014-es kölyköt az állatkerti hírek rova
tunkban mutatjuk be.)

történelem erszénnyel

Akárcsak
Ausztráliában – 1.
A hamarosan megérkező, várva várt koalák
minden bizonnyal a Budapesti Állatkert többi
erszényesére is ráirányítják a figyelmet. Kétrészes
összeállításunkban ezért őket is bemutatjuk.

KÜLÖNFÉLE KENGURUK
Nagyjából 54 faját ismerjük a különböző kenguruknak, de
hogy ezekből hány pusztult ki a fehér ember megérkezése óta,
abban senki sem biztos. Ráadásul a fajok pontos számát

akár 60 kg-ot is nyomhatnak, míg a nőstények a 30 kg-os
testsúlyt is csak ritkán érik el. Helyenként meglehetősen gya
kori, a dél-ausztráliai Kenguru-szigeten, ahová betelepítették,
időnként még túl is szaporodik.
A Bennett-kenguru (Macropus rufogriseus) egyike a legszebb
kenguruknak. Szép színezetű bundájával kitűnik a többi
közül, s nyugodt, könnyen szelídülő fajta, melyet világszerte
számos helyre betelepítettek. Az ember közelségét jól tűri, és
szárazság idején gyakorta legeli a települések kertjeiben az
öntözött pázsitot. Természetes élőhelye az erdős, ligetes,
bozótos, nem túlságosan száraz vidék; nagyjából DélkeletAusztrália partvidékén, Tasmaniában és a Bass-szoros szige
tein lelhető fel. Állatkertben jól tartható, s szakszerű gondozás
mellett 12–15 évig is elél.
Az ecsetfarkú patkánykenguru (Bettongia penicillata) ma már
rendkívül ritka fajnak számít, holott a múltban Ausztrália
területének 60%-át lakta, és a becslések szerint állománya
elérte a negyedmilliót. Élőhelyeinek pusztulása folytán ma
alig 5600 példány élhet az egykori elterjedési terület 1%-án.
Valószínűnek tűnik, hogy a faj fennmaradását – akárcsak sok
másikét is – csupán állatkerti és vadasparki tenyésztése bizto
síthatja. A kenguruknál szokatlan módon kapaszkodó farka

Derby-kenguru

Hosszúorrú patkánykenguru

Szürke óriáskenguru

A

A szőrösorrú vombat tizenhét évig volt
állatkertünk lakója.
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Ecsetfarkú patkánykenguru
Bennett-kenguru

rös óriáskenguru, nyugati szürke óriáskenguru, fürge ken
guru, mocsári kenguru), északi oposszumot, erszényes ördö
göt mutattak be, az emeleten pedig – egyebek mellett – keleti
foltos erszényesnyestet, földi kuszkuszt, rókakuzut és ecset
farkú patkánykengurut helyeztek el. E korszerűsített Kenguru
ház 2008-ig működött, majd a következő évben itt alakították
ki a mérges állatok ma is működő bemutatóhelyét.
Természetesen az állatkert ezután sem maradt erszényesek
nélkül.
AZ AUSZTRÁL ZÓNA LAKÓI
Már 1997-ben megkezdődött az a folyamat, melynek nyomán
az erszényes állatok a kert másik végébe költöztek át. Előbb a
kenguruknak is otthont adó egykori emugyepet hozták létre,
majd az úgynevezett Dombház kialakítása, továbbá a ken
guruknak a Dombház melletti kifutókba való átköltöztetése
jelentette a következő lépést. Az új Ausztrálház 2010-ben nyílt
meg, s később egész Ausztrál zóna létesült. Itt kaptak helyet a
2011-ben érkező csupaszorrú vombatok, valamint a 2013-ban
beköltöző erszényesnyestek és kovarik (kettős
fésű
jű erszé
nyesegerek) is. Sőt, ugyanebben az évben rövidcsőrű han
gyászsünökkel is gyarapodott az ausztrál zóna látnivalóinak
sora.
A hangyászsünök persze nem az erszényesek, hanem a tojás
rakó emlősök közé tartoznak, de ezeket az állatokat – szem

Bagosi Zoltán felvételei

z erszényesek tartása és szaporítása a Fővárosi Állat- és
Növénykertben komoly múltra tekint vissza. Egy
Derby-kengurut már 1866. augusztus 9-én, a meg
nyitás napján láthatott a pesti közönség, s még ugyanebben
az évben egy Bennett-kenguruval is gyarapodott az állat
állomány. A 19. században az erszényesek fő bemutatási helye
a „Kenguruh-rét” volt, mely a mai gazdasági udvar környékén
helyezkedett el.
A rókakuzuk a majmok és papagájok házában kaptak helyet.
1912-től az erszényesek a gyűrűsfarkú makiknak ma otthont
adó házat és a hozzá tartozó kifutókat lakták. Az 1930-as
évektől pedig hatvan esztendőn át a korábbi zebraistálló
átalakí
tásával létrehozott Kenguruház volt az erszényesek
bemutatásának fő színtere. Igaz, az 1956-tól 1973-ig nálunk
élő szőrösorrú vombat lakhelye a mai Madagaszkár-ház volt, s
éltek erszényesek a rágcsálóknak fenntartott épületben is.
A leromlott állapotú régi Kenguruházat az 1980-as évek végén
átépítették, s 1991 májusában teljesen átalakítva nyitották meg
a nagyközönség előtt. Földszintjén különféle kengurukat (vö

illetően az is gond, hogy melyiket ismerik el a kutatók fajnak,
és melyiket csupán alfajnak.
Magyarul az összes kengurufélét kengurunak nevezzük, ám
az angol nyelvhasználatban a kangaroo a legnagyobb fajokat
illeti meg, míg a kisebbeket inkább wallabynak titulálják.
Egyike a legkisebb wallabyknak a Derby-kenguru (Macropus
eugenii). Dél- és Nyugat-Ausztráliában még megtalálható né
hány kisebb populációja, de manapság leginkább állat
kertekben és vadasparkokban találkozhatunk vele. Hajdan
gyakori volt, és sokkal nagyobb területeken élt, mint most, ám
az európai telepesek jószerével teljesen kiirtották. Az elmúlt
évtizedekben több helyen is megpróbálkoztak az újra
telepítéssel, változó sikerrel.
A jóval termetesebb nyugati szürke óriáskenguru (Macropus
fuliginosus) őshazájában, Ausztrália déli és nyugati tájain
még mindig vadászható fajnak minősül. A nagy testű hímek

van, mellyel a fészekrakáshoz szükséges növényeket képes
összefogni és szállítani.
A hosszúorrú patkánykenguru (Potorous tridactylus) a pat
kánykenguru-félék családjába tartozó állat, amely tagadhatat
lanul egy megtermett patkányra emlékeztet. Különlegessége,
hogy az előbbi fajhoz hasonlóan a farkával fogni is tud. Az
erdős, ligetes tájak talajszintjén él, gombákkal, gyökerekkel,
gilisz
tákkal és rovarokkal táplálkozik. Fészkét is a talajon
készíti, s a hozzá való száraz fűcsomókat, gallyakat, leveleket
izmos farkával felnyalábolva hordja össze. A párzási időszaktól
e
ltekintve magányosan él, s mivel éjszakai, csendes, de
villámgyorsan mozgó állat, módfelett ritkán látható. Eredeti
kelet- és délkelet-ausztráliai élőhelyei java részéről már ki
pusztult, s immár ritka fajnak számít.
Dr. Hangay György – Hanga Zoltán
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hírek a budapesti állatkertből
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Újabb vombatkölyök született
A 2011-ben érkezett Molly és Wally frigyéből igen hamar kölyök született. Ez rendkívül nagy eredménynek számított, hiszen az európai
állatkertekben húsz év után ez volt az első vombatszaporulat. A kölyök 2013-ban bújt ki az erszényből. Idén kora ősszel pedig, amikor
az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) Budapesten megtartott éves konferenciáján részt vevő hétszáz vezető
állatkerti szakember nálunk járt, a legnagyobb érdeklődés éppen ezt
az akkorra már csaknem felnőtt méretű ifjú vombatot övezte. Már
ekkor lehetett azonban sejteni, hogy az anyaállat erszényében újabb
kölyök fejlődik.
Az erszényeseknél nehéz megállapítani a kölykök születési idejét,
mert magát az ellést s a fejletlen újszülött erszénybe kerülését a
legritkább esetben sikerül csak megfigyelni. Ezért aztán naptár
módszerrel, az állat viselkedésének megfigyelése útján, illetve a
kidudorodó erszénytájékból lehet következtetni az utód megszületésére.
Nőstény vombatunknál az első gyanús jelekre szeptember végén figyeltek fel a gondozók, s október közepére már egészen biztosak
lehettünk abban, hogy Molly újabb utódnak adott életet.
Éppen ezért már ősz közepe óta árgus szemekkel figyeljük nőstény vombatunk erszényének tájékát, hogy lássuk, amikor a kicsi mozog, és elkapjuk azt a pillanatot, amikor az apróság először néz ki az erszényből.

Milliós látogatottság
Október 22-én délelőtt kereste fel állatkertünket a 2014-es év egymilliomodik látogatója. A három és fél éves Szebényi Mátyás
Keszthelyről érkezett a fővárosba keresztanyja kíséretében. Matyi,
akinek szülei mindketten állatorvosok, először járt állatkertünkben. Az egymilliomodik látogatót prof. dr. Persányi Miklós főigazgató, valamint Montskó Éva, az állatkert alapítványának vezetője fogadta.
Intézményünk teljes 2014. évi látogatószámát e sorok írásakor
még nem tudjuk. De mivel már október végéig meghaladtuk az
egymillió főt, december 31-ig ez a szám várhatóan 1,1 millió főre
emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a Budapesti Állatkert nemcsak
megőrizte első helyét az ország leglátogatottabb kulturális intézményei, közgyűjteményei között, hanem az elmúlt évekhez képest még növelte is látogatóinak a számát. Az idei esztendő 12
hónapja közül egyébként augusztusban volt a legnagyobb az érdeklődés, ebben a hónapban 179.683 fő keresett fel bennünket. Az
egy napra eső legmagasabb látogatószámot – 16.400 főt – május
elsején regisztráltuk.

Bulu Mata elutazott
Az előző számunkban már bemutatott, szeptember 4-én született, ám hamar elárvult szumátrai orangutánkölyök – aki egyébként kisfiú – a Bulu Mata nevet kapta. Az indonéz eredetű név az
állat hosszú szempilláira utal.
Bár állatkertünkben korábban már sikeresen neveltek fel a gondozók orangutánkölyköt, Bulu Mata esetében – a faj tenyész
programjának európai koordinátorával is egyeztetve – az tűnt a
legjobb megoldásnak, ha további felnevelése egy kifejezetten elárvult állatok számára létrehozott „orangután-bölcsődében” folytatódik. Mivel ilyen „bölcsi” Európában csak egyetlen helyen, az
angliai Dorsetben található Monkey World Főemlősmentő Központban működik, Bulu késő ősszel ide utazott, felneveléséről a
továbbiakban a brit kollégák gondoskodnak.

Hella utazása

Persányi Miklós főigazgató
gratulál az egymilliomodik
látogatónak, Szebenyi Mátyásnak.

Gundikölykök
Október 30-án ismét gyermekáldás volt a gundiknál (Ctenodactylus gundi). Az egyik nőstény ezúttal két apróságnak adott életet. Az Észak-Afrikában honos gundik sokat adnak magukra,
selymes bundájukat gondosan ápolják, sőt még fésülgetik is. E
célra a hátsó láb ujjain található, fésűszerű sörtéket használják. A
bundaápolás azért fontos a számukra, mert élőhelyükön nappal
nagyon meleg, éjszaka pedig csontig hatoló hideg van, s mivel
maguk a gundik meglehetősen aprócskák, létfontosságú, hogy a
szőrzet hőszigetelése a lehető legjobb legyen.
A gundik tavaly szeptember óta láthatók állatkertünkben, éspedig
a Varázshegy „Kolónia galéria” elnevezésű bemutatóhelyén. Hozzánk eredetileg nyolc állat érkezett, s mióta nálunk laknak, ez már
az ötödik alkalom, hogy kölykökkel örvendeztetnek meg bennünket. Így összesen tizenkilenc gundit láthat a közönség.
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Sikeres volt a Holnemvolt Park első szezonja is. Az április 29-i nyitástól a játéküzemek szezonjának november 2-i lezárultáig ös�szesen 432.337 fő látogatta ezt a területet. A közönség nagyobb
része az állatkert felőli átjárón érkezett, de több mint 85 ezer főt
tett ki azok száma is, akik a csak a Holnemvolt Parkba érvényes
500 forintos jegyet váltották meg. A számokból jól látszik, hogy az
átalakítások nyomán nagyobb közönség volt kíváncsi a Holnemvolt Parkra, az azóta bezárt Vidámparkra, hiszen az idei látogatottság mintegy 150 ezer fővel haladja meg az egykori Vidámpark
utolsó éveinek átlagos közönségszámát. Ráadásul olyanok is eljutottak ide, akik az egykori Vidámpark igen magas (az állatkertéhez képest nagyjából kétszeres) árait egyáltalán nem tudták megfizetni. A játéküzemek közül továbbra is a hullámvasút volt a legnépszerűbb, több mint 170 ezren ültek fel rá az idei szezonban.
A szerelvények több mint 10 ezer kilométert futottak, ami több
mint a Budapest–Tokió távolság légvonalban. Bár a játéküzemek
legközelebb tavasszal fognak működni, a terület az állatkert felől,
állatkerti belépőjeggyel a téli időszakban is látogatható, hiszen a
Holnemvolt Parkban nemcsak játékok állnak, hanem harminc
féle érdekes állat is megtekinthető itt.

Hella, állatkertünk legidősebb elefántja október 28-án a Maros
vásárhelyi Állatkertbe utazott. A költözésre elefántprogramunk
részeként került sor. A tavalyi sikeres szaporulat miatt ugyanis
kertünk egyike lett Európa azon elefánttartó intézményeinek,
amelyek nem csak tartásra, hanem az állatok szaporítására rendezkednek be. Ez viszont azt jelenti, hogy valamennyi erőforrást
és elefánttartó létesítményt a fiatal tenyészpár, Angele és Assam,
illetve a tavaly született borjú, Asha rendelkezésére kell bocsátani.
Az idős elefánttehén nagyon a szívünkhöz nőtt, ezért különleges
gonddal jártunk el Hella új otthonának kiválasztásában. Románia
legnagyobb állatkertje a marosvásárhelyi, nem esik messze Budapesttől, ráadásul éppúgy az EAZA tagságába tartozik, mint a mi
intézményünk. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ottani tartási feltételek is megfelelnek az európai szövetség szigorú szabványainak.
A szállítást bevált partnerünk, a nehezen szállítható állatok fu
varozására szakosodott holland EKIPA cég bonyolította le. A be
ládázásra 28-án délelőtt került sor. A többtonnás konténert
– benne a 3,5 tonnás Hellával – egy hatalmas autódaru emelte a
speciálisan elefántszállításra kialakított, háromtengelyes félpótkocsira, mire a nap delelőre járt, másnap hajnalban pedig rendben megérkeztek Marosvásárhelyre. Hella azóta már az új istállóval és a kifutóval is megismerkedett, s e sorok írása idején már
folyamatban van az ott lakó másik elefánttal, a nyolc esztendővel
fiatalabb Tányával való összeszoktatása is.
Hella 1967-ben született, majd az 1970-es években cirkuszi sztárként kereste a kenyerét a svéd Scala és Rolando utazó cirkuszok
társulatában. Ezután 1980-ban az állat- és vidámparkként is működő svédországi Furuviksparken lakója lett, 1996-ban pedig a
hollandiai Emmen állatkertjébe költözött. Onnan érkezett Budapestre 1996. október 22-én. Vagyis éppen 18 évet és 6 napot töltött
Budapesten.
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Iránytű
Kígyók – Lesben álló vadászok
A méltán népszerű Mi-Micsoda könyvsoro
zat elsősorban az ifjúságnak szól. Nincsenek
benne hosszú, unalmas, tudományoskodó
fejezetek, helyettük rövid, lényegre törő szö
veg és sok száz kép mutat be egy-egy
állatcsoportot. A legutóbbi kötet a kígyókról
íródott – no és a velük élő emberekről.
Többek közt arról olvashatunk benne, hogy
a kígyóbűvölőket miért nem marják meg a
kobráik, milyen mitológiai kígyóalakok létez
nek, s arra a meg
hökkentő tényre is fény
derül, hogy a kígyóknak összehasonlít
ha
tatlanul több félnivalójuk van tőlünk, mint nekünk tőlük. E hüllők érzékszervei
sokszor másképp funk
cio
nálnak, mint az emberé, így a puszta műkö
désüket sem egyszerű megérteni.
A könyv számos, gyakran felmerülő kérdésre is választ ad. Például hogyan
melegszik fel a kígyó? Csak tojásrakó csúszómászók vannak? Hogyan öli
meg áldozatát az a kígyó, melynek van méregfoga, s miképp zsákmányol,
amelyiknek nem adatott meg ez a halálos fegyver? S persze az sem
maradhat ki a kötetből, hogy még a mérges kígyóknak is akadnak ellensé
geik, olyan állatok, melyek történetesen rájuk vadásznak. Ám talán a könyv
legfőbb erénye, hogy aki elolvassa, meg is kedveli e sokszor rémisztőnek
tartott, félreismert lábatlan hüllőket.

Keselyűk Magyarországon
A keselyűk egészen a legutóbbi időkig végigkísérték a magyarság történelmét.
Hozzátartoztak a Kárpát-medence képéhez „köztisztasági alkalmazottként”,
a te
te
mek eltüntetésével pedig megaka
dá
lyozták a külön
féle nyavalyák
terjedését.
Százötven évvel ezelőtt még megszokott
látvány volt az Alföld fölött méltóságteljesen
kö
röző keselyű, s ugyanekkor Erdélyben
négy fajuk is költött. Sőt, volt idő, amikor a
legendás turulmadarat is keselyű képében
jelenítették meg.
Ám a fejlődés és az intenzív vadászat nem
ked
vezett a szóban forgó dögevőknek.
Állományuk Európa-szerte egyre csökkent,
majd hajdani költőhelyeik legnagyobb
részéről végleg el is tűntek. Történetük talán
az idők homályába veszett volna, ha a könyv szerzője, Tóth Tamás nem
gyűjti össze hangyaszorgalommal a magyarországi keselyűkre vonatkozó
adatokat. Ezek alapján született az izgalmas könyv is, mely amellett, hogy
megismerteti az olvasót a keselyűk biológiájával, vissza is repít a múltba,
azokba az időkbe, mikor még bőven akadt e madarakból Magyarországon;
ugyanakkor szól a jelen keselyűvédelmi törekvéseiről is.
Az Állatkerti kötetek a természetért sorozat 8. kötetének megjelentetését a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

(Nicolai Schirawski: Kígyók – Lesben álló vadászok. Tessloff Babilon,
2014)

(Tóth Tamás: Keselyűk Magyarországon. Fővárosi Állat- és Növénykert,
2014. Megrendelhető: info@.allatkertialapitvany.hu)

„Herman Ottó és kora”
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagó
gusképző Karának Interaktív Természetismereti Tudás
tárában (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 2014. október
27-én nyílt meg egy időszaki kiállítás, mely Herman Ottó
és Vásár
helyi István természetkutató munkásságával
foglalkozik. (Életútjukat az Állatvilág 3. és 4. számában
ismertettük.)
Az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó 1879-től több
évig volt Szeged országgyűlési képviselője. Nemcsak az
árvíz utáni helyreállításokat segítette, hanem jelentős
szerepet vállalt a város múzeumának kialakításában is. A
Szegedi Tudományegyetem több, Herman Ottóhoz
köthető relikviát őriz. A tudástár könyvtárában találhatók
azok az első kiadású kötetek is, melyeket Herman annak
a Semsey Andornak dedikált, aki jelentős anyagi és
erkölcsi támogatást nyújtott kutatásaihoz.
Herman Ottó 1864-ben egy „állat-konzervátori” állást
nyert el a Kolozsvári Múzeumi Egyletnél. Feltételezhetően
a kolozsvári egyetem gyűjteményeinek költöztetésekor
több olyan montírozott madár is Szegedre került, melyek
a mester műhelyéből származtak, s az ökológia tanszék
leltárában találhatók.
A március végéig látogatható kiállítás részletesen foglal
kozik Herman 1888-as norvégiai gyűjtőútjával, halászati,
néprajzi, geológiai munkásságával is.
A Herman Ottó javaslatára létrehozott lillafüredi piszt
rángtelep egykori vezetője Vásárhelyi István volt. Az ő
hagyatékából származó tárgyakat és dokumentumokat
pedig Szegeden élő fiának, ifj. Vásárhelyi Istvánnak
köszönhetően mutatják be.
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