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A címlapon európai barna medve / fotó: Shutterstock
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Veszélyben Afrika
nagyvadjai

„Medve – nem játék”, foglalja össze tömören a lényeget a közismert székely vicc csattanója,
rávilágítva arra, hogy aki a medvét csak a Micimackó-történetekből ismeri, annak téves képe van
a valóságról. A barna medve valóban nem játék mackó, hanem Európa legnagyobb szárazföldi
ragadozója, mely, ha nem is feltétlenül félelmet kelt, de mindenképpen tiszteletet követel.

B

ár Magyarország mai területén már másfél évszázada
nem élt medve, a barna mackót mégsem kell bemutatni senkinek. Az legalábbis szinte biztos, hogy még az
óvodások is azonnal felismerik az állatkertben vagy a képeskönyvek oldalain. A mackó a kisgyerekek körében a legnépszerűbb állatok közé tartozik. Ennek oka az állat antropomorf
(emberszerű) anatómiájában rejlik, mely alkalmassá teszi
arra, hogy a kisfiúk játékpolcán a babát helyettesítse. Mivel
a medve képes két lábra állni, mancsaival fogni, és ránézésre
fejformája is kereknek hat, könnyű elképzelni ember módjára felöltözve és viselkedve, ami számtalan mesének szolgáltatta alapját. Ezeknek azonban igen kevés közük van a medve
valódi természetéhez.

MEDVÉTŐL MEDVÉIG
Az is tény, hogy medve és medve között is nagy különbség
van, ahogy küllem, testi adottságok, úgy viselkedés, szokások tekintetében is. A barna medve a legnagyobb elterjedési
területtel rendelkezik a medvefélék között, hiszen benépesíti
Észak-Amerika és Eurázsia nagy részét, beleértve Japánt is,
sőt, még az észak-afrikai Atlasz-hegységben is élt egy mára
sajnos kihalt populációja. A széles elterjedésnek megfelelően
számos alfaja van, melyek nemcsak méretre, hanem viselkedésükben is különböznek. A látványos természetfilmek
általában az észak-amerikai, alaszkai grizzlyket mutatják be,
amelyek a zúgó patakokban lazacra halásznak, akár a jávorszarvas borját is elragadják, s legnagyobb hím példányaik

Másfél évszázad után visszatért Európa
legnagyobb ragadozója

súlya meghaladhatja a 700 kilogrammot. A legméretesebb
alfajnak egyébként a Kodiak-medve számít, versenyben állva
a jegesmedvével a legnagyobb szárazföldi ragadozó címért,
de nem sokkal maradnak le mögötte a kamcsatkai, illetve az
Usszuri-vidéken élő mackók sem.
Mindez azonban félrevezető azok számára, akik az eurázsiai barna medvét szeretnék megismerni, arra ugyanis a fenti

sajátosságok egyike sem jellemző, s mindössze feleakkora,
mint az indiánregényekből is jól ismert rokon: a kifejlett hímek átlagosan 250–340 kilósak. Az európai medvék szőrzete
aránylag sötét, bár színárnyalata területenként és évszakonként is változik. Vastag bundájuk szőrszálai 10 cm hosszúak
is lehetnek. Tekintélyes karmaik szintén 10 centiméteresek,
sötét színűek, és a feketemedvéénél kevésbé hajlottak: inkább ásásra jók, mint fára mászásra.

TÉLI FÉLÁLOM
A barna medve alapvetően magányos állat, csak a nőstény
él tartósan együtt cseperedő bocsaival. Egy-egy gazdagabb
táplálékforrás (pl. méhkas, dög, halban gazdag folyó) környékén azonban számos példány összegyűlhet, s ezek közt
hierarchia alakul ki, melyben szerepet játszik a méret és az
életkor, de a „családi állapot” is. A kifejlett hímek igen agres�szíven viselkednek a fiatalabb hímekkel, sőt, gyakran a bocsokkal szemben is: megfigyeltek már kannibalizmust
is náluk. A bocsokat vezető nőstények vetekszenek
indulatosság tekintetében a hímekkel, a magányos nőstények ugyanakkor sokkal békésebbek. A legkevesebb agressziót a fiatal
hímek mutatják, amelyek sokszor
játékosan viselkednek egymással
szemben.
A medve közismert tulajdonsága,
hogy téli álmot alszik, bár ez
így nem teljesen igaz. Ősszel
a mackók hízókúrára fogják magukat; ilyenkor a
szokottnál jóval több
és koncentráltabb

Fotó: Shutterstock

Az anyamedve féltő gonddal vigyáz bocsaira, és könnyen
támadásba lendül, ha veszélyben érzi őket.

táplálékra van szükségük, következésképp az emberrel
való konfliktusaik is ekkortájt éleződhetnek ki leginkább.
Testsúlyukat akár meg is duplázhatják, mielőtt nyugovóra térnének egy-egy nagy faodúban, barlangban, üregben.
Ám a valóban téli álmot alvó állatokkal ellentétben a medve
testhőmérséklete csak mintegy öt fokot csökken, ezért kön�nyen felébred, így lábnyomaival a hóban is lehet találkozni.
Táplálékot azonban nem vesz magához: tavaszra megkarcsúsodva kerül elő rejtekhelyéről.

A SZÁMŰZÖTT FEJEDELEM
Hiába kontinensünk élővilágának „fejedelme” a medve, az
európai civilizáció, a népesség növekedése és az élőhelyek
zsugorodása nem kedvezett neki: elsősorban a ritkán lakott
tájakra szorult vissza, ahol elegendő természetes terület áll
rendelkezésére ahhoz, hogy ne kerüljön konfliktusba az emberrel. Nagy-Britanniából, Írországból és Nyugat-Európa
nagy részéről már régen kipusztult, s leginkább a kontinens

északi és déli részein maradt fenn: Skandináviában és a
Balkánon. Csekély populációi megtalálhatók a Pireneusok
ban, illetve Észak-Olaszországban és Dél-Tirolban is. Miután
túlnyomórészt hegyvidéki alfajról van szó, legfontosabb
menedékei közé tartoznak a Kárpátok: Szlovákiában és
Romániában igen erős állománya él. Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni Oroszországot, melynek valósággal nemzeti jelképévé vált a medve az évszázadok során:
nem véletlenül volt Misa mackó az 1980-ban megrendezett
moszkvai olimpia kabalaállata.
Az európai barnamedvéről egyes források azt állítják, hogy
valaha táplálékának 80 százalékát hús alkotta, majd ez az ember térhódításával egyre csökkent, s végül alig több mint 1015 százalékra esett vissza. Ennélfogva a modern kor embere
mackónkat már békés, ha nem is vegetáriánus, de málnaszedő, gyökérásó, gombakeresgélő jószágként ismerte meg,
amely rajong a mézért, nemigen vadászik, s kerüli a konfliktust az emberrel is. Míg Amerikában évente átlagosan két

Medvetelepítés
Trianon után nem élt medve Magyarországon, ám vadászatára megvolt az igény. Követ
kezésképp – nem messze az akkori csehszlovák határhoz – Színbe község, illetve Szögliget
közelében 1935-ben 2,5 hektáros területen egy medvekertet hoztak létre. Ennek célja a
medvék tenyésztése, majd a bocsok szabadon engedése, s miután felnőttek, vadászata
volt. 1935 júniusában érkezett az első medve, egy hatalmas kan, Kázmér. 1942-ben őt is
lelőtték, a súlya ekkor 317 kg volt. Kázmért további medvék követték, összesen öt kan és
öt nőstény került a medvekertbe. Közülük négyet elpusztított Kázmér, kettőt vadászaton
ejtettek el, hatot Németországba küldtek, s 13 bocs jött világra. Összesen 11 medvét engedtek szabadon. Nem honosodtak meg, többségüket az 1945-ös harcok alatt és után lelőtték.
Igaz, 1950-ben még láttak medvét a haragistyai erdőrészben, később azonban már nem.
Akit bővebben érdekel a medvetelepítés históriája és az ottani mackók sorsa, annak figyelmébe ajánljuk Dr. Tóth Sándor: Haragistya – Ménesvölgy című remek és tanulságos
könyvét (Nimród, 2001).
5

ember élete szárad a medvék lelkén, addig Skandináviában
az elmúlt évszázadban összesen három halálos medvetámadást jegyeztek föl.

VÉRMEDVÉK A HEGYEKBEN
A medve azonban eredendően mégiscsak ragadozó, s ha alkalom adódik, szívesen vissza is tér a húsos étrendre. Ennek
lehettek tanúi a havasi pásztorok Erdélyben, mivel a néhai
román diktátor szenvedélyes medvevadász volt, és a vadászat sikere érdekében a mackókat rendszeresen hússal csalogatták a leshelyre. Ceauşescu bukása után e kényelmes
élelemforrás nem állt többé az állatok rendelkezésére, viszont
felébredt bennük az igény a húsevésre, s ezt utódaikra is átörökítették. És ha a medve húsra vágyik, hát megszerzi magának. Idős gyimesi csángó gazdák még emlékeznek azokra
az időkre, amikor a nyájat akár egész napra magára lehetett
hagyni a léckerítéssel körülvett hegyi legelőn a kutyák felügyelete alatt, de mindez már a múlté: a medve, ha meg
éhezik, könnyedén lebontja a kerítést. Még a hodály ablakát
is szöges deszkákkal kell elbarikádozni, hogy távol tartsák a
juhoktól.
Háziállatok zsákmányolása közben a medve természetesen
összetűzésbe kerül az emberrel is, amit egy véletlenszerű erdei találkozás alkalmával nem feltétlenül tenne meg.
Ilyenkor a jó kutya nemcsak a nyájat, hanem a gazdája életét is megmentheti. Ám mielőtt hitelt adnánk a zengzetes
tenyésztői reklámszövegeknek, nem árt tisztázni: medveölő kutya, vagyis olyan, amelyik önerőből képes lenne
megmérkőzni egy kifejlett medvével, nem létezik. A kárpáti kalibakutya (az erdélyi havasok Patay László által már
közel fél évszázada leírt, hivatalosan máig el nem ismert
magyar pásztorkutyája) vagy a törökök hatalmas pásztor
ebe, a kangal elég bátor, hogy szembeszálljon vele, de a kutya célja nem lehet a ragadozó elpusztítása, csupán gazdája
és a nyáj megvédése a támadástól.

ÚJRA ITT VAN!
Jelenlegi határainkon belül a tizenkilencedik század közepe óta nem élt medve: elvétve egy-egy kóborló példány felbukkanását jegyezték fel, melyek mindig észak felől érkeztek. 1938-ban a Mátrában, 1983-ban Zebegényben észleltek
medvét, de állandó jelenlétével nem kellett számolniuk sem a
kirándulóknak, sem az állattartóknak vagy a vadgazdáknak.
A ’90-es évektől kezdődően a szlovákiai állomány erősödé-

Ha meglepetés nem éri, az európai barna medve
általában békés marad.
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A barna medve színe a barnának számos
árnyalata lehet, karmai pedig kevésbé görbék,
mint a feketemedvéé.

sével párhuzamosan kezdett el gyakoribbá válni megjelenése az
Északi-középhegységben: a Börzsönyben, az Ipoly mentén, illetve a Bükkben. 2014-től jelenléte állandóvá vált, többek között a sokatmondó nevű Medves-fennsíkon. Az elmúlt télen már bizonyíthatóan át is telelt egy példány, így bátran mondhatjuk: a medve
visszatért.
Amint várható volt, visszatérését vegyes fogadtatás övezte. Miként az is jósolható lett volna,
hogy messziről jobban örülnek neki, mint közelről. Nem sokkal a megtelepedéséről szóló hírek megjelenése után napvilágot látott egy hír
adás, amelyben számos birka pusztulását varrták a nyakába, bár ez utólag nem igazolódott
be. Ám ha beigazolódott volna is: a nyájnak
a ragadozók elleni védelmére létezik jól bevált recept: a nagy testű nyájőrző kutyák
alkalmazása. A komondor és a kuvasz
újbóli munkába állítása még jó hatással
is lehet az eddig már régóta csak küllem, nem pedig képességek alapján
tenyésztett állományra.

SZEMTŐL SZEMBEN,
LEDERMEDVE
Mi a teendő akkor, ha erdei kirándulás közben találkozik valaki
medvével? Először is, a találkozást jobb elkerülni. Szerencsére
a medve is így van vele, így az
érdekek egyeznek. Medvés terepen a turistáknak azt szokták javasolni, hogy menet közben csapjanak zajt: énekeljenek, csörgessenek csörgőt, hogy a mackó minél
távolabbról értesüljön érkezésükről, s ideje legyen kitérni az útból.
A legtöbb kalamajka ugyanis akkor
adódik, ha a medvét meglepik békés
málnázása közben. Ha mégis szembetaláljuk magunkat vele, a legbölcsebb a
higgadt, lassú visszavonulás. Bármilyen
gyors, pánikszerű mozdulat támadásra
késztetheti a ragadozót. Nem érdemes
kísérletezni elfutással, fára mászással: a
medve mindkét sportágban jobb nálunk.
Amilyen létfontosságú harcostársa a hegyi pásztornak ilyen esetben a gyakorlott
nyájőrző kutya, olyan nagy bajt hozhat
gazdája fejére a gyanútlan városi eb, ha a
medvét magára haragítva az ember lábainál
keres menedéket. Ellentétben más ragadozó
emlősökkel, a medvét nem hozza zavarba az
ember fölegyenesedett testtartása sem, hiszen
ő maga is képes két lábra állni.
Bár e figyelmeztetések talán riasztóan hangzanak, a medvének igenis van létjogosultsága a
hazai erdőkben. Mi, magyarok elszoktunk attól,
hogy ténylegesen veszélyes állatokkal kell megosztanunk az életterünket. Ám ha a szomszédos országokban együtt tudnak élni az emberek a medvével,
s a világ más népei a tigrissel, a kobrával vagy a krokodillal is, akkor néhány visszatelepült mackó az erdeinkben igazán nem jelenthet megoldhatatlan problémát
nekünk sem…
Mirtse Áron

Érdekességek a medvéről
A barna medve latin neve Ursus arctos, ami
voltaképp annyit tesz, mint „Medve medve”, ursus ugyanis latinul, arctos pedig ógörögül jelent medvét. Különböző nyelvű elnevezéseiből
számos személynév származik, pl. Arthur,
Ursula, Björn. A medve a névadója és címerállata a svájci Bern tartománynak (és magának a
fővárosnak) is, noha Svájcból napjainkra már
kihalt a medve. Csillagképek is viselik a nevét
(Nagy Medve, Kis Medve), illetve a sarkvidékek
elnevezése is a medvére, pontosabban a róla elnevezett csillagképre utal (Arktisz, Antarktisz).
A barna medve élettere világszerte szűkül:
Észak-Amerikában egykori élőhelyének 95
szá
zalékát elvesztette, Mexikóból teljesen kipusztult. Az egyetlen kivétel az északi-sarkvidéki régió, ahol viszont a felmelegedés miatt
mélyen benyomul a jegesmedve életterébe:
mindez egyre gyakrabban vezet a két faj kereszteződéséhez. A grizzly és a jegesmedve
(polar bear) hibridjeit angolul grolar bear néven
ismerik. Meglepő módon a DNS-vizsgálatok
szerint a kihalt Atlasz-medve is genetikai rokonságot mutatott a jegesmedvével.
A medve hangját jobbára dörmögésként szokás emlegetni, de a kutatók 11 különbözőféle
mackóhangot jegyeztek föl, melyeket az állatok meghatározott helyzetekben használnak.
A köztudatban az él, hogy más ragadozókkal
szemben a medve nem jelzi, ha támadni
készül. Valójában ez nem így van, csak mivel
magányosan élő állat, jelzései kevésbé látványosak, mint a falkában élőké, így értelmezésükhöz nagyobb gyakorlat szükséges.
A medvéből sohasem lett háziállat, ám az
ember számos példányát befogta, általában a
szórakoztatóipar céljaira. Az ókori Róma gla
diátorv iadalainak rendszeres szereplője volt, a
Balkánon egészen napjainkig élt a medvetáncoltatás szokása, s a cirkuszok is előszeretettel
alkalmazzák, mivel az emberhez hasonló anatómiája olyan feladatok betanítására teszi alkalmassá, amilyen például a kerékpározás.
Sze
rencsére napjaink állatvédelmi jogszabályai egyre inkább visszaszorítják e tevékenységeket.
Erdélyben egykor az arisztokrácia kedvelt
sportja volt a medvevadászat, amelyhez kutyákat (erdélyi kopókat) használtak. Régi szakácskönyvekben még a medvehús elkészítésére
vonatkozó recepteket is lehet találni. A mackó
német nevéből származik a „pernahajder” kifejezés: Bärenhäuter, azaz „medvebőrös” névvel illették a lusta, semmirekellő embert, aki
egész nap csak a medvebőrön hever.
A medve teremtésszimbólum, mert a hiedelem
szerint bocsai formátlanul születnek, s anyjuk
nyalogatja őket medve formájúra. Tény, hogy
amikor a bocsok fejletlenül megszületnek, még
nemigen hasonlítanak a szüleikre: csupaszok,
vakok, fogatlanok, és a súlyuk fél kiló sincs.
Mire azonban a téli pihenő véget ér, már mackó
formájúan másznak elő anyjuk barlangjából.
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Alig húsz éve még eseményszámba ment, ha valamely hazai víz partján hód rágta fára bukkantunk,
manapság pedig épp az a furcsa, ha folyóink mentén néhány kilométeres szakaszon nem találunk
ilyet. Vizeink „újrahódítása” igencsak jól sikerült...

A

z eurázsiai hód (Castor fiber) a XX. század elejére Magyarország jelenlegi területéről (de ugyanígy
Európa nagy részéről) gyakorlatilag eltűnt, köszönhetően az iparosítással járó intenzív területhasználatnak,
a nagy léptékű tájátalakításokkal járó élőhelyvesztésnek és
nem utolsósorban a – hódprém- és pézsmafelhasználási
igényből fakadó – vadászati nyomásnak.
Egykori jelenlétüket már csak település- és helynevek őrizték.
Megjegyzendő, hogy ugyanakkor Hódmezővásárhely névadója nem ez az emlős, hanem az alföldi vizek jellemző vízimadara: a szárcsa (Fulica atra), tájjellegű népi nevén hóda.

ÉJSZAKA AKTÍV
A XX. század közepén – főként nyugati mintára és a fejlett
országok természetvédelmi szervezeteinek segítségével –
számos országban elindultak visszatelepítési programok.
Hazánkban (miután a Szigetközben rendre felbukkantak
az Ausztriába visszatelepített állatok) a WWF Magyarország
szervezésében kezdődtek meg az első aktív betelepítések:
1996 és 2008 között közel 250 hódot engedtek szabadon
természetes vizeink (jellemzően a Duna, a Tisza és a Dráva)
mentén.
Az eurázsiai hód alkalmazkodó fajnak bizonyult: ez a nagy
testű rágcsáló (a kifejlett egyedek meghaladhatják az egy8

méteres testhosszúságot, s elérhetik akár a 30 kg-os testtömeget is) belakta a kevéssé intenzíven használt víztesteket,
és remekül idomult az ember területhasználati szokásaihoz,
amelyben jellemzően éjszakai életmódja is segíti.
A hazai hódnépesség folyamatosan növekszik, köszönhetően az említett nemzetközi szintű betelepítéseknek, valamint a vízterek állapotjavulásának. Az elmúlt években közel
1000 példányra becsülték állományát, mely 1988 óta törvényes védelmet is élvez – a jelenleg hatályos 13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet értelmében egyedenként 50 ezer forintos természetvédelmi értékkel. A fajt nemzetközi szinten is óvja a
berni egyezmény III. függeléke, valamint az Európai Unió
élőhelyvédelmi irányelvének II. és IV. függeléke, ennek értelmében úgynevezett Natura 2000-es jelölő faj.
Alapvetően nem tűnik problematikusnak a faj jelenléte, hiszen az emberek zöme nem is tud helyi létezéséről. Ez az
állapot azonban drasztikus fordulatot vesz, mikor a hódok
elkezdik valós működésüket: ahhoz, hogy táplálékhoz (és
építőanyaghoz) jussanak, friss hajtásokat kell szerezniük.
Mivel fára mászni nem tudnak, egyszerűen kidöntik a vízparti fákat, amelyek törzsén jól látható nyomokat hagynak
maguk után. A rágcsálókra általánosan jellemző, nyílt gyökerű (állandó növekedésű) metszőfogak koptatása a hódok
számára is szükséges, ezért pl. a Duna mentén gyakran ta-

Fotó: Shutterstock

ÚjraHÓDítva

lálni partra vetett, már csupaszra rágott (lefaragott) gallyakat, kisebb ágakat.

bil, a Dunához képest kevésbé ingadozó vízjárású helyeket,
itt is újra meg fognak jelenni.

Élőhely-átalakítás, KARÖLTVE AZ EMBERREL

GALIBA A BOTANIKUS KERTBEN

A Dunakanyar területén sajnálatos módon az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben csökkent az ártéri, hullámtéri
erdők működőképessége. Ezt jobbára a területhasználati formák változásai okozták (gazdasági célú erdők telepítése, töltések, kerékpárutak, újabban mobilgát-rendszerek építése),
mellyel kapcsolatban – rátelepedő hatásként – a víz menti
invazív hajlamú idegenhonos fás szárú növények (zöld juhar, amerikai kőris, gyalogakác) terjedése figyelhető meg.
Tünetként a természetszerű ligeterdők fogyatkozását látni,

Hasonló szituáció alakult ki a közkedvelt vácrátóti Nemzeti
Botanikus Kertben, ahol a növénytani szakemberek körében
nagy riadalmat okozott egy, a Sződ–Rákos-patakon érkező
hód megtelepedése. E példány éjszakai munkálkodásairól –
a gyűjtemény féltett értékeinek kevéssé tudományos célokat
szolgáló felhasználásáról – a helyi természetvédők remek
kameracsapdás felvételekkel rendelkeznek. Mielőtt az itteni
befogási kísérletek eredményre vezettek volna, a hívatlan
vendég elhagyta a területet.

Átalakítja a környezetét.

Évről évre újabb és újabb területeket hódít meg.

A szerző felvételei

Helyenként a vízparti idős fasor
utolsó egyedeit dönti ki.

amelyhez a hód speciálisan járul hozzá: helyenként a vízparti idős fasor utolsó egyedeit dönti ki, melyeket aztán árvízvédelmi hivatkozással teljes mértékben eltüntet az ember…
Az Ipoly mentén az említett konfliktus mellett a terjeszkedő
hódok más gondot is okoznak: főként a szlovák oldalon (az
ország adottságaiból fakadó térségi gazdálkodási „kényszer”
hatására) a folyó partjáig húzódnak a mezőgazdasági területek, amelyekre gyakorta kijárnak ezek az állatok, érzékeny
károkat okozva a vetésekben. A hód ugyanis előszeretettel
keresi fel (akár kitartóan gyalogolva) a különböző gabonavetéseket (kiváltképp a kukoricát, de helyenként a búzát és a
zabot is), hogy szokott vízparti étrendjét kiegészítse.
Ahol a hódok az emberek által is kedvelt ligetek, parkok víztereiben jelennek meg, ott hamar konfliktushelyzet áll elő:
a rágások és fadöntések érzékeny kártételként jelentkeznek,
melyre a helyi társadalom gyors választ vár. Ilyen esetben
ma (az említett védelmi státusok miatt) az élve befogás és
áttelepítés a tüneti kezelés, ám senki sem gondolhatja, hogy
ez hosszú távon is megoldást nyújthat…
Nemrégiben (természetesen megfelelő hatósági engedéllyel) a komáromi Rüdiger-tóból kellett kitelepíteni egy
hódcsaládot. Az állatok az Esztergom közelében lévő Tátiszigeteken leltek új otthonra, de félő, hogy – mint ahogy az
más folyó menti területeken is tapasztalható – keresve a sta-

A jelentős hódállományú Ausztriában és Németországban
számos bevált módszer van, melyekkel csökkentették a
konfliktusok számát és mélységét a gazdálkodók és az állatok között. Legegyszerűbb, bár jelentős költség- és időigényű
megoldás a távol tartás alkalmazása, például kerítéssel vagy
egyedi, fatörzsvédő hálóval. Hazánkban (gazdasági okok miatt) nehezebben keresztülvihető lehetőség az, hogy a hódok
által használt part menti sávot nem veszik igénybe a gazdálkodók.
A hód úgynevezett ökoszisztéma-mérnök faj. Törekszik a
vízszint stabilizálására, ezért ha teheti, a vízfolyásokra gátat
épít, noha ez inkább amerikai rokonára, a kanadai hódra
(Castor canadensis) jellemző: a hazánkban élő hódcsaládok
jellemzően partközeli várakat emelnek, illetve a partfal oldalába vájt üregekben tanyáznak. A Dunakanyar minden
jelentősebb szigetének mellékágában van ilyen állandóan
vagy akár csak ideiglenesen használt hódvár.
Elmondható, hogy a hód a hazai vizek egyik kulcsfaja: ahol
megjelenik, a vízpart képét alapvetően változtatja meg.
Remélhetőleg a jövőben a negatív emberi hatásokat nem
erősíteni, hanem pozitív irányban fogja elmozdítani ez a
– némi emberi segítséggel – visszatelepedett, őshonos emlősfajunk.
Selmeczi Kovács Ádám
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Táborozások a Dél Keresztje alatt – 3.

sivatagban, folyóparton

December forró nyári hónapnak számít Ausztráliában. Ilyenkor már olvad az aszfalt, sárgul
a legelőkön a fű, a gabonaföldeken érik a kalász, s ha nem esik egy kis eső, bizony zizegősre szárad
minden a tengerparttól távolabbi tájakon. Csak az eukaliptuszok és az akáciafák dacolnak
a kegyetlen, forró szárazsággal.

V

Kovács Zsolt felvételei

isszatérve expedíciónk északi útjáról, rövid pihenő
és készleteink felújítása után, Sydneyt ismét elhagyva, megcélozzuk a kontinens belsejét. Északnyugati
irányban haladunk, átvágunk a híres Kék-hegyeken, majd
leereszkedünk a mögötte elterülő dombvidékre, s azután a
végtelenségbe nyúló síkságra. Ez már az „igazi” Ausztrália!
A táj itt is szép, habár egy kissé egyhangúbb, mint a tengerhez közelebb eső hegyek erdős vidékein. A természetes
növényzet, ahol még az erdőirtásokkal létrehozott legelők
békén hagyták, száraz erdőségeket, helyenként ligetes, bozótos szavannákat alkot. Bőséges és változatos madárvilág
él itt, s a hűvösebb kora reggeli vagy késő délutáni órákban
kengurukkal is találkozunk.

hang gazdája, egy törpének is beillő ember, a helység „okosa” – ő mindent tud, még azt is, hogy létezik egy ország,
amelyet Hungarynak neveznek! Hogy még teljesebb legyen
a hatás, hozzáteszi: „Csopin (Chopin)! Ő meg lengyel volt, de
nem olyan jó, mint Liszt!” Nahát! Ennyi tudás egy ilyen kis
emberben! Gratulálunk neki, le is fényképezzük – egészen
belekábul a nagy dicsőségbe…
Folytatjuk utunkat, délután van már, ideje tábort verni.
Találunk is egy megfelelő helyet. Már nagy gyakorlatunk
van a sátrak felállításában, gyorsan elkészülünk a vacsorával is; valamit kotyvasztunk, aztán lebeszéljük egymást az
éjjeli rovargyűjtésről, mert telihold van, ilyenkor tényleg
sikertelen szokott lenni a lámpázás. Inkább nézzük a felet-

A Lake Mungo Nemzeti Park kietlen homoksivatagában is élnek kenguruk.

Meg-megállunk fényképezni és rovarokat gyűjteni, habár
ez utóbbi nem kecsegtet sikerekkel a napközbeni rekkenő
hőségben. Minden száraz, a rovarok mélyen a föld alá húzódnak ilyenkor, ahol egy kicsit hűvösebb, s talán egy kis
nedvesség is van. Még a madarak is eltűnnek napközben,
csendben megbújnak egy-egy árnyasabb eukaliptuszlomb
védelmében. Megyünk is tovább, faljuk a kilométereket
megint, órákon át...

LISZT FERENC ÉS A TÖRPE
Szomjasak vagyunk, ami nem szokatlan itt, mert Ausztrá
liában jobbára mindenki mindig szomjas. Ennek ellenére –
bármilyen hihetetlen – jó néhány településen áthaladunk,
mire végre találunk egy pubot, azaz kocsmát. Betérünk,
letelepedünk a pult előtti magas székekre, s jéghideg sört
rendelünk. Rajtunk kívül van itt még egy-két meglehetősen
viharvert, rongyos-trikós figura is. Csöndesen, szótlanul
söröznek és verejtékeznek. A tetovált, orrkarikás kiszolgáló hölgy kissé illuminált már – nyilván szereti kóstolgatni
a portékáját –, kíváncsian méreget bennünket, aztán megkérdezi, honnan jövünk. Mondjuk neki: Hungary. „Hungry
(éhes)? – kérdezi hitetlenkedve. – Ez egy ország?” Mondjuk
neki, hogy bizony az, de nem győzzük meg, azt hiszi, ugratjuk. Tanácskérően néz a kuncsaftjaira, ám azoknak nincs
véleményük. Egyszerre csak valahonnan alulról felhangzik
egy bor- azaz sörízű hang: „Frensz Liszt! He was Hungarian!
(Liszt Ferenc! Ő magyar volt!)” Rögtön ki is derül, hogy a

tünk szikrázó milliónyi csillagot, még egy-két „szputnyikot”
is látunk; parányi, lassan mozgó fénypontok csak, amint
fáradhatatlanul róják égi útjukat. Aztán takarodó, jobb lesz
pihenni, mert másnap le akarjuk gyűrni a még hátralévő kilométereket utunk végcéljáig, a Lake Mungóig.
Pirkadatkor ébredünk, gyors kávé és reggeli, aztán a szokásos „pakkolás”. Ebben Szemadám Gyuri a nagymester, precízen és szisztematikusan rak be mindent az utánfutóba.
Hihetetlen, mennyi holmink van! De minden befér, s már
megyünk is tovább.
Csak üzemanyagért állunk meg időnként, feltöltjük 20 literes marmonkannánkat is, mert útközben egyre ritkábbak a
települések és a benzinkutak. Ivóvizes kannánkat is csordultig töltjük, nehogy kifogyjunk! Itt már kincs a víz, van olyan
helység, ahol csupán egyetlen csap van nyilvános helyen,
onnan töltünk. Aztán egyszer csak kifogy alólunk az aszfalt,
vörösessárga földúton haladunk tovább. Ez már sivatag, illetve félsivatagos vidék. Ausztráliában csak itt-ott található
amolyan Szahara-szerű homoksivatag. Itt mindig van egy
kis növényzet, ha más nem, hát egy-két rettentő szívós, csenevész mulgafa, meg egy különös, csupa tüske fű, amelyet
mindenki „spinifex”-nek nevez, holott nem az! Az igazi spinifex (Spinifex sericeus) a partvidékek homokdűnéinek növénye, a belső területeken élő, hasonló kinézetű fű viszont a
Triodia nemzetségbe tartozik. Zsombékokat képez, s mivel
tűhegyes és kemény, áthatolhatatlan akadályt jelentett a régi
idők felfedezőinek ott, ahol nagyobb területeket borított.
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A KÉTFEJŰ GYÍK ÉS TÁRSAI
A csupa tüske Triodia hazája rendkívül mostoha környezetnek tűnik, de ennek ellenére állatvilága meglehetősen gazdag. A zsombékok alatt jó néhány gyíkfaj, apró emlős és rovar
él. A sűrű tüskecsomók védelmet nyújtanak nemcsak a nap
gyilkos sugarai, hanem a ragadozók elől is. Mert ragadozók is
élnek itt, melyek leggyakrabban látható képviselői a Gouldvaránuszok (Varanus gouldii) és a kisebb belföldi szakállasagámák (Pogona vitticeps). S természetesen kígyókkal is találkozunk, nem is akármilyenekkel, mert az ausztrál fauna legveszélyesebbjei, a tajpán és a királykígyó sem ritkák errefelé.
Egyike a legérdekesebb hüllőknek a kurtafarkú gyík
(Trachydosaurus rugosa), melyet az ausztrál népnyelv zsindelyes hátú gyíknak nevez. Kétségtelen, valóban úgy néz ki,
akárha egész teste zsindellyel lenne befödve. A régi idők terA Gould-varánusz a sivatag gyakori lakója.

Nemsokára megpillantjuk az első emukat. Óriási a lelkesedés, mindenki kapkod a fényképezőgép után, Safi is megcélozza őket a kamerájával. Ezeket a nagy testű, röpképtelen
madarakat nem zavarja a napsugarak kegyetlen nyílzápora, nem keresik az árnyékot, hanem lassan, hol ezt, hol azt
felcsippentve, komótosan ballagnak pirkadattól alkonyatig.
Nem válogatósak – a sivatag lakói nem engedhetik meg maguknak e luxust –, szinte mindent, ami emészthető, megesznek, legyen növényi vagy állati eredetű. Ez nem jelenti
azt, hogy ragadozó életmódot folytatnának, mert leginkább
rovarokra vadásznak, azokon felül legföljebb csak egerekre,
az Ausztráliában nem ritka hatalmas háziegér-gradációk
idején. Ráadásul még emészthetetlen köveket, üvegcserepeket, bádogdarabkákat is lenyelnek, elősegítve az emészthető tápanyag megőrlését. A félsivatagos tájakon lehet belőlük a legtöbbet látni. A sűrű erdőket és a teljesen víz nélküli
sivatagokat kerülik, de egész Ausztráliában gyakori az emu.
Hamarosan újabb példányokat is látunk, amint kisebb-nagyobb csapatokban, csipegetve vonulnak. Egy csapat általában egy öregebb kakasból és három-négy ivadékból áll.
Ugyanis itt a családapa feladata a költés, a fészekőrzés és a
csibék istápolása. A tojók a tojásrakás után faképnél hagyják
„férjüket”, s vígan élik független életüket a következő párbaállásig.
A kurtafarkú gyík sziszegve, hosszú lila nyelvét kiöltve
igyekszik elűzni támadóját.

Szemadám György felvétele

Ez a szakállasagáma éppen halottnak tetteti magát

APOSTOLOK A SIVATAGBAN

mészetbúvár-felfedezői kétfejű gyíkként is emlegették, mert
vastag és rövid farka azt a hatást kelti, mintha egy második
fej lenne. Ugyancsak jámbor – mondhatni együgyű – állat,
lassú mozgású, az embertől sem fél, hagyja magát fényképezni, ide-oda rakosgatni egy-egy jobb felvétel kedvéért;
legföljebb, mikor már kezd elege lenni, kitátja száját, hogy
megmutassa kék nyelvét, s egyet szuszogjon is, hátha ezzel el tudja riasztani a kellemetlenkedőt. Van belőlük elég, jó
néhányat látunk is, amint a felforrósodott útfelületen napoznak. Fényképezzük, filmezzük őket szorgalmasan, sőt
mi több, egy kis egészségügyi szolgáltatásban is részesítjük
a rászorulókat: csipesszel kiszedegetjük a fülükben tanyázó kullancsokat, aztán hagyjuk őket, sütkérezzenek tovább.
Szakállasagámával is találkozunk. Furcsán védekezik: egyszerűen mozdulatlanná merevedik, és békésen tűri kíváncsiskodásunkat. Még kézbe is vehetjük, hogy megszabadítsuk a kullancsaitól – de aztán egyszerre csak megelevenedik, villámgyorsan beleveti magát a spinifexcsomók közé, s
eltűnik szemünk elől.
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Késő délután érkezünk a Lake Mungo Nemzeti Park központjába. Rajtunk kívül egy lélek sincs itt – ám ez nem szokatlan
Ausztráliában. Egy kis múzeum is van, melyből a látogató
minden lényegeset megtudhat. A leglényegesebb az, hogy itt
találták meg a legrégibb őslakóleleteket, melyek pontos kora
felett mindmáig vitáznak a szakemberek. A széles körben elfogadott vélemény szerint a legöregebb lelet, az ún. Mungo
Man 50-60 ezer éves. Az emberi maradványok mellett számos őslényleletet is találtak, többek közt jó néhány olyan fajét, melyek a sok ezer évvel ezelőtti, ma már kihalt megafaunát alkották. A terem közepén a pleisztocén korból származó
óriási „ősvombat” (Diprotodon) modellje emlékezteti a látogatókat, hogy egykoron itt nyüzsgő élet zajlott.
A Lake Mungo csak nevében „Lake”, azaz tó, mert bizony egy
csepp vizet sem lehet erre találni. Réges-régen, mintegy 10
ezer éve kiszáradt, s mára csupán homoksivatag-szerű medre és partvidéke hirdeti, hogy hajdan egy óriási tó volt itt.
Rövid keresgélés után, megfelelő táborhelyet találva felállítjuk sátrainkat. A közelben kószáló nyugati szürkekenguruk
(Macropus fuliginosus) eleinte félénken, de később annál
nagyobb bizalommal és elvárásokkal jönnek a táborba. Nem
személyünk iránt érdeklődnek, hanem a vizünkből kérnek.
Adunk is nekik, mire mohón isznak – ám mivel még min-

A keleti mézmadár hosszú csőrével a virágokból
nektárt szívogat.

neményt. Nem más ez, mint a fény és a forró levegő okozta
légköri jelenség, mely közelebbről nézve dimbes-dombos
homoktengerré változik.
A rovargyűjtés most sem jár említésre méltó sikerrel, a száraz növényzet még a vidéken jobbára közönséges sáskáknak
sem nyújt elég táplálékot. Nem is időzünk itt tovább, másnap
reggel tábort bontunk. De azért egy-két szép emlékkel gazdagabban hagyjuk ott ezt a különös helyet: meglehetősen
sok és érdekes madárfajjal találkoztunk, s Zsoltnak sikerült jó
fényképeket készítenie – mégpedig közvetlen közelből – egy
vörös kengururól (Macropus rufus). A régebbi nevén vörös
óriáskenguru igazi kolosszus, ember nagyságú, méltóságteljes, csupa izom állat.

AZ EUKALIPTUSZFÁK ÁRNYÉKÁBAN

dig várakozva néznek ránk, a vacsorát is megosztjuk velük.
Safi bab-lencse-kukorica-hagyma levese különösen ízlik
nekik. De a vacsorának, úgy látszik, hamar híre megy, mert
rövidesen egy sereg apostolmadár (Struthidea cinerea) is
megjelenik. Ezek rendkívül szórakoztató, érdekes madarak,
hol civakodnak, hol egymást etetik, s persze szünet nélkül
sürögnek-forognak és cserregnek. Nevük onnan származik, hogy általában tizenkettesével járnak,
akárcsak a bibliai
apostolok.
Másnap bebarangoljuk a
nemzeti parkot. A délibábnak egy különös játékát figyelhetjük meg, amidőn a
messzeségben meredek, erődítményszerű várfalat látunk.
Kínai nagy falnak nevezik e tü-

A világ egyik legkedvesebb
és legbizalmasabb madara,
az apostolmadár

Következő táborunkat a Murrumbidgee folyó partján ütjük
fel. Úri dolgunk van, a tökéletesen elhagyott helyen kényelmes, tiszta bio-toalett és mosdóvíz is a rendelkezésünkre áll.
Ezek a vízöblítés nélküli nyilvános árnyékszékek nem ritkák
Ausztráliában, s minimális karbantartás mellett kiváló szolgálatot tesznek az utazóknak. Az emésztőben tenyésző mikrobák szinte maradéktalanul feldolgozzák a feldolgozandókat, biztosítva a higiéniát.
Táborunk a folyó menti galériaerdő szélén van, hatalmas eukaliptuszfák árnyékában. Itt számos olyan madárfajt láthatunk, melyekkel még nem találkoztunk, s a rovarvilág is egy
kicsit gazdagabb. Maga a folyó igen lassú folyású, szinte állóvíznek tűnik. Megpróbálunk horgászni, s hamarosan sikerül
két nyurgapontyot zsákmányolnunk. Nem a legfinomabb
halféle, de hát az van, ami a horogra akad. Halászlét főzünk
belőlük, és (a rengeteg szálkát leszámítva) nem is rosszat!
Az esti rovarászás már szép eredménnyel jár, sok érdekes
bogarat és egyéb rovart fogunk, telnek a gyűjtőpalackjaink,
szaporodik az anyag. De sajnos múlik az idő; nem árt vis�szafordulnunk Sydney felé. Másnap reggel megint tábort
bontunk, útra kelünk.
Sydney még vagy 300 km-re van, mikor ismét letanyázunk,
ezúttal egy elhagyott kőbányában. A környező eukaliptusz
erdő eléggé frissnek tűnik ahhoz, hogy szép rovarzsákmány
ban reménykedjünk. Felállítjuk hát a fénycsapdát, s valóban:
érdekes és változatos az esti rajzás eredménye. A „karácsonyi bogarak” (Anoplognathus spp.) néhány faja dominál, ám
egy-két ritka csőszcincérféle (Prioninae) is jön a lámpákra.
Gyors mozgású, cincogó bogarak, nem könnyű őket megfogni. Az apróságoknak persze se szeri, se száma; ezeket
csak besöpörjük az alkoholos gyűjtőüvegekbe, remélve,
hogy majd otthon, a Természettudományi Múzeumban a
szakértőknek lesz elég türelmük és energiájuk, hogy átvizsgálják őket...
Másnap megérkezünk Sydneybe, és ezzel nagyjából véget ért a III. Ausztráliai Magyar
Rovarász Expedíció.
Dr. Hangay György

A világon évente mintegy 18-20 ezer új fajt fedeznek föl. Akadnak közöttük állatok és növények,
gombák és baktériumok, ma is élő és rég kihalt fajok, parányok és óriások. Noha minden új felfedezés értékes és különleges, mégis megpróbáltunk
kiválasztani néhányat a leginkább figyelemreméltóak közül. Íme, egy szubjektív válogatás 2014 új
állatfajaiból.
Összeállította: Merkl Boglárka

A KATICÁK PANDÁJA
A legtöbb katica köztudottan levéltetveket fogyaszt. Vannak azonban növényevők is, ezek
többsége kétszikűeken (pillangósvirágúakon, szegfűféléken és tökféléken) él. Ilyen a nálunk is ismert kártevő, a lucernaböde, valamint a mókás nevű földitökböde. Pázsitfüvekkel
táplálkozó fajt azonban mindeddig csak kettőt ismertünk, Európából és Szíriából. A harmadik, fűevő faj váratlanul sokkal távolabbról, Kínából került elő 2014-ben.

DENEVÉR AZ ANDOKBÓL
A levélorrú denevérek családjába tartozó Vampyressa melissa nagyon ritka, első leírása
óta mindössze negyvenszer jelezték az irodalomban. A múzeumban őrzött példányok
újbóli vizsgálata során a csontváz, elsősorban a koponya bélyegei alapján kiderült, hogy
az eddig kivétel nélkül Vampyressa melissának vélt állatok között legalább két másik faj
különíthető el. Egyikük, a Vampyressa sinchi a kolumbiai Andokban él, s rokonához hasonlóan gyümölcsökkel táplálkozik. A genusz többi tagja is növényi táplálékot fogyaszt,
a vámpírokhoz és a rettegett vérszopó denevérekhez nincs közük.

HAJNALI BÁLNA ÚJ-ZÉLANDRÓL
A Tohoraata raekohao nevű lelet tudományos
nevének első szava maori nyelven annyit tesz:
hajnali bálna. Az Eomysticetidae nevű sziláscetcsaládhoz tartozik, amely most első ízben került
elő a déli féltekén. Az Eomysticetidae a sziláscetek
legősibb családja, fajai a fogaikat teljesen elvesztették. 1949-ben már előbukkant egy ismeretlen
eredetű csontdarab, ám akkor még senki nem
tudta, milyen ősállathoz tartozik. 1993-ban további darabok kerültek elő, majd 2014-ben végre
összeállt a feltételezhető kép a „hajnali bálnáról”.

ÚJ FAJ A FEKETEPIACON
A Varanus bangonorum egy rendőrségi razzia során „bukott le”, melyet az egzotikus állatok feketepiacán tartottak a Fülöp-szigeteken.
Először szalagos varánusznak nézték. Tudni
való, hogy a lefoglalt állatokról genetikai adatbázist készítenek, amellyel bizonyítani lehet
a hatóságok előtt, hogy az elkobzott állatot
valóban illegálisan árulták. Kiderült, hogy
olyan, a genetikai anyaguk alapján önállónak
tekintendő fajokat találtak a piacon, melyek
a gyakorinak számító szalagos varánuszhoz
külsőre teljesen hasonlók. Az egyik (a Varanus
bangonorum) egy szigetről, a másik egy elzárt
félszigetről származik.
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HIDEGKEDVELŐ PUHATESTŰ A BEAUFORT-TENGER
MÉLYÉN
2014-ben a Jeges-tenger alaszkai partvidékénél, a Beaufort-tenger
2350 méteres mélységéből új kagylófaj került elő. Kezdetben feltételezték, hogy a kagyló a már ismert Thyasiridae család tagja, de eddig egyetlen recens vagy fosszilis, jeges-tengeri vagy a
Csendes-óceán keleti részéről származó példány sem emlékeztetett a föllelt egyedre. A kutatók arra a következtetésre jutottak,
hogy a Beaufort-tengerben fogott példány új genuszt, azon belül
pedig új fajt reprezentál: ez a Wallerconcha sarae. A kagyló felfedezése szerencsés véletlen csupán. A jégtörő expedíció, amelynek keretében a felszínre hozták, a Kanada és Alaszka közötti
óceáni térség földtörténeti múltját, a medence geológiai értékeit
térképezte fel. Az új faj leírása örvendetes zootaxonómiai „melléktermék”.

ÚJ FÉSZEKRABLÓ A KÖZEL-KELETEN
A fészekélősködő (kleptoparazita) kakukkméhek onnan kapták nevüket, hogy a kakukkhoz hasonlóan
más méhek és darazsak fészkébe helyezik petéiket. Az
Észak-Jemenből és Szaúd-Arábia délnyugati részéről leírt Thyreus shebicus nevű új fajt főleg mintázata
különbözteti meg közeli rokonai
tól. Noha az Arabfélszigetről került elő – melyet Ázsiához tartozónak
tekintünk –, afrikai fajokhoz áll közelebb. Ez azonban
érthető, mert a félsziget „bal alsó sarkán” sok más afrikai rokonságú állat és növény él.

ŐSERDŐKBEN BUJKÁLÓ ORMÁNYOSOK

Képforrás: zookeys.pensoft.net és www.mapress.com

Az apró, kemény páncélú Trigonopterusoknak több száz faja
honos Melanéziában, ám a Wallace-vonaltól keletre csupán
négy fajuk volt ismert. Eddig. Német bogarászok összpontosított gyűjtő- és leíró munkájának köszönhetően Szumátra,
Borneó, Jáva, Bali, Palawan és a Kis-Szunda-szigetek területéről 98 új faj került elő 2014-ben. S ki tudja, még men�nyi rejtőzhet ott! Ezek az ormányosok röpképtelen, lomha
mozgású, avarlakó bogarak, így többségük alkalmasint szűk
elterjedésű. Érintetlen esőerdők talajáról gyűjtötték őket. Az
állatokat korszerű, gyors módszerrel, az ún. turbótaxonómiával írták le, melynek lényege a legfontosabb bélyegekre
szorítkozó jellemzés, egy professzionális fénykép a bogárról
és az ivarszervéről, továbbá egy DNS-szakasz bázissorrendje. Az új fajok egyik legszebbike a Trigonopterus sinuatus.
A „sinuatus” szó annyit tesz: öblös, hullámos. Ez az állat körvonalára utal.

FECSKEFARKÚ LEPKE
Adott egy nagy elterjedésű, mindenki számára ismert, alaposan tanulmányozott, látványos lepke.
Gondolnánk, hogy rejtőzik benne egy másik, szintén nagy elterjedésű faj? A Heraclides rumiko a nyakán található apró sárga folttal fedte fel kilétét az
Egyesült Államok délnyugati részén, valamint KözépAmerikában. Rendkívül közeli rokonától, az 1777-ben
leírt Heraclides cresphontestól külsőre mindössze a
folt mérete és alakja, továbbá a hím ivarszervei alapján különböztethető meg. A „belső értékekben” sincs
sokkal nagyobb eltérés: a két faj mitokondriális DNS-e
csak alig 3 százalékban tér el. A fecskefarkú lepkék az
evolúcióbiológia és a genomika kedvelt modellállatai:
a mimikri eredetétől kezdve a hibridizációig számos
fontos örökléstani vizsgálatnak hálás alanyai.

FŰRÉSZES SÜGÉR A FÜLÖP-SZIGETEKNÉL
Egy mindeddig ismeretlen fűrészessügér-fajt írtak le a
Fülöp-szigetekről. A Chelidoperca santosi névre keresztelt
hal első példányát egy mit sem sejtő halász fogta ki Palawan
partjainál, majd a zsákmányt Iloilo városának halpiacára
szállította. A különleges hal itt keltette föl a szakemberek figyelmét. Az ausztrál kutatók a felfedezés hallatán nekibuzdulva újravizsgálták a Victoria Museum gyűjteményét, ahol
rögvest két új példányt találtak az újonnan leírt fajból. A halat
fejének jellegzetes színezete, az orrán sorba rendezett négy
sötét folt, az állán található két pötty, valamint testének keskeny sárga sávjai és farokúszójának mintázata különbözteti
meg az eddig ismert fajoktól.

EGÉRNYI HARAMIA
A Haramiya csoport tagjai nem sorolhatók be a mai emlősök közé, ugyanis se nem méhlepényesek, se nem erszényesek. Noha valószínűleg tojásrakók voltak, nem rokonai a mai kacsacsőrű emlősnek és a hangyászsünöknek.
A tavaly fölfedezett, ebbe a csoportba sorolt Xianshou
songae nevű kisemlős lábfejének és farkának felépítése
arra utal, hogy a mai mókusokhoz hasonló életmódot
folytatott. Ügyesen közlekedett a fákon, magvakkal, termésekkel táplálkozott. Az új lelet megerősíti, hogy az emlősök az eddig véltnél sokkal korábban, mintegy 208 millió évvel ezelőtt, a késő triászban alakultak ki. A csoportról korábban azt se tudták biztosan, hogy az emlősökhöz
tartozik-e, mert csak elszórt fogak és állkapocstöredékek
voltak ismertek. A mostani, meglepően teljes csontváz
azonban eldöntötte a kérdést.
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Lágyevők
csak elszántaknak
A lágyevő madarak elnevezése nem
rendszertani csoportra utal – igen távoli fajokat
értünk alatta, hiszen a díszmadártartók sorolták
őket egy kategóriába a takarmányozásuk
alapján. Gondozásuk a többi kedvtelésből tartott
madárfajhoz képest meglehetősen időigényes,
és bizony jelentősen megterheli
a pénztárcánkat, ezért mindig is csak egy szűk
réteg mert a tartásukra vállalkozni.

Bali seregély

A

lágyevők közé tartoznak a különféle rigók, poszáták,
bülbülök is, melyeket elsősorban szép énekükért tartanak, míg a beót legendás hangutánzó képessége
miatt kedvelik. A különféle fényseregélyeket pedig szemet
gyönyörködtető tollazatukért vásárolják. Közös elnevezésük
alapja az a lágy konzisztenciájú takarmány, melyet különböző receptúrák szerint állítanak elő a madarászok, például
túróból, sajtból, főtt húsokból, főtt tojásból, gyümölcsökből,
kétszersültből.

ILLIK HETENTE LEGALÁBB KÉTSZER TAKARÍTANI
Mivel a legtöbb fajt az egyedek énekéért tartják, jellemzően
hímekre volt mindig is fokozottabb kereslet azok részéről,
akik nem kívántak a szaporításukkal foglalkozni. Ez az állapot már régóta tart, így abban az időben, amikor Európába
még nagyobb mennyiségben importálták e fajokat, zömében hímek érkeztek. A vadon fogott madarak ára viszonylag
alacsony volt, töredéke egy-egy tenyésztett madár „előállítási” önköltségének. Azaz nem volt üzlet lágyevőket szaporítani, csak az igazán elhivatott, önzetlen madarászok próbálták
őket költésre bírni. Mivel fiókaneveléskor rendkívül sok és
változatos rovareleséget igényelnek ezek a madarak, s a rovarok begyűjtése időigényes (hiszen hosszú órákon keresztül kell fűhálózni őket), ha valakinek sikerült is egy-egy fajt
költésre bírni, néhány fészekalj után jobbára ő is abbahagyta
a szaporítást. Természetesen nagyobb magángyűjtemények
a szóban forgó fajokból nem is alakultak ki. Ennek ellenére
hazánkban több érdekes, ritkább faj esetében szép tenyésztői
eredmények születtek: nemcsak állatkertekben, hanem magángyűjteményekben is. Így például a tündérkék madár és a
kínai sárgarigó költött budapesti madárbarátoknál.
Jellemzően a seregélyfélék szaporítása van terjedőben.
Ennek egyik oka, hogy a bali seregély megmentése során, melyben az európai állatkertek is élen jártak, a zártkerti
tenyésztésnek köszönhetően számos mesterfogás vált ismertté, miközben a seregélyfélék takarmányozásának tudományos alapú kutatása is előtérbe került. Így mára kiforrott,
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teljes értékű seregélytápokat lehet vásárolni. Igaz, ezek az
eleségek nem olcsók, viszont használatuk lényegesen egyszerűbb, mint a klasszikus lágyeleségeké, s elegendő naponta
egyszer megetetni velük a tollasokat. A frissen kikevert lágy
eleséget ellenben magunk készítjük, naponta kétszer kell adni,
sőt nagy kánikula esetén többször is, mivel a könnyen romló
takarmány végzetes bélhurutot okozhat. Természetesen az
edényeket is minden etetésnél alaposan ki kell mosni, ami
nagy áldozatot követel az ily módon etető madarásztól.
Jellemző a lágyevőkre az igen gyors anyagcsere, így ürülékük a testméretükhöz képest viszonylag sok, ráadásul híg,
ragacsos és bizony nem épp rózsaillatú. Ezért annak, aki lakásban, kalitkában tart lágyevőt, illik hetente legalább kétszer
kitakarítania a madaránál, ellenkező esetben a hozzá betérő
már a bejáratnál kellemetlenül érezheti magát. Bár az utóbbi
időben a macskaalom terjedése némileg javított a helyzeten, sajnos a kalitka rácsára vagy a kalitkán túlra kifröccsenő
ürüléket ez sem közömbösíti. Akadnak olyanok, akik madárvitrinben, illetve ládakalitban tartják kedvencüket, ám ez se
tökéletes megoldás, hiszen az üveget, a láda falát is takarítani
kell, s a férőhely kellő szellőzése is nehezen biztosítható. A ládakalit esetében szennyeződik a rács és a kalitka előtti tér is.

JAJ A GYÜMÖLCSÖSNEK!
A lágyevők közül a legismertebb trópusi faj kétségkívül a
beó, mely mára hangutánzó képessége miatt a világ szinte
minden pontján híressé vált. Tudományos elnevezése talányos: Gracula religiosának nevezik, ami körülbelül imádkozó csókát jelent. Vallásosságra utaló viselkedése nincs, hacsak koromfekete tollruhája nem emlékeztette a reverendára
a hajdani fantáziadús természetbúvárokat. (A csókának is
csupán igen távoli rokona, hiszen seregélyféle.) Mi, magyarok a hangjáról beónak nevezzük, ugyanis gyakran hallatja
beóó-beóónak hangzó „károgását”. Elterjedési területe hatalmas, az Indiától a Fülöp-szigetekig található trópusi éghajlatú vidékeket lakja, ahol 12 alfaja ismeretes. De ezek közül
mindössze három van, amely díszmadárként igazán ér-

Fotó: Shutterstock

tékelt, közülük is csak a legnagyobb alfaj az, melyet remek
hangutánzó képességűnek tartanak. Mivel a XX. század derekán igen kedvelt kalitkamadárrá vált az említett alfaj, akkora mennyiségben fogtak be belőle, hogy védelem alá kellett helyezni. Ezért az ezredfordulón már zömében csak az
úgynevezett középbeó érkezett Európába, melynek legtöbb
egyede a Maláj-félszigetről származott. Ott a mai napig, akár
nálunk a seregély, hatalmas csapatokat alkotnak költési időn
kívül. Jaj annak a gyümölcsösnek, amelyet egy ilyen többezres madárcsapat meglep! Így Malajziában a mezőgazdasági
károkozásuk enyhítése céljából, valamint állatvédelmi okok
miatt is – engedély birtokában – ezek a madarak nejlonhálók segítségével befoghatók. A fogságba esett tollasokat óvatosan kiemelik a csapdából, mely egyébként zsákszerűen
nyúlik, következésképp semmiféle sérülés nem érheti őket.

A pompás fényseregély csak nagyméretű
röpdében érzi jól magát.

daraik farkának hosszát is. Egy-egy feltűnően hosszú farkú
egyednél már a milliméterek is számítanak, s akár dollárezreket jelenthetnek. Leginkább Japánban van kultusza a minél hosszabb farkú sámarigónak.
Hazánkban a sámarigót először 1987-ben Schmidt Egonnak
sikerült szaporítania. Egy 200x45x200 cm-es szobai volierben, egy félig nyitott fészekodúban költött a pár. Mivel
a sámarigó meglehetősen agresszív madár, először a tojót engedte be a röpdébe, majd a hímet egy kalitkában helyezte mellé, s csak miután látszott, hogy a pár harmonizál
egymással, engedte össze őket. A siker nem maradt el, még
abban az évben két fészekaljjal hálálták meg a neves ornitológus erőfeszítését.
A napmadár, vagy más néven kínai fülemüle, mely Középés Kelet-Kínában honos, általában 1500–3000 méter magas
hűvös régiókban él, ezért a mi éghajlatunkon is könnyen
tartható, illetve tartható volt azoknak, akik hozzájuthattak e
gyönyörű madárhoz. Ám keveseknek adatik meg a lehetőség, mivel fogságban tartott állománya Európában évről évre
csökken, pedig a ’90-es években még nagy számban érkeztek az európai importőrökhöz napmadarak…
Nehéz tartásuk ellenére mára egyre több lágyevőfajt szaporítanak. Mi ennek az oka? Több magyarázata is van: rendszerint a madarak ára többszöröse az import betiltása előttinek,
így tartásuk már nem jár akkora anyagi megterheléssel, sőt
akár hasznot is hozhat. Azokban a nyugat-európai országokban, ahol engedélyezik az európai fajok tartását, mára
stabil zárttéri állományuk alakult ki. Emellett mostanra halmozódott fel az az óriási tudás, mely generációról generációra öröklődött, fejlődött. A tenyésztés magas szintjének
köszönhetően a gyakoribb fajokból, például a feketerigóból
már több színváltozat, így tarka és fehér is létezik az olyan
fejlett díszmadártartó országokban, amilyen Hollandia vagy
Belgium.
De a lágyevőtartás igazi nyertesei a madármentő állomások
védencei, bajba jutott vadon élő szárnyasaink, hiszen a dísz
madarászok tapasztalatait felhasználva a legyengült, beteg
rigók, poszáták és más énekesmadarak megmentése, táplálása immár rutinszerűvé vált.
Dr. Tóth Zsigmond

Először mindig a fejüket szabadítják ki, majd következnek a
szárnyak, a test, s legvégül a láb. Koruk szerint válogatják ki
az egyedeket, csüdjük pikkelyezettsége alapján. Az idősebbeket szabadon engedik, a fiatalabbak pedig karanténállomásra kerülnek, ahol a beszoktatás és az állatorvosi vizsgálatok után elindulnak a világ különböző pontjaira.
A beóknál nehéz megállapítani a nemeket, legbiztosabban
csak DNS-vizsgálattal lehet kideríteni. Nálunk ezért is váratott magára sokáig a szaporítása. A párok gyakran eljutnak a
tojásrakásig, viszont a kikelt fiókákat egyszerűen nem etetik. Ugyanakkor Görögországban és Dél-Spanyolországban,
ahol a telet is tágas külső röpdékben tölthetik, komoly tenyésztési eredményeket érnek el. Így esély van rá, hogy be
tudják szerezni a beójukat azok, akik képesnek érzik magukat a tartásukkal járó áldozatok meghozatalára.

SÁMARIGÓK ÉNEKVERSENYE
A BETONRENGETEGBEN
Sokak szerint a világ egyik leggyönyörűbb énekű madara
a sámarigó, mely Délkelet-Ázsiában honos; tartásának itt
évszázados hagyománya van. Például Szingapúr hatalmas
betonrengetegében is akad egy utca, ahol minden hétvégén
összegyűlnek a sámarigótartók. Nemcsak kedvenceik énekét mérik össze ilyenkor (versenyek keretében), hanem ma-

A kínai fülemüle ma már
ritkán tartott díszmadár.
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A lepkék
átváltozása
A

lepke négy merőben különböző alakban jelenik meg
az élet színpadán. Nem minden rovar fiatal és idős
egyedei térnek el ennyire egymástól. A sáskák,
szöcskék, poloskák és kabócák közvetlen vagy fokozatos fej
lődés útján (epimorfózis) jutnak el a végkifejletig. A petéből
lárva, majd ebből kifejlett rovar lesz, báb nincs. A lárva alak
ja és életmódja hasonló a „felnőttekéhez”. A tökéletlen átala
kulású (hemimetamorfózis) rovaroknak sincs bábállapotuk,
de lárváik speciális szervekkel rendelkeznek, és más az élet
módjuk – elég csak a kérészekre vagy a szitakötőkre gondol
nunk. A tökéletes átalakulás (holometamorfózis) a bogarak,
hártyásszárnyúak, legyek, szúnyogok és lepkék jellemző
fejlődési módja. A lepke az újjászületés szimbóluma, hiszen
a „rusnya” hernyó változik át imágóvá, meseszép pillangóvá.

AZ ÉLET CSÍRÁJÁNAK HORDOZÓJA
A pete szabad szemmel jellegtelen, apró kis valami. Erős na
gyító alatt hordó, gömb, félgömb, tojásdad, hengeres vagy
kúp alakú, sima vagy rajzolt felületű, színes testecske. Az el
térő lepkefajokhoz tartozó peték jobban különböznek egy
mástól, mint a madártojások. Külső burka kitinből van. Leg
fontosabb alkotóeleme a csíraplazma, amelyből az embrió
kialakul, és a szikanyag, amelyből fejlődése során az embrió
táplálkozik.

Nőstény almafa-pávaszem
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A kövér szövőlepke hernyók
valóban zabálógépek.

A nőstény lepke általában a tápnövényre vagy annak közelé
be rakja a petéket. Arra is „ügyel”, hogy védve legyenek.
Ezért találjuk őket legtöbbször a levelek fonákján, míg a
gyapjaslepke (Lymantria dispar) szőrtakaróval borítja, sok
molylepke pedig védőhártyával fedi őket. A peték elhelyezé
se is jellemző, pl. a káposztalepke (Pieris brassicae) csomók
ba, míg rokona, a répalepke (P. rapae) egyesével rakja le pe
téit. A csíra kifejlődésének időtartama általában 1–4 hét. Az
ősszel lerakott petékből csak a következő évben kelnek ki a
hernyók, ám megesik, hogy már a tél beköszönte előtt „ké
szen” vannak, de a peteburkon belül telelnek át.

A CSILLAPÍTHATATLAN ÉTVÁGYÚ HERNYÓ
Hernyót már mindenki látott, ámde kevesen hajlandók kéz
be venni. Pedig a maguk módján szépek is lehetnek, vagy

fágok), vagy szinte mindent megesznek (polifágok). Fejlő
désük 2-3 héttől 8-10 hónapig tart. Az áttelelők és a fák
belsejében élő, kevéssé tápláló eledelre kényszerülők ilyen
tekintetben a „leglassúbbak”. Bőrük nem növekszik, ezért
időről időre levetik kinőtt ruhájukat. Vedléskor érzékenyek,
megzavarva akár el is pusztulhatnak.
A teljesen kifejlődött hernyó hozzákészül a bábozódáshoz.
Ez még nagyobb megpróbáltatás, mint a vedlés. Sokukat a
paraziták, élősködők ilyenkor pusztítják el. A bábozódás
módja csoportonként más és más. A nappali lepkék hernyói
vagy fejjel felfelé, derekukon átvetett fonállal erősítik magu
kat valamihez, vagy fejjel lefelé lógnak. Az éjszakai lepkék
közül sokan laza vagy szilárd szövedéket készítenek, a szö
vőlepkék épp erről a tulajdonságukról nevezetesek. Mások a
talajszinten egyszerűen összehúznak néhány levelet, vagy a

A peték alakja és színe sokféle lehet
(almafa-pávaszem).

A gubón belül nyugszik maga a báb.
Már áttetszik a fajra jellemző „pávaszem”.

A báb kikeléskor először a tor háti
részén reped fel.

A hatalmas szövőlepke szárnyai még puha rongyként lógnak.
Csak ezután pumpál testfolyadékot a szárnyerezetbe.

legalábbis roppant változatosak. A megnyúlt, hengeres lárva
– mert persze a lepkehernyó sem más, mint lárva – fejből és
12 testgyűrűből áll. A fejen oldalanként 5-6 pontszeme és
mozgékony tapogatói vannak, néhány faj szarvacskákkal is
rendelkezik. A tapogatók között találjuk az állat lényegét, az
erőteljes rágókat – a hernyó valójában egy evőgép. Nyolc
pár lába közül hármat a torgyűrűkön, négyet a hastájékon,
míg egyet a fargyűrűn találunk. Ha mind megvan, a hernyó
egyenletesen hullámozva halad, de ha a hasi lábpárak közül
egy vagy több hiányzik, az állat araszol. Bőre lehet csupasz
vagy szőrös, színe és rajzolata sokféle.
Túlnyomó többségük növényevő, a válogatósak csak egyfé
le növényt fogyasztanak (monofágok), mások többet (oligo

földben alakítanak ki kis barlangot. Maga a bábbá alakulás
hasonlóan megy végbe, mint a vedlés. A hernyó teste meg
vastagszik és zsugorodik, elülső testszelvényei megduzzad
nak, míg végül a tor táján a bőr felreped, s megjelenik a báb,
mely addig ficánkol, míg a hernyóbőr le nem csúszik róla.

AZ ÉLETTELENNEK TŰNŐ BÁB
A báb nem növekszik, és nem is táplálkozik. Anyagcseréje
roppant lassú, de persze lélegzik. Ez a külsődleges semmit
tevés ugyancsak megtévesztő, mert a bábban mennek vég
be azok a testszerveződési folyamatok, amelyek eredménye
az imágó, vagy ahogy egyszerűen nevezzük, a lepke. A báb
is sokféle lehet, ám alakja sokkal kisebb változatosságot mu
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tat, mint a hernyóé. Rendszerint hengeres, fejrésze legöm
bölyített – bár épp sok nappali lepkéé csúcsos –, hátrafelé
elvékonyodik. A fej és a tort alkotó három gyűrű szilárdan
illeszkedik egymáshoz, míg a potroh kilenc gyűrűje moz
gatható. A kitinburkot varratok osztják részekre, többékevésbé ki lehet venni, hol helyezkednek el majd a lábak, a
szárnyak, a szemek, vagy történetesen a pödörnyelv. De erre
később kerül sor, a „friss” báb belsejét látszólag homogén
massza tölti ki. A báb színe legtöbbször barna és rajztalan, a
nappali lepkéké élénk színű is lehet, s akadnak fémfényűek
is. A bábállapot átlaga 2–6 hét, ám lehet egészen rövid, pár
nap, míg a telelő bábok nyugalmi állapota 6–9 hónap, de
évekig is elfekhetnek.

LEPKE SZÜLETIK
A lepke kikelését már néhány nappal korábban sejteni lehet.
A báb, mely addig ingerlésre hevesen „rugdalódzott” potro
hával, mozdulatlanná válik. Felülete elhalványodik, olyan�
nyira, hogy fokozatosan kezd áttűnni a szárny színe és rajzo
lata. A fej, a szemek, a lábak és a szipóka kontúrjai is egyre
markánsabbá válnak. A bábburok a hátoldal elülső részén
reped fel, így a lepke először a torát tolja ki a keletkezett résen,
majd a fejét, csápjait, lábait és szárnyait húzza ki. Utoljára a
potroh szabadul meg az immár fölösleges buroktól. Az épp
hogy megszületett lepke rendkívül lágy, sérülékeny jószág,
szárnyai kicsiny puha rongyként csüngnek. Sürgősen vala
mi tárgyat kell keresnie, amelyre felkapaszkodva hozzálát
szárnyai felpumpálásához. Néha órákat is eltölt nyugalom
ban, mialatt szárnyai szemlátomást nőnek azáltal, hogy el
ágazó csőrendszerükbe testfolyadékot pumpál. A szárny

Az alul és felül rögzített báb

A farkasalma lepke hernyójának feltűnő színezete figyelmeztetés.
Fogyasztása „nem ajánlott”, mert rossz ízű, sőt mérgező, ugyanis
a tápnövényből káros anyagok épülnek be a hernyó szervezetébe.
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Számos lárva fejlődése során változtatja színét. A nagy pávaszem
aprócska hernyói először sötétek, csak később lesznek a fajra
jellemzően zöldek.

Pár óra száradás után az imágónak sürgősen táplálkoznia kell – már ha
nem csökevényes a szájszerve, mint pl. sok szövőlepkéé.

lemezek kifeszülnek, a folyadék beszárad a csövekbe,
s szilárd, de egyúttal rugalmas váz jön létre.
Fej nagy összetett szemekkel, két-két csáppal és ta
pogatóval, valamint pödörnyelvvel, izmos tor három
pár lábbal és két pár szárnnyal, potroh a belső – köz
tük a szaporító – szervekkel, no meg az idegrend
szer, nagyjából ebből áll a lepke. Ám mindenekelőtt
szárnyakból, a szárny maga a pillangó. Nincs még
egy állatcsoport, melynek valamely szerve annyira
az állat legjellegzetesebb testrészévé vált volna, mint
a lepkeszárny. A légy, a darázs, a madár szárny nélkül
is többé-kevésbé az, ami volt. Úgy tartják, a szárnya
itól megfosztott lepke többé nem lepke már, inkább
hasonlít valami „féreghez”. Vagy még sincs egészen
így? A természetben mindenre és mindennek az el
lenkezőjére is akad példa. Ismerünk szárnyatlan fa
jokat – a téli araszolók nőstényei ilyenek –, és olya
nokat is, amelyek nem táplálkoznak, sőt amelyeknek
még a szájszervük is csökevényes, visszafejlődött.
Ennek ellenére még ők is lepkék.
A kifejlett pillangó hivatott a faj fenntartására, az
utódok létrehozására. Ivarosan szaporodó, váltivarú
állatok, bár ritkán a szűznemzés is előfordul közöt
tük. Általában a hím lepkék száma meghaladja a
nőstényekét, különösen, ha az utóbbiak rosszul vagy
sehogyan sem repülnek. A hím és a nőstény egye
dek lehetnek közel hasonlóak, máskor nagyságban,
színben és rajzolatban különböznek. Az éjjeli lepkék
nél leginkább a csáp árulkodó: a hímé fésűs, a nősté
nyé fonalas. Az imágók rövid életű állatok, legtovább,
8-10 hónapig az áttelelők húzzák, ámde ennek közel
felét inaktív állapotban.
DR. VOJNITS ANDRÁS

Teljes pompájában a szépséges,
mediterrán jellegű
farkasalma lepke
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Molnár Gábor
„repülő ruhakeféje”
A legek mindig érdeklik az embereket. Mi a legkisebb,
mi a legritkább – de főleg, hogy mi a legnagyobb?

A szerző felvételei

A

bogarak esetében nem mindig egyszerű a válasz. A legkisebb bogár,
az észak-amerikai Nanosella fungi a paránybogárfélék (Ptiliidae)1 családjába tartozik. Valóban parányi, legkisebb egyedei alig érik el a 0,25
mm-t. Nem csoda hát, hogy ritkán kerülnek szem elé, vagy ha kerülnek is,
nagyon nehéz őket észrevenni. Életük java részét taplógombákban töltik.
Jellegzetességeik a kemény szárnyfedők alól kilátszó piheszerű hártyás szárnyak – melyeknek köszönhetően angolul feather-wingnek, azaz tollszárnyú
bogárnak nevezik őket.
Következő kérdésünk, hogy melyik a legritkább bogár, szinte megválaszolhatatlan, mert szerfölött sok olyan fajt ismerünk, amelyet egyetlen példány
alapján írt le és nevezett el egy-egy szemfüles bogarász, s azóta egyetlenegy
fajtársuk sem került kézre. Persze ez nem okvetlenül azt jelenti, hogy közülük
kell kiválasztanunk a „legritkább” bogarat, hanem talán csak azt, hogy nem
ismerjük mindegyik életmódját, s nem tudjuk pontosan, hol keressük őket.

A HAL GYOMRÁBÓL
No de melyik a legnagyobb bogár? Bármily hihetetlen, ezt a kérdést sem kön�nyű megválaszolni. Tudniillik attól függ a válasz, hogy miként vesszük a mértéket. Ha példának okáért úgy mérünk meg egy dél-amerikai hím herkulesbogarat (Dynastes hercules), hogy a hosszmértékbe beleszámítjuk előremeredő
„szarvát” is, akkor a kapott 17,5 cm alapján ez a faj érdemli ki a „legnagyobb bogár” címet. Ám mindez vitatható, mert sokak szerint a szarv nem számítható a
testhosszba, azt a rágóktól a test leghátulsó pontjáig kell mérni. Ennek alapján
aztán a Titanus giganteus viszi el a pálmát, 16,7 cm-rel. E hatalmas bogár a
csőszcincérformák alcsaládjába (Prioninae) tartozik, s szegről-végről rokona a
mi ács-, csősz-, diófa- és kecskecincérjeinknek (Ergates faber, Prionus coriarius, Aegosoma scabricorne és Tragosoma depsarium).
De mindennek mi köze a címben említett ruhakeféhez?
A bogarászoknak tán mondanom sem kell, hogy a híres-nevezetes dél-amerikai Titanus giganteust nevezte így az írói képzelet. A vadász- és útleíró Molnár
Gábor (1908–1980) néhány sorban lejegyezte első találkozását ezzel a mesebogárral egy éjszakai, karbidlámpás gyűjtése folyamán Brazíliában. A hasonlat
talán sántít kissé, hiszen a ruhakefe szőrös jószág, a Titanus pedig nem az,
csupán a méretük lehet azonos. De ahogy Molnár leírja, az teljesen megfelel a valóságnak. Nagyszerűen ecseteli a trópusi őserdei éjszakát, s a fényre
érkező rovarok varázslatos látványát. Amikor aztán megérkezik a ruhakefe nagyságú Titanus, már az olvasó is szinte ott van vele... S hogy mennyire
élethű a leírás, azt minden bogarász tanúsíthatja, aki valaha elkerült a trópusokra, s ott sikerrel lámpázhatott. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy
nekem is volt alkalmam rá, nem is ritkán. Igaz, Titanust sohasem fogtam, de
majdnem hasonló méretű bogarat annál többet Malajziában, Indonéziában és
Latin-Amerikában. A hangulat viszont tökéletesen „molnári” volt a lámpázások során, mikor az elcsendesülő vadonban csak a fényre érkező rovarok halk
zúgása hallatszott. S amidőn egy-egy nehézsúlyú példány csapódott a lámpa
mögé, illetve alá feszített lepedőre, mindig Molnár Gábor és az ő ruhakeféje
jutott eszembe.
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NAGY ÉS MÉG NAGYOBB
A nevezetes repülő ruhakefe ma már nem
akkora ritkaság, mint annak idején volt,
mikor a gyűjteményekben föllelhető példányok java részét vízbe fúlt, illetőleg nagy
halak gyomrában talált bogarak képezték. Ugyanis egykoron a legpraktikusabb
módszere a Titanus gyűjtésének a nagy
arapaima (Arapaima genus) gyomortartalmának átvizsgálása volt. Ez a trópusi
Dél-Amerikában élő, hatalmas, több száz
kg-os folyami hal gyakran került horogra.
A mindenevő ragadozó néha lenyelt egykét vízbe pottyant titánbogarat is – ami aztán a szerencsés horgásznak többet hozott
a konyhára, mint az egész hal. Mert bizony
a rendkívül ritkának vélt bogár komoly értéket képviselt, a gyűjtők versengtek egyegy példányért, még akkor is, ha hibás volt,
netán darabjai ott maradtak az arapaima
gyomrában.
Ám mióta jó néhány őserdővel körülvett
dél-amerikai helységben higanygőzlámpákat használnak utcai világításra, gyakorta kézre kerül egy-egy szép, hím nemű
példány. A nőstények, melyeket nem vonz
a lámpák fénye, továbbra is ritkán jutnak
a gyűjtőüvegbe, életmódjuk találgatás tárgya. A titánbogár biológiájáról ma sem tudunk sokat, lárvája, bábja ismeretlen. Az a
néhány fénykép és leírás, amely egy akár
30 cm-es hosszúságú cincérlárvát mutat
be, valószínűleg egy szintén hatalmas bogártól, de nem a Titanus giganteustól származik. Minden bizonnyal a Macrodontia
cervicornis lárvájáról van szó. Nem mintha
ez nem lenne éppúgy „szívdobogtató” állat
a tőrőlmetszett bogarász számára, akárcsak a Titanus – de hát mégsem az igazi...

Majdnem két évszázadon át azt hittük, hogy a legnagyobb
az a mintegy 16,3 cm (genitáliával és rágókkal együtt mérve)
hosszúságú példány, melyet a sydneyi Macleay Múzeumban
őriznek. Ezt 1818-ban vette egy angliai árverésen a múzeum
alapító Alexander Macleay. Aztán megdőlt a rekord, mert
Patrick Bleuzen 1994-ben Francia Guyanában gyűjtött példánya elérte a 16,7 cm-t. Igaz, ez még mindig messze van
a „minden idők” legnagyobb Titanusától, a J. G. Wood tisztelendő által említett 2 22,8 cm-estől. Ám utóbbiról kizárólag
az ő leírása maradt fenn, magát a bogarat mások nem látták.
S azóta senki sem találkozott hasonló óriással. Talán nem is
volt akkora? – kérdezheti a szkeptikus utókor.
Valójában minden „legnagyobb” rovarpéldány mérete megkérdőjelezhető, hiszen az adat a mérés módjától függ. Mit mérünk, s mit nem? A preparált bogár nem feltétlenül ugyanakkora, amekkora életében volt. Ha kicsit megnyújtva szárítjuk,
termetesebb lesz; ha a testhosszba belevesszük a rágókat,
talán a csápokat is, egyre nagyobb számokat kapunk. Így a
16,7 cm-es Titanus a második vagy harmadik helyre is szorulhat a ranglistán a hatalmas rágójú Macrodontia cervicornis vagy egy jókora herkulesbogár mögött.
Tudományos szempontból szinte lényegtelen, hogy egy-egy
példány pár százalékkal kisebb vagy nagyobb, mint a másik.
A méret főleg a gyűjtők – s azok között is főleg a japánok –
szemében fontos. Épp ezért hajlandók nagy összegeket fizetni egy „kapitális” példányért; így alakulhatott ki Francia
Guyanában egy bizonyosfajta idegenforgalmi üzlet: a szervezett Titanus-vadászat!
A Titanus giganteus nemcsak ott fordul elő, hanem Kolumbia,
Ecuador, Peru, valamint Észak- és Közép-Brazília őserdeiben, továbbá Francia Guyana szomszédjainak területén
is. Ritkasága miatt gazdasági (erdészeti) jelentősége nincs,

s habár a gyűjtők szorgalmasan fogják őket, igazi veszélyt
ők sem jelentenek rájuk. A faj elterjedési területe óriási, s az
élőhelyek legtöbbje hozzáférhetetlen az ember számára. A
legnagyobb veszedelmet az erdőpusztító fakitermelés jelenti, nem csupán a Titanus, hanem minden más erdei élőlény
számára is. Sajnos a láncfűrész és a buldózer oda is eljut,
ahová egy bogarász legföljebb csak álmában...
Dr. Hangay György
1 Merkl O. – Vig K. (2009): Bogarak a pannon régióban. Szombathely,
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, B.K.L. Kiadó és a Magyar
Természettudományi Múzeum
2 Wood, J. G. (1874): Insects Abroad. London, Longmans, Green and Co.

Száz éve született dr. Fábián Gyula (1915–1985)
Dr. Fábián Gyula 1915. július 4-én született Sárvárott. Szom
bathelyi iskolái után 1938-ban végzett a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetem természetrajz–kémia szakán.
Tagja volt annak a híres, Dudich Endre-féle évfolyamnak,
melynek tagjai később mind a magyar zoológia vezető tisztségeit töltötték be a különböző egyetemeken, kutatóintézetekben és az akadémián (Jermy Tibor, Móczár László, Kaszab
Zoltán, Wojnárovich Elek és mások). Fábián Gyula zoológusi
pályáját a Természettudományi Múzeum Állattárában kezdte
fizetés nélküli gyakornokként, doktori disszertációját a tripszek (rojtosszárnyúak, Thysanoptera) rendszertanából írta.
Ezután 1940-től 1943-ig a Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem Fajbiológiai és Örökléstani Intézetében
dolgozott Kolozsvárt; ott a muslicákon, gyümölcslegyeken
(Drosophila) végzett genetikai kísérleteivel azonnal a világ
élvonalába került.
A háborút követően a Tihanyi Biológiai Kutatóintézetbe került, ahol e vizsgálatait csakhamar abba kellett hagynia.
Innen lépett tovább Gödöllőre: az újonnan alakult Agrártu
dományi Egyetem (ma Szent István Egyetem) állattani tanszékének vezetésével bízták meg. 1959-től 1976-ig, nyugdíjba
vonulásáig volt itt professzor, s az általa szerkesztett Állattan
című tankönyvből évtizedeken át tanultak a hallgatók. Az állatrendszertanban, a genetikában, a fejlődéstanban, a vadászati állattanban és az ökológiában egyaránt nagy tájékozottsággal mozgott, száznál is több tudományos közleményt
jelentetett meg, könyveket szerkesztett. 1973-ban nyerte el a

biológiai tudományok doktora címet, 1983-ban pedig a Gö
döllői Agrártudományi Egyetem díszdoktorává avatták.
Már fiatal korától kezdve érdeklődött a honfoglaló magyarok
vadászati módjai, így a solymászat és az íjászat iránt. 1939ben részt vett a Magyar Solymász Egyesület alakuló ülésén,
ahol az egyesület titkárává választották. Tihanyi évei alatt
elkészítette a honfoglaló magyarok által is használt visszacsapó íj (reflexíj) rekonstrukcióját, eredeti alapanyagokból,
ősi technikával. A sírokban talált egyes régészeti leleteknek
új értelmezést adott, így lelkes művelője, jóformán alapítója
lett a kísérletes régészetnek (archaeologia experimentalis).
Íjai segítségével rekonstruálták a honfoglaló magyarok és
más népek lovas íjászatát, harci viselkedésmódját, s ezekre
az alapokra azóta nemzetközi lovas
íjász-iskolák épülnek.
Dr. Fábián Gyula 1985. május 25-én
hunyt el Gödöllőn, temetésén
számos egyetemi tanár kollégája
és tudóstársa búcsúztatta. Szü
leté
sének 100. évfordulójáról a
Mag yar Biológiai Társaság Állat
tani Szakosztálya szervezésében
2015. május 22-én ünnepi előadó
ülésen emlékeztek meg a Magyar
Természettudományi Múzeum elő
adótermében.
dr. Korsós Zoltán
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Hírcsokor a
Magyar Természettudományi
Múzeumból
Összeállította: Dr. dulai Alfréd

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület április 24-én tartotta 2015.
évi tisztújító közgyűlését, ahol Pulszky Ferenc-díjat adományoztak dr. Kecskeméti Tibornak, a Magyar Természettudományi Múzeum címzetes főigazgató-helyettesének. A múzeumi szakma életműdíjának tartott kitüntetés valóban méltó kezekbe került, hisz az idén 85 esztendős Kecskeméti Tibor egész
életét a múzeumügynek szentelte. 1953-ban végzett a Pázmány Péter Tudományegyetem (ELTE) biológia–földrajz szakán. Rövid ideig a Magyar Állami
Földtani Intézetben dolgozott, majd 1954-től nyugdíjazásáig, sőt heti rendszerességgel napjainkig az MTM Őslénytani és Földtani Tárában végzi munkáját.
Szemtanúja és elszenvedője volt az 1956-os tűzvésznek a Nemzeti Múzeum
épületében, ahol az MTM ásványtani és őslénytani gyűjteményének nagy része megsemmisült. Tudományos munkáját az
eocén időszaki óriás egysejtűek, a Nummulitesek vizsgálatának szentelte, eredményei a hazai eocén rétegbeli barnakőszénés bauxitkutatást segítették. Rövid ideig az őslénytár vezetője, majd hosszú időn keresztül a Magyar Természettudományi
Múzeum muzeológiai főigazgató-helyettese volt. Az anyaintézmény mellett sokat tett a teljes hazai természettudományos
muzeológia érdekében, évtizedeken keresztül eredményesen dolgozva a természettudományos szakfelügyelet területén. 37
éves szakfelügyelői tevékenysége alatt megduplázódott a vidéki múzeumokban a természettudományos muzeológusok száma. A megérdemelt kitüntetéshez szívből gratulálunk, további sikeres munkát és jó egészséget kívánunk!

Fotó: Jókuthy Emese

Ritka bogár a Hortobágyról
Idén áprilisban Jókuthy Emese, a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) stratégiai munkatársa – két mohász kollégánkkal együtt – a
Hortobágyon járt. A botanikai felvételezés közben
egy termetes, fekete nünükét pillantott meg a szikes puszta gyepében. Bár az állat már nem élt, teljesen épnek tűnt, ezért Emese eltette és behozta a
Bogárgyűjteménybe. Nagy szerencsére, tudniillik
a bogár erősen pontozott, szinte ripacsos feje, előtora és szárnyfedője, illetve sima, fénytelen potroha alapján rögtön azonosíthattuk a fajt, s azonnal
felismertük, hogy nem mindennapi fogásról van
szó.
A gödörkés nünüke (Meloe tuccius) az egyik legritkább nünükefaj Magyarországon. 2013-ig csupán tíz lelőhelye volt ismert az országból, ezek
egy kivétellel mind fél évszázadnál régebbiek. Két
évvel ezelőtt a Dél-Tiszántúl löszgyepeinek egyik
megmaradt hírmondóján találták meg egy példányát, mely a bogarászok köreiben szenzációs leletnek számított. A hortobágyi lelőhely a korábbitól több mint száz kilométerrel északabbra fekszik.
Nünükéket preparálni nem könnyű, ugyanis
duzzadt és lágy potrohuk száradás közben jobbára összezsugorodik. Grabant Aranka, a Bogárgyűjtemény preparátora azonban műanyag habból olyan formát készített, mely a testbe helyezve
megőrizte a bogár alakját. A gödörkés nünüke új
példánya így már gyűjteményünk féltett kincse
lehet.
Merkl Ottó
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Fotó: Bauer Norbert

Életműdíj Kecskeméti Tibornak

A kaland most házhoz jött
Elindult a Magyar Természettudományi Múzeum városi természetet bemutató országjáró körútja. Az MTM új, európai uniós
projektje keretében május 23-án indult útnak az a kamion, amely az ember közelében föllelhető természeti kincseket mutatta
be játékok, preparátumok és sok izgalmas feladat, felfedeznivaló segítségével.
Egy olyan folyamatosan változó, összetett világot ismertettünk meg az érdeklődőkkel, melynek egy része sokunk számára
ismerős lehet, de talán észre sem vesszük a hétköznapokban, más része viszont csak szakavatott szemnek tárja fel titkait.
Szakértőink ismerik a közelünkben lakó madarakat, a panellakó denevéreket, a padláson hancúrozó nyesteket, a városban is
élő gombákat vagy épp a gyakorta allergiát okozó gyomnövényeket. Hogy e tudás ne maradjon az intézmény falai között, egy
informatív, szórakoztató, elsősorban a gyerekeket megcélzó programsorozat jóvoltából az országban 11 helyszínre látogatott
el a tudáshordozó kamion.
Árva Anita
Fotó: MTM

M

agyarország területén számos jégkorszaki (pleisztocén) lelőhely található, amelyek ontják magukból a
gerinces-ősmaradványokat. A legjobban ismert és
feldolgozott szakasz a késő pleisztocén, a jégkorszak utolsó
szakasza. A legjelentősebb lelőhelyek közé tartoznak a mészkövekben kialakult barlangok kitöltései, melyek gyakran módfelett változatos leletanyagot szolgáltatnak. A különböző barlangi fosszilis anyagok egyik leggyakoribb, a nagyközönség
által is jól ismert eleme a barlangi medve, amely lakóhelyül
használta a barlangokat. Így nem meglepő, hogy igen sűrűn
kerül napvilágra e rétegekből. A faj gyakoriságát jól jelzi, hogy
csak a bükki Istállóskői-barlangban több mint 15 ezer maradvány került elő. A barlangi medve elsősorban növényevő volt,
de alkalmanként húst is fogyaszthatott. Az ősemberek számára félelmetes ellenfél, egyszersmind finom táplálék is lehetett. A medvék iránti tiszteletet jelzik a több barlangban is
fölfedezett, medvekultuszra utaló maradványok, valamint az
ékszerként viselt átfúrt medvefogak. A mai barna medve nem
a barlangi medvéből alakult ki, hanem egy azzal párhuzamos
evolúciós vonalhoz tartozik. A hazai lelőhelyek mellett híresek
a hasonló korú erdélyi barlangok (pl. Oncsásza-barlang, Igricbarlang). Az utóbbiból csaknem háromszáz ép koponya került
elő. A pleisztocén gerinces-ősmaradványok feldolgozásában
kiemelkedő szerepet játszott Jánossy Dénes, az Őslénytani és
Földtani Tár néhai vezetője, aki 1948-tól több mint negyven
évig dolgozott a múzeumban. Életművének nagy része a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményét gyarapítja.

Magyarország
ősmaradványai 5.

Ursus spelaeus
(Rosenmüller et Heinroth, 1794)
(Igric-barlang [Bihar]; pleisztocén;
Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
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Bemutatkozik a

debreceni állatkert
zoodebrecen.hu

Ahol minden perc

élményt ígér
A debreceni állatkert 1958-ban nyitotta meg
kapuit. Természetvédelmi területen,
a legendás Nagyerdő fái között fekszik, így
különleges hangulatot nyújt a látogatóknak,
ahogyan zsiráfok és oroszlánok sétálnak
a védett kocsányos tölgyek lombjai alatt.
Igazi kis pihenőszigete ez a városnak, a zajtól
távol, hamisítatlan erdei környezetben.

A

z esztendők során folyamatosan bővülő állatkertben
ma már 164 állatfaj hozzávetőleg 640 egyede látható. A park számos faj érdekében csatlakozott fajmentő
tenyészprogramokhoz; ilyenek például a fehérkezű gibbon,
a fekete pókmajom, a kardszarvú nyársasantilop, a kis panda (más néven vörös macskamedve), a szibériai tigris és a
Hartmann-hegyizebra.

Recés zsiráfok

A régi ketreceket már nagyrészt felváltották az élőhely típusú, tág kifutók, melyek közül néhányba be is lehet sétálni.
Efféle látványosság és állandó program az úgynevezett „katta-sétány”, ahol a gyűrűsfarkú makik birodalmába engedik
be az embereket, hogy a lehető legközelebbről figyelhessék
meg a makikat – és fordítva. A másik népszerű program a
pingvinséta. Delila és Ambrózia, a két kis pingvinfióka mindennap pontosan 13.45-kor indul el a látogatók legnagyobb
örömére. Lassan bővül a csapat; minden új, tojásból kikelő
fióka csatlakozik majd a sétáló párhoz.
A vidám hangulatért és a gyerekek öröméért nem csak az
állatok felelősek: 1961-ben a szomszédos vidámparkkal ös�-
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szevonták az állatkertet, így született az akkori parkok mintájára a Nagyerdei Kultúrpark. A két terület ma is átjárható,
a Ludas Matyi Vidámpark ma az ország egyetlen állandó,
telepített vidámparkja. Kicsik és nagyok is élvezik a régi és
új játékokat: a dodzsemek különleges kialakítása, a kisvasút
hangja, az 1800-as években készült lovasforgó szépsége teremt nosztalgikus hangulatot.
A vidámpark különlegességét tovább fokozza, hogy a játékok
között is megbújik néhány állatház és kifutó. Ilyen például
a Trópusi Ház, ahol a kétujjú lajhárok, a selyemmajmok és a
tamarinok élnek. A Pálmaházban a kétéltű- és a hüllőfajok
terráriumai, valamint az inszektárium (rovarház) látogatható, de itt kapott helyet a lepkeház is, így számos hatalmas,
gyönyörű lepke között sétálhatunk, míg a színpompás nyílméregbékát vagy a gekkókat figyeljük.
A park nagy ívű fejlesztések előtt áll. Az elkövetkező években új területek bevonásával egyedülálló, új koncepciójú állatkerti bővítés helye lesz a már világhírű Nagyerdei Stadion
szomszédságában elterülő erdő.
A Nagyerdei Kultúrpark állatkertje és vidámparkja fontos szerepet tölt be a hajdúsági megyeszékhely életében: számos új
fesztivált, programot alapított, vagy csatlakozott nemzetközi
kezdeményezésekhez. Ilyen többek között a „Dreamnight –

Pingvinséta

Fehérkezű gibbon

Merj álmodni!” nevű, nemzetközi szinten megrendezett állatkerti jótékonysági program június elején. A Dreamnight
rendezvénysorozat mára a világ közel 300 állatkertjének
programjában szerepel, s az állatkertek egyedülálló, exkluzív
karitatív kezdeményezése. A csatlakozás célja, hogy felejthetetlen élményt szerezzenek sok-sok gyógyulásra vágyó és
váró kisgyermeknek és szeretteiknek.
A debreceni állatkert egész évben nyitva tart, télen is szeretettel vár mindenkit. Az állandó programok mellett egyre
több különleges rendezvényt is szervez, érdemes folyamatosan figyelni a weboldalt és az állatkert közösségi oldalait,
hogy ne maradjunk le semmilyen eseményről.

Nyitva tartás
Nyári időszámítás idején: 9.00–18.00 • Téli időszámítás idején: 9.00–16.00
A vidámpark május 1-jétől szeptember 30-ig, hétköznap 10-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9-től 18 óráig tart nyitva.

Mi újság
Debrecenben?
GIR-ERDŐ A NAGYERDŐBEN
2015 márciusában különleges új lakókkal gazdagodott a
debreceni állatkert: három ázsiai oroszlán (Panthera leo per
sica) érkezett a parkba – az Európai Fajmegmentő Tenyész
program (EEP) keretében – a budapesti állatkertből. Érkezé
sük azért számít különleges eseménynek, mert korábban
Magyarországon egyetlen vidéki állatkertben sem lehetett
ázsiai oroszlánokkal találkozni. Az oroszlán „kötelező kellék”
az állatkertekben, de a látogatók nagy része nincs tisztában
vele, hogy valójában egy veszélyeztetett faj, sőt jelen esetben
egy, a kihalás szélén álló alfaj egyedeit látja. Debrecenben
korábban nem alfajtiszta, afrikai eredetű egyedekkel találkozhattak a látogatók.
Az ázsiai oroszlánt perzsa vagy indiai oroszlánnak is nevezzük. Még a történelmi időkben is jóval nagyobb területen
fordult elő, mint napjainkban; élettere Dél-Európától a KözelKeleten át egészen Indiáig terjedt. Ám a kíméletlen vadászat
és az élőhelyvesztés következtében mára csaknem teljesen
kipusztult: a XX. század elejére csupán harminc példány alkotta az állományt. A ma élő összes egyed – alig négyszáz
példány – e harminc oroszlán leszármazottja. Mindannyian
India lakói. Sokáig egyetlen területen, a Gudzsarát tartományban található Gir-rengeteg nevű rezervátumban éltek,
de egy hosszú pereskedést követően az Indiai Legfelsőbb
Bíróság úgy határozott, hogy a Gir-erdő immár túlnépesedett területéről más védett területekre is át kell költöztetni az
oroszlánokat. Ennek érdekében mintegy másfél ezer családot és 24 falut telepítettek ki.
Az ázsiai oroszlánok kisebb méretűek, mint afrikai rokonaik:
bundájuk sűrűbb, jól láthatóan tömöttebb. A hímek sörénye
sötét árnyalatú, fülüket gyakran nem takarja el, s végighúzódik a hasukon.

Közismert, hogy az oroszlán az egyetlen társas macskaféle,
és ez alól az ázsiai alfaj sem kivétel. A falkában jobbára a
nőstények vadásznak, ám ha a szükség úgy hozza, a hímek
is bekapcsolódnak a zsákmányszerzésbe. Természetesen a
magányos vagy a csapatokban vándorló fiatal hímek is vadásznak. Az ázsiai oroszlán táplálékának nagy részét a pet�tyes szarvas, a szambárszarvas, a nilgau antilop, az indiai
antilop és a négyszarvú antilop teszi ki. Az oroszlánfalkát
alkotó nőstények rokonai egymásnak: testvérek, unokatestvérek, anyák és leányaik. A nőstények egész életükben
a falkával maradnak, a fiatal hímeket viszont elkergetik.
Az utóbbiak, míg nem sikerül saját maguknak is elfoglalniuk
egy falkát, együtt kóborolnak, legénycsapatokat alkotva. Egy
ilyen, fiatal hímekből álló csapat él áprilistól Debrecenben:
Kamal, Sinha és Sachin (valamennyien 2013-ban születtek
egy apától, de két anyától). Ha minden jól alakul, néhány esztendő múlva a Debrecenben fölcseperedő oroszlánfivérek
közül ketten továbbköltöznek más állatkertekbe, az itt maradó hímhez pedig egy nőstény oroszlán társulhat. Így idővel
a Debreceni Állat- és Növénykert is bekapcsolódik e különlegesen ritka alfaj tenyésztésébe.

A debreceni állatkert felvételei

NAGY SZŐRÖSTATU ÉRKEZETT
A nagy szőröstatu, más néven
sörtés armadilló (Chaetophractus
villosus) Dél-Amerika lakója. Közepes
méretű tatufaj, ritkán nő 50 cm-nél
hosszabbra és 4 kg-nál nehezebbre.
Hátát kemény szarupáncél borítja,
mely a ragadozók ellen védi. A páncél
lapocskái a váll fölött nyolc övszerű
csíkba rendeződnek, az állat testén
végig hosszú szőrszálak figyelhetők
meg. A debreceni állatkertbe
májusban érkezett egy fiatal hím.
Korábban már tartottak itt egy másik,
közeli rokonnak számító fajt, nagy
szőröstatu azonban most először
látható a Trópusi Házban.
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Konyha
tízezer
állatnak

A Fővárosi Állat- és Növénykertben csaknem tízezer állat él. Az éves takarmányköltség meghaladja
a 220 millió forintot, az állatok etetésére pedig nagyjából száznyolcvanféle különböző takarmányt
használunk fel. Az állatkerti állatok takarmányozása valóságos tudomány, melybe most egy kis
betekintést nyújtunk az olvasóknak.

A

takarmánykonyhában már hajnalban elkezdődik a
sürgés-forgás. Az ott dolgozó munkatársak állatházanként állítják össze az aznapi takarmányt. Ezután a
részlegenként is többládányi finomság egy elektromos meghajtású járműre kerül, s a takarmánykihordó a ládák mindegyikét a megfelelő helyre fuvarozza, ahol már a gondozók
dolga a további előkészítés, porciózás, illetve a takarmány
beadása az állatoknak. A finom falatok mögött természetesen
komoly tudomány rejlik, mert nem mindegy, hogy melyik
állat mit és abból mennyit kap.

HIEDELEM, TAPASZTALAT, TUDOMÁNY
Az állatkerti állatok takarmányozása több ezer éves múltra
tekint vissza, hiszen már az ókori állattartó kertekben is etetni kellett a jószágokat valamivel. Azt, hogy a különféle vadon
élő állatokat mivel etessék, legjobb esetben is a hozzájuk leginkább hasonlító háziállat étrendje alapján találták ki. Vagyis
az antilopokat és a gazellákat javarészt úgy etették, mint a
szarvasmarhát és a juhot, a zebrákat meg úgy, mintha lovak
vagy szamarak lennének. Máskor egyszerűen feltételezések,
olykor egészen oktalan „tippek” alapján gondoskodtak az állatok menüjéről, így aztán a jószágok élettartama nem is volt
túl hosszú, s pusztulásuk is gyakran táplálkozási eredetű ártalmakra volt visszavezethető.
Az idők során azonban mind több és több tapasztalat halmozódott fel az állatkerti állatok takarmányozásáról. Az 1700-as
évek derekán megkezdődött a takarmányozástan tudományos igényű, az élettan és a kémia eredményeit felhasználó
művelése, s a szakemberek az 1800-as évek közepére már
elkezdtek a haszonállatok mellett az állatkerti állatok iránt is
érdeklődni.
Ram Brahma Sanyal, a kalkuttai Alipore Állatkert vezető felügyelője egy 1892-ben megjelent állatkerti állattartási kézikönyvében vetette föl, hogy a ragadozóknak a tőkehús mellett
– amikor csak lehet – egész zsákmányállatot kell biztosítani,
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szőröstül-bőröstül; ez felel meg legjobban a teljes értékű táplálás igényeinek. Rátonyi Zoltán állatorvos, aki 1907-től 1911ig a Fővárosi Állat- és Növénykertet is irányította, azt tanulmányozta, hogy a tengeri halat igénylő jószágok táplálását
lehet-e édesvízi hallal biztosítani. Anghi Csaba, aki 1930-tól
1935-ig az Emlősosztályt vezette Budapesten (később igazgató
is lett), először dolgozott ki mennyiségi takarmánynormákat
az állatkerti emlősökre. Heini Hediger, a bázeli állatkert nagyhírű igazgatója 1942-ben a monoton diéta ellen foglalt állást, s
ő vezette be a hetenkénti egy koplalónapot a ragadozóknál. Ez
utóbbi azért fontos, mert sok ragadozó a természetben aránylag ritkán ejt zsákmányt, így az állatkerti viszonyok között is
szüksége van egyfajta „méregtelenítő kúrára”, mikor vagy
semmit nem eszik, vagy legalábbis állati eredetű táplálékot
nem kap. Herbert L. Ratcliffe a philadelphiai állatkertben kutatta az egyes fajokra jellemző táplálóanyag-igényt, s olyan
„pempőket”, mesterséges takarmányokat kísérletezett ki, melyek mindent tartalmaztak, amire az állatoknak szükségük
van. Ők persze túl unalmasnak találták, hogy mindig ugyanazt egyék, ezért Ratcliffe módszere helyett végül az a megolAz 1910-es években használt régi húsoskocsi
a Budapesti Állatkertben

Ám a legtöbb esetben az állatkerti állatoknak nem muszáj
ugyanazt a táplálékot enniük, mint amit a természetben
fogyasztanak. Remekül megteszi valamilyen helyettesítő
takarmány is, mely helyben könnyen beszerezhető. Ennek
persze mind táplálóanyag-tartalmát, mind emészthetőségét, mind illatát és ízét tekintve meg kell felelnie az állat
biológiai igényeinek és ízlésének. Ilyesformán az oroszlánok
nagy örömmel fogadják a tőkehúst, a marhaszívet, esetleg az
egész kecskét, s a szavannák patásai is szívesen ropogtatják
a magyar földön termett lucernát vagy a honi legelőkön kaszált réti szénát.
Az óriásvidra kedvence a hal.

Fotó: Bagosi Zoltán

dás terjedt el, melyet a bázeli állatkertben Hans Wackernagel
alapozott meg. Ő is az állatok táplálóanyag-igényéből indult
ki, de ezt minél változatosabb takarmányozással igyekezett
kielégíteni, amiben a természetes táplálékok, termények,
zöldségek, gyümölcsök, esetleg különféle sütőipari termékek voltak túlsúlyban. Wackernagel találta ki a sok állatkertben alkalmazott, s tovább is fejlesztett majompogácsát, amely
főként különféle darákból és persze mazsolából áll, s amelyet
a könnyebb emészthetőség kedvéért még ki is sütnek. Ma a
világ szinte minden valamirevaló állatkertjében Wackernagel
módszerét követik, még akkor is, ha sokan nem is ismerik az
eredetét. Az egyes fajok menüit persze folyamatosan fejlesztik
az állatkerti szakemberek. A Budapesten alkalmazott étrend is
sok-sok szakember munkájának eredménye, ám külön érdemes kiemelni a már említett Anghi Csaba, Fischer Antal, illetve Csépányi Balázs nevét.

A zsiráf a természetben is
lombot eszik.

NÖVÉNYEVŐK, RAGADOZÓK, MINDENEVŐK?
Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk, mivel is kellene etetni egy jószágot az állatkertben, abból kell kiindulnunk, hogy
a természetben mit fogyaszt. Nem mintha feltétlenül ugyanazt kapná az állatkertben is, hiszen sok gondot jelentene, ha
az oroszlánokat minduntalan zebrával vagy gnúval kellene
jóllakatni, mint ahogyan a zsiráfok számára sem lenne egyszerű az őshazájukban megtalálható Acacia-, Commiphoraés Grewia-fajok leveleit beszerezni. De erre nincs is szükség.
A vadonbeli táplálékot mindenekelőtt azért kell ismernünk,
mert meghatározhatjuk belőle, melyik táplálóanyagból
mennyire van szükségük az egyes állatoknak.
Az egyedi különbségek áttekintésére persze létezik egyfajta
csoportosítás is. Ennek alapjaival valószínűleg mindenki találkozott az általános iskolában, ahol a tananyag része, hogy
vannak növényevő, ragadozó és mindenevő állatok, attól
függően, hogy elsősorban állati vagy növényi eredetű táplálékon élnek-e. Akik azonban komolyabban foglalkoznak az
állatok táplálkozásával, tudják, hogy a dolog ennél bonyolultabb. Az oroszlánról teljes lelki nyugalommal mondjuk, hogy
ragadozó, de érezzük, hogy a kék bálnát azért furcsa ugyanebbe a kategóriába sorolni, pedig hát a bálna is állati eredetű táplálékon, krillen él. Következésképp John F. Eisenberg
egyedül az emlősök körében a táplálékhoz való alkalmazkodás tizenhat különféle irányát különböztette meg, ami mes�sze túlmutat a közismert három táplálkozási kategórián.
Az állatok vadonbeli táplálkozásában persze nem csak az az
érdekes, hogy pontosan mit esznek. Fontos az is, hogyan alkalmazkodtak az adott táplálékhoz. Tudniillik ez befolyásolja
az állat élettani sajátosságait, fogazatának, emésztőszerveinek felépítését és működését, de még a táplálékszerzéssel
kapcsolatos viselkedését is. Hiszen az állatok és a táplálékukként szolgáló élőlények az évmilliók során folyamatos kölcsönhatásban fejlődtek és alkalmazkodtak egymáshoz.

MI KERÜL AZ ÉTLAPRA?
Amint a fentiekből is kiderül, a természetes étrend összetételének, valamint az ehhez való alkalmazkodás módjának ismeretében kell kitalálni, mit érdemes kínálni egy-egy állat számára állatkerti körülmények között. Csak kevés olyan jószág
van, amelyik az állatkertben sem hajlandó mást enni, mint a
természetben. A koalák azonban ilyenek, így nekik folyamatosan eukaliptuszlombot kell biztosítani. A tengeri halon élő
pingvineket és fókákat se nagyon lehet édesvízi hallal etetni
(bár háborús időben kényszerűségből megesett, hogy sózott
csukamájolajba mártott édesvízi hallal próbálkoztak, méghozzá sikerrel), de szerencsére ezen belül már nem annyira
válogatósak: a hering és a makréla meg szokott felelni nekik.

KÜLÖNÖS BEVÁSÁRLÓLISTA
Egy-egy állatkertben rendszerint sokféle és eltérő táplálkozású állatfajt mutatnak be. Ezért ha minden faj igényét összesítve kiszámítjuk, hogy naponta, hetente vagy évente milyen
takarmányféleségből mennyire van szükség az egész intézményben, időnként elképesztő számok jönnek ki. A nagyobb
állatkertekben külön takarmányozási részleg működik, mely
a szükséges termények, zöldségek, gyümölcsök, húsok és
szálastakarmányok, no meg persze a „humán” finomságok
(tejtermékek, pékáruk) beszerzésével és előkészítésével foglalkozik. Számos állat kap például főtt burgonyát, némelyikük szereti a tejbegrízt; ezt elkészíteni sokkal gazdaságosabb
egyszerre a központi takarmánykonyhán. Az ilyen előkészítő
műveletekre mindig itt kerül sor, s itt is ládázzák be a napi
takarmányadagot állatházanként, részlegenként.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben egy átlagos évben 369
tonna réti széna, 200 tonna zöld lucerna, 85 tonna alma, 71
tonna sárgarépa, 24 tonna nyers hús, 14 tonna banán, 13 tonna tengeri hal, 11 tonna narancs, 5 tonna túró, 3,3 tonna tintahal, 865 kg sajt, 559 kg mazsola, 329 kg kagyló, 3670 liter lisztkukac, 117 liter vörösszúnyoglárva, 105 ezer tücsök, 100 ezer
tojás, 65 ezer sáska, 64 ezer egér és 237 ananász fogy el – hogy
csak néhány példát említsünk a 180-féle takarmányból.
E finomságok beszerzése, előkészítése és zökkenőmentes
biztosítása nem könnyű feladat, így el lehet képzelni, hogy a
takarmányozási részleg munkatársainak sok-sok munkájára
van szükség ahhoz, hogy az állatok nap mint nap jóllakhassanak a nekik való takarmánnyal.
Hanga Zoltán
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A Varázshegy sztárjai

erejük teljében lévő példányokat. A nőstények rövid ideig
szoptatják kicsinyeiket, tejük – hasonlóan más sivatagi emlősfajokhoz – kimondottan sűrű, kevés vizet tartalmaz.

FOLYTON FÉSÜLKÖDNEK

Először 2010 októberében találkoztam gundival,
amikor sikerült néhány napot Berlinben
töltenem, s több zoológiai gyűjteményt
meglátogathattam. Köztük volt a Tierpark
(a város keleti felének állatkertje) is, ahol a
kisemlősök nagy változatosságban élnek. Az
egyik nagyobb, több négyzetméteres terrárium
előtt feltűnően sokan álltak. Ez volt a gundik
bemutató terráriuma. Rám is ugyanolyan hatást
tett az ott látott állat, mint ma tesz a budapesti
állatkert, pontosabban a Varázshegy látogatóira:
széles mosolyt csalt az arcomra.

Fontos testi adottságuk a szerfölött finom szálú és sűrű
szőrzet, mely megvédi őket a hegyvidék zord klímájától.
A bundát azonban ápolni is kell: ujjaikon meghosszabbodott, merev szőrszálakat találunk, ezekkel a serteszőrökkel
sokat fésülgetik, tisztogatják magukat, kicsit olyanok, mint
akik folyamatosan vakaróznak. E szőrökről kapták tudományos besorolásukat, a gundikat fésűsujjú patkányoknak is
nevezik. A patkányokkal mindazonáltal csak távoli rokonok.
Külső megjelenésükben hasonlítanak a tengerimalacokhoz,
amelyekkel igazán közeli az atyafiság; rokonaik között találjuk még a sülféléket, a csincsillákat és a nutriát is.
Tudományos érdekességük, hogy a gundikból izolálták elsőként a toxoplazmózis nevű betegség kórokozóját. A toxo
plazmózis igen gyakori betegség, jobbára tünetmentes, de
sajnos súlyos tüneteket is mutathat. Elsősorban az ideg-
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gundik öt faja Afrikában él. Mint a legtöbb állatkertben, a budapestiben is a közönséges vagy északafrikai gundi (Ctenodactylus gundi) látható. A gundi a sziklás hegyoldalakon él az Atlasz-hegységben, ahol
már igen megritkult. Bár sok ragadozónak szerepel az étlapján, számuk csökkenését mégis az emberi vadászat okozta.
Csoportosan él, a kolóniák szerkezetéről, szociális életükről
jelenleg még keveset tudunk. Tökéletesen alkalmazkodott
élőhelyéhez, a meredek sziklafalakon is villámgyorsan felkapaszkodik, kiválóan ugrik, s nagyon szűk sziklarepedésekbe is képes bepréselni magát. Megfogásuk igen nehéz, mert
gekkókat megszégyenítő sebességgel és ügyességgel szaladnak a számunkra teljesen simának tűnő falakon.
A nőstény egyszerre 1–3 kölyköt hoz világra, melyek születésükkor már fejlettek, szemük nyitott, testüket bunda fedi, s
alig néhány naposan is ügyesen követik a felnőtt állatokat a
sziklák között. Ezt az állatkertben is tapasztaltuk: a fiatal kölyköket legalább olyan nehéz kézzel elkapni, mint a kifejlett,

rendszerre hat, de károsíthat belső szerveket, okozhat vetélést is. Érdekessége, hogy hangulatváltozás
sal is jár; egy
tanulmányban olyan mérési eredményeket közöltek, mely
szerint a rendszeresen közúti baleseteket okozó személyek
vérében nagyon magas százalékban kimutatható a betegség kórokozója. Ez egy egysejtű élőlény, a tudományos neve
Toxoplasma gondii, ahol a kórokozó nevében is utalnak a
gundikra, melyekből először kimutatták.

ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAM
Ritkaságuk miatt az állatkerti szakemberek fajvédelmi programot dolgoztak ki megmentésükre; az Európai Állatkertek
Szövetsége (European Association of Zoos and Aquaria,
EAZA) törzskönyvet is vezet róluk, melynek vezetője a düs30

VARÁZSLATOS FÉRŐHELY
Sokáig gondolkodott az állatkert szakmai vezetése, hol is lehetne igazán jó helyet kialakítani a szóban forgó rágcsálóknak. Végül a Varázshegy egyik pontján, a Kolónia-galériában
jelölték ki számukra a bemutatóhelyet. A terrárium alapját és
falait ugyan a megbízott külső cég szakemberei építették, ám
a berendezés és a dekoráció már a gondozók munkáját dicséri. Így nem csupán esztétikus lett az állatok bemutatója,
hanem kimondottan funkcionális is, sok búvóhellyel, napozóterasszal, rejtett szellőzéssel és élethű festéssel, a gundik
életmódját maximálisan szem előtt tartva. Az eredmény sem
váratott sokáig magára: mihelyt elfoglalták új helyüket, állataink hamarosan szaporodni kezdtek. Ehhez hozzátartozik,
hogy első szaporulatunk még a karanténállomásunkon ér-

Bagosi Zoltán felvételei

seldorfi Löbbecke Aquazoo. Itt egy másik gundifajjal, a Valgundival is foglalkoznak (Ctenodactylus vali). Jelenleg a
programban huszonkét európai intézmény vesz részt.
A Fővárosi Állat- és Növénykert vezetősége már hosszú ideje
tervezte, hogy csatlakozik a programhoz, így a hazai közönség is megismerheti e figyelemre méltó rágcsálókat. Sokáig
kellett várni, mire volt annyi állat, hogy egy biztonságosan
szaporodó csoport érkezhessen gyűjteményünkbe. Több
mint két év levelezés és hivatalos előkészítés után 2013. március 26-án érkezett meg Münsterből nyolc egyed az állatkert
karanténállomására. A gondozókat szinte azonnal elbűvölték
a jövevények, hiszen amint kézbe vesszük őket, nem harapnak, nyugodtan ülnek kezünkben, illetve tűrik a vizsgálatot.
Ezt későbbi bemutatóhelyükön is szinte maradéktalanul betartották. Egyedül e sorok írója büszkélkedhet igazi gundiharapással, amelyet egy egészen fiatal, alig négyhetes kölyök
okozott, természetesen egy olyan állatorvosi kezelés során,
melyet külföldi gyakorló állatorvos-hallgatók részvételével
végeztek, a harapás pedig a „sohasem harapnak” mondat elhangzása után történt.

kezett, de a gondozók csak a születés után több nappal vették
észre a kicsinyeket, köszönhetően kitűnő búvóhelyüknek.
A szemfüles állatok tudniillik megtalálták az egyetlen olyan
helyet a karanténhelyiségben, ahol nem tudtuk megfelelően ellenőrizni őket. A falra szerelt radiátorok mögé bújtak el,
s onnan nem szívesen jöttek elő. Így sokáig ugratta egymást
a gondozói csoport: a gundiszaporításhoz először is egy radiátor szükségeltetik!
A gundik mindennapjaihoz hozzátartozik a sok evés, a mi
csapatunk is hű e szokáshoz, ám táplálásukra nagyon oda
kell figyelnünk. Sok más rágcsálóhoz hasonlóan ők is hajlamosak a cukorbetegségre, következésképp gyümölcsökből egyáltalán nem adhatunk nekik a gyümölcscukor miatt.
A zöldségeknek azonban széles palettáját kedvelik. Saláta,
répa, fehérrépa, zeller, cékla, cukkini, uborka, retekfélék, karalábé, édeskömény is szerepel az étlapjukon; emellett előre
gyártott granulált csincsillatápot adunk nekik.
Alkalmanként meg is kell fognunk állatainkat, rendszerint
azért, mert a fiatal példányokat el kell látnunk egyedi azonosításra alkalmas beültetett mikrocsippel. Ennek jóvoltából
tudják a későbbiekben nyilvántartani az összes állatot, s így
lehet a törzskönyv számára adatokat szolgáltatni. Továbbá ha
valamelyik egyed elköltözik a tenyészetünkből, a csipszám
leolvasásával biztonságosan ki tudunk választani példányokat a csoportból. Büszkék vagyunk rá, hogy a „gundikergetés” ma már gyakran végzett feladat a Varázshegyben; gondozóink nagy rutinra tettek szert benne. Ennek oka, hogy
állataink kitűnően szaporodnak, jelen sorok írásakor már
húsznál több egyed szórakoztatja a látogatókat egész napos
szaladgálással, ugrálással vagy boldog homokfürdőzéssel.
A legfiatalabbak születési dátumát fel is szoktuk tüntetni a
terráriumnál lévő információs tábláinkon. Érdekesség, hogy
véletlen szerencse folytán szinte minden alkalommal valamilyen nagyobb ünnep napján születtek a kis gundik, így
az ünnepek környékén gyakorta hangzik el a gondozóktól a
„Megint táblát kell cserélni!” mondat. A nagyszámú szaporulatnak köszönhetően ma már a fiatal állatokból tudtunk másik intézménynek is adni. Reméljük, ez a jövőben is folytatódni fog, s még sok gundikölyök felcseperedését figyelhetik
meg a látogatók.
Papp Tamás
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ÚJ HELYEN KIPLING VADKUTYÁI
Rudyard Kipling novellagyűjteménye, A dzsungel könyve
egyik fejezetében a „vörös kutyák” jutnak fontos szerephez.
A szóban forgó állatokat azonban manapság inkább vörös
farkasnak, ázsiai vadkutyának, esetleg a kannada nyelvből
átvett kifejezéssel dólnak (dhole) nevezzük. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2008 óta foglalkozunk ezzel az állatfajjal. Eredetileg három nősténnyel és két hímmel indult a
csapat, s az elmúlt évek során több alkalommal is sikeresen
szaporítottuk őket. 2009-ben, 2011-ben, 2014-ben, sőt idén
is születtek utódok.
Jelenleg hét kölyök cseperedik vadkutyáinknál. Ők mindannyian egy anyától, a Kata nevű nősténytől születtek, apjukat Zolikának hívják. A kicsik nevelésébe azonban egy
másik nőstény, a rangsor élén álló Doris is besegít. A kölykök március 27-én jöttek világra, de kezdetben nem sokat
lehetett látni belőlük. Május elején kis szerencsével már
megfigyelhetők voltak, ám a hónap végére merészkedtek elő
annyira, hogy a vadkutyákat felkereső látogatók jó eséllyel
megpillanthassák őket.
Aki most szeretné látni a kölyköket, nem árt, ha tudja, hogy a
vadkutyák nemrégiben elköltöztek, bár nem túl messzire. Új
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kifutójukat a régitől néhány méterre, a vörös macskamedvék szomszédságában, a tigrisekkel szemben alakítottuk ki.
Tehát ezután is a Nagyszikla oldalában laknak, de teljesen új
helyen. A költözködésre azért volt szükség, mert a cseperedő kölykökkel együtt most már tizennyolc vadkutyánk van,
s egy ekkora falkának nagyobb, tágasabb férőhelyre van
szüksége.
A vörös farkasok tartása és szaporítása valódi sikertörténetnek mondható. Az eredetileg öt példányból álló csapatot hét
év alatt jelentősen felszaporítottuk. Igaz, az egyedszám növekedéséhez a szaporulaton kívül a 2013-ban Svédországból
vérfrissítésként érkező két állat is hozzájárult. Ugyanakkor
a nálunk született kölykök közül is akadt olyan, amelyik
időközben más állatkertbe került. 2011-ben például két budapesti születésű dól utazott az USA-beli Minnesota Állatkertbe.
Az ázsiai vadkutyák szaporodása nemcsak azért örvendetes,
mert a kölykök önfeledt hancúrozásukkal sok örömet okoznak a közönségnek, hanem azért is, mert e faj veszélyeztetettnek számít őshazájában, így az újabb és újabb utódok
születése természetvédelmi szempontból is fontos.

Írta: Hanga Zoltán Fotó: bagosi Zoltán

KÖLYKÖK, CSIKÓK, APRÓSÁGOK

Fotó: László Melinda

Az ázsiai vadkutyák mellett több más állatfajnál is volt „gyermekáldás” az elmúlt hetekben. A Pálmaház szomszédságában lakó társas prérikutyáknál május végén merészkedtek elő a kölykök a földfelszín alatti üregrendszerből. Ennél a fajnál
tudniillik a nőstények a járatokban ellenek, s az apróságok életük első néhány hetét is odalent töltik. Számításaink szerint
a kicsik április elején születhettek, a párzási idény pedig március elején lehetett, vagyis nem sokkal azt követően, hogy a
felnőttek felébredtek téli álmukból. Hogy pontosan hány prérikutyakölyök van, nem könnyű megmondani, hiszen folyvást
fel-le járnak a felszín és a járatok között, ráadásul az egyes bejáratok mindegyike összeköttetésben áll egymással. Ez nagyon
megnehezíti a számlálást, de annyi biztos, hogy legalább hárman vannak.

Hucul ló

Kétpúpú teve

Prérikutya

A Holnemvolt Parkban található tevekarám lakóinak száma is gyarapodott. Április 15-én ugyanis a Jenny nevű nőstény
egy életerős csikónak adott életet. A jövevényt – aki mellesleg kancának bizonyult – a gondozók Jamirának nevezték el. Ez
az arab eredetű név többé-kevésbé annyit tesz, hogy „csinos”, s tagadhatatlan: a tevecsikó igazán helyes jószág. Ráadásul
előkelő származású, hiszen Jamira régi budapesti tevedinasztia leszármazottja. Anyja (Jenny), anyai nagyapja (Juszuf), sőt
ezen az ágon az egyik dédanyja (Johanna) is a mi állatkertünkben látta meg a napvilágot. Az egyik üknagymama pedig
arról nevezetes, hogy szerepelt az Egri csillagok című, 1968-ban készült színes, szélesvásznú magyar filmben. A kicsi apjáról
is van mesélnivaló. A Kalifa nevű tevecsődör a Miskolci Állatkert lakója, s számos hazai állatkertből hozzá viszik fedeztetni a
tevekancákat. Jenny történetesen tavaly vendégeskedett a borsodi megyeszékhelyen (a tevéknél bő egy évig tart a vemhesség), míg az Iringó nevű nyolcéves tevekanca márciusban érkezett haza egy hasonló „szerelmi kirándulásról”, melyből majd
jövő tavasszal számítunk kistevére.
Csikó született a hucul lovaknál is. A Nomád nevű kanca pünkösdhétfő éjjelén adott életet egy utódnak, aki Nimród néven
került be a törzskönyvbe. A hucul fajta bemutatása különösen fontos állatkertünk számára, hiszen e Kárpátok mentén kialakult lófajtának a magyarországi állománya, melyet az eltűnés fenyegetett az 1960-as évekre, egykori főigazgatónk, Anghi
Csaba közbenjárására maradt fenn.

AZ ÁLLATMENTÉS HÍREI

Füleskuvik

Töretlen lendülettel folytatjuk állatmentő tevékenységünket is, amely az intézményünk
által létrehozott Magyar Madármentők Alapítvány égisze alatt zajlik. A tavasz beköszöntével eljött az ideje annak, hogy néhány védencünket szabadon engedjük. Az idei első
elengedésre április 29-én került sor. Összesen tizenöt állatot, köztük hat mocsári teknőst,
egy kuvikot, egy füleskuvikot, valamint hét keleti sünt juttattunk vissza a szabad természetbe. A szóban forgó mentett állatok mindannyian természetvédelmi oltalom alatt álló,
védett vagy fokozottan védett fajok képviselői, együttes eszmei értékük 675 ezer forint. Az
állatok elengedésére Pilisszentiván szomszédságában, egy alkalmas élőhelyen került sor,
melyet a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakemberével közösen választottunk ki.
Az elmúlt években több alkalommal is kerültek be hozzánk emberi segítségre szoruló hódok, s ez a hagyomány, úgy látszik, idén is folytatódik. Május 11-én hétfőn reggel tudniillik egy hódra lettek figyelmesek a lakók Budapest XVII. kerületében, a Pesti út mentén.
A láthatóan eltévedt állat először a Noé Állatotthon Alapítványhoz került, majd délutánra állatkertünk természetvédelmi mentőhelyére szállították be. A gyors vizsgálat alapján
nyilvánvalóvá vált, hogy a hódnak semmi komolyabb baja nincs, egészségi állapota és
kondíciója kielégítő. Valószínűleg a Rákos-patak mentén juthatott be a városba, s az éjszakai kóborlás során keveredhetett el. Az állat mellesleg már felnőtt, a méréskor 15,8 kg-ot
nyomott, azt azonban, hogy milyen nemű, nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani.
Mindez ugyanis a hódokon kívülről nem látható. Ferenc napja alkalmából így az „uniszex”
Franci nevet kapta, mely becézésként egyaránt használatos a Franciska és a Ferenc név
mellett is. Francit kis ideig bent tartottuk megfigyelésen, majd egy erre alkalmas élőhelyen – az ott illetékes természetvédelmi szakemberekkel egyeztetve – szabadon engedtük.
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MEGNYÍLT A LEPKEKERT
Június 5-én, pénteken kezdte meg idei szezonját a Lepkekert.
A Pálmaház mögött, az állatkert Dózsa György úti sarkában
található, 260 négyzetméter alapterületű Lepkekertben 23 lepkefaj ötszáznál is több egyedét láthatja a közönség. A bemutatott fajok mindegyike Közép-Amerikában őshonos. A nyár
folyamán további lepkefajok bemutatását is tervezzük, így a
szezon végéig várhatóan ötvennél is több fajt mutathatunk
be a Lepkekertben. Nyár derekán az újvilágiak mellett lesznek
délkelet-ázsiai fajok is.
A Lepkekert a pillangókon túl a benne látható növények miatt is érdemes a közönség figyelmére. Az egész évben itt zöldellő mediterrán növényfajok mellett – amelyek némelyike
rendszeresen gyümölcsöt is hoz – jelenleg több pompás or-

chideát és néhány szintén látványos broméliát is meg lehet
csodálni.
A Lepkekert nyitva tartási ideje az állatkerti állatházak nyitva
tartásához igazodik. Ennek megfelelően délelőtt 10 órakor
nyit, s az állatkert zárása előtt fél órával zár. Mivel esős napokon a lepkék nem repülnek, a közönséget sem lehet beengedni közéjük. Ezért csapadékos időjárás esetén előfordulhat, hogy a látogató a Lepkekertet átmenetileg zárva találja.
Intézményünk első Lepkekertje 2000 nyarán nyílt meg; azóta nyár elejétől kora őszig minden szezonban volt lepkebemutató az állatkert területén. Az elmúlt másfél évtizedben
a Lepkekert kétszer is költözött, jelenlegi helyén tavaly óta
működik.

Iránytű
A Börzsöny erdői és vizei
Talán épp Budapest közelsége miatt, ma a Bör
zsöny hazánk egyik leglátogatottabb kiránduló
helye. Turistaútvonalak szelik át erdeit, számos
ritka növény- és állatfaj otthonául szolgál a terület.
A Börzsönyvidék című könyvsorozat – amelyből
most az 5. jelent meg – azoknak különösen
hasznos, akik mélyebben szeretnének foglalkozni
a Börzsöny geológiájával, erdeivel, élővilágával és
néprajzával. Jelen kötetben – egyebek mellett –
érdekes tanulmányok olvas
hatók a hegység
gerinces és gerinctelen állat
világáról, az itteni
botanikai kutatások korai történetéről, a dunai és
ipolyi halászatról, s igazi csemege a Vízilények a
Duna, Garam és Ipoly menti települések hiede
lemvilágában című fejezet.
(Fésű József György – Hála József szerk.: A
Börzsöny erdői és vizei, Börzsöny Múzeum
Baráti Köre, 2014)

A csoda bűvöletében
Hogyan lesz valakiből természettudós? Többen
úgy tartják, erre születni kell; hiszen már gyer
mekkoruktól járták az erdőt-mezőt, s fokoza
tosan váltak természetbúvárokká. A világhírű
biológus, Richard Dawkins viszont rácáfol erre.
Bár gyermekkorát Kenyában töltötte, mégsem
nyűgözték le a természet csodái. Csak jóval
később, egyetemi évei alatt, Oxfordban lett az
élővilág zseniális kutatója és Darwin tanainak
modern követője. Önéletrajzi művének első
kötete – mely korrajz, tudománytörténet is
egyben – éppoly briliáns, mint a szerző többi
könyve: Az önző gén, Az ős meséje vagy A való
ság varázsa (összesen tizenegy kötete jelent
meg magyarul).

Állatoskönyv
Fáy Aladár festőművész élete szorosan össze
fonódott a budapesti állatkerttel. A múlt század
harmincas-negyvenes évei
ben rendszeresen
tanulmányrajzokat készített az állatkertben, sőt
több plakáttervet is benyújtott. Egy ideig az
Ipar
művészeti Iskola igazgatója volt, ám a
második világ
háború után koncepciós perbe
fogták, bebörtönözték, majd szabadulása után
nem sokkal az állatkertbe került mint gondozó.
Egyéni látásmóddal ábrázolt állatképeinek egy
része most jelent meg először önálló kötetben.

(Richard Dawkins: A csoda bűvöletében,
Libri, 2014)

(Fáy Aladár: Állatoskönyv, Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ, 2014)

Fotó: Kovács Zsolt

Szarvasos úti cél
Festői lankás-dombos tájaink közül a leg
kiterjedtebb Somogy. Azon belül is a Zselic
az igazi kincseskamra. „Csillagos égbolt”park, múzeumfalu, gombász
paradicsom –
de most a Bőszénfai Szar
vasfarmot sze
retnénk népszerű
sí
teni. Hatalmas területen
minden hazai csülkös vad megtalálható, sőt,
más érdekességekkel is találkozhatunk: ázsiai
szika
szarvasokkal, a természetből egyszer
már kipusztult, különleges agancsú Dávidszarvasokkal. És persze nem hiányozhatnak
a hazai őshonos háziállatfajták sem.
Elindulás előtt ér
demes a szarvasfarm
aktuális prog
ramját is átböngészni (www.
szarvasfarm.ke.hu).
A farmot a Kaposvári Egyetem gondozza az
Árpád-kori település határában.

Következő lapszámunkat augusztus 27-től keresse az újságárusoknál!
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