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Az ázsiai oroszlánok száma növekedőben van.

Földikutya-népszámlálás

Fotó: Bagosi Zoltán

Fotó: Németh Attila

„A veszélyeztetett kerecsensólyom és parlagi sas populációk
zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében”
című projekt az Európai Unió LIFE+ programjának társfinanszírozásával valósul meg. A projekt a veszélyeztetett kerecsensólyom és parlagi sas védelmére irányul, amely elsősorban a táplálékbázisukat adó kisemlősök – mint a
közönséges ürge, a mezei hörcsög és a mezei nyúl – állományainak védelmét tűzte ki célul. Emellett azonban a kihalás
szélére sodródott kisemlősök, mint például a délvidéki földikutya és a magyar szöcskeegér állományainak megmentése
is fontos célja. A projekt keretében 2015-ben átfogó felmérést végeztek a délvidéki földikutya magyarországi egyedszámának megállapítására. A felmérés során Baja határában
275, Kelebia külterületén pedig 169 aktív egyed volt azono-

hírek az oroszlánokról

A délvidéki földikutya világállományának
több mint fele Baja határában él.

sítható. Kelebia térségében az állomány egyedszámának
nyomon követése 2009 óta zajlik, ez alapján a populáció
egyedszámának alakulása igen aggasztó. Bár 2015-ben az
egyedszám emelkedett a korábbi évekhez képest, de még
így is sokkal alacsonyabb, mint a megfigyelések kezdetén,
2009-ben volt. A csökkenő egyedszám oka valószínűleg az
élőhelyek kis kiterjedése és nem megfelelő minősége. A faj
legnagyobb ismert állománya Baja határában található egy
130 hektáros, nem védett, homoki gyepen. A 2015-ös felmérés a populáció eddig ismert legnagyobb egyedszámát mutatta, ugyanakkor ez volt az első év, amikor az állomány egészét sikerült felmérni. A bajai populáció megőrzése a
délvidéki földikutya megmentésének talán legfontosabb
feltétele, tekintettel arra, hogy a faj világállományának több
mint fele ott él. (Forrás: mme.hu)

Az elmúlt öt évben 310 ázsiai oroszlán pusztult el India Gudzsarát tartományában, az alfaj utolsó élőhelyén. A nem természetes
okok miatt elhullott oroszlánok nyitott kutakba estek, vonat vagy
más jármű ütötte el őket, esetleg áramütést szenvedtek. A vadvédelmi hatóság 2015-ben 523 ázsiai oroszlánt számolt össze a rezervátumban és közvetlen közelében. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy nőtt az oroszlánok száma, tudniillik néhány éve még csak
350 példányra becsülték az állomány egyedszámát.
A Born Free Alapítvány tette közzé weboldalán egy kutatóexpedíció nagy horderejű felfedezését, miszerint szép számmal élhetnek még oroszlánok az etióp–szudáni határ közelében. A természetvédők eddig azt hitték, hogy a területről már a múlt században
(az élőhelyek pusztulása miatt) teljesen eltűntek a nagymacskák.
A vadon élő afrikai oroszlánok száma az 1990-es évekre megfeleződött, jelenleg mindössze 20 ezer egyed él a kontinensen.
Az etiópiai Alatash Nemzeti Parkban felállított kameracsapdákkal
megfigyelt példányok remélhetően egy, a szomszédos szudáni
Dinder Nemzeti Park területére is áthúzódó, 100-200 fős populáció tagjai. A mostoha körülmények miatt e területen alig élnek
emberek, s jóllehet korábban is feltételezték, hogy pár oroszlán
kószál még itt, ez ideig nem találtak rá bizonyítékot. Hogy mégis
érdemes bekamerázni a folyómeder egy szakaszát, arra néhány
lábnyom volt a biztosíték. (Forrás: MTI)

A címoldalon szurikáta (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat június 30-tól keresse az újságárusoknál!
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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

A bonobók társadalma

A „hippi csimpánz”
Nősténydominancia, szex mint konfliktuskezelés, béke. Többek között e kifejezésekkel jellemzik
az ember csimpánzzal együtt legközelebbi rokonát.

R

eggel 5:56. Egy óra gyaloglás után a faluból megérkeztünk a helyszínre. Kezd derengeni, de még mindenki
alszik a fészkében, a lombkoronákban, 30-40 méter
magasan. Csöndben vagyunk, nem akarjuk felzavarni őket
álmukból. Tíz perccel később mocorgás kezdődik, majd egy
tompa puffanás, és még egy, aztán egyre több. Érezni a levegőben a szokásos, jellegzetes szagot. A legtöbb bonobó így
kezdi a napot: kidugja hátsó felét a fészekből, s könnyít magán. Vigyázni kell, hova áll az ember az alvóhely környékén...
Nekem viszont kapóra jön ez a reggeli szokás, ugyanis mintát
gyűjtök a székletükből, hogy a később kivont DNS-t elemezzem. Még mindig eléggé sötét van, nem látni tisztán az egyedeket, ám az egyik fészek viszonylag alacsonyan, mintegy 15
méter magasságban van, s tulajdonosa elidőz egy darabig a
szélén, mielőtt végleg elhagyná. Figyelem a távcsövemmel,
próbálom beazonosítani. És már látom is, hogy a bal kezén
a mutató- és a középső ujj furcsán duzzadt: Daniel az. Egyszer régen egy csapda drótja az ujjai köré tekeredhetett, elszorította az ereket, s megnyomorította a kezét. Sok bonobón
vannak ehhez hasonló „jelek”, az egyik nősténynek az egész
bal lába hiányzik, combtól lefelé. Összenézünk a két kongói

nyomkövetővel: igen, Daniel az. Igyekezni kell a mintavétellel, hiszen a többiek már indulnak is. Odasietek a fészek alá az
Eppendorf-csővel, belemártom a pufferbe a fülpiszkálót, ráírom a dátumot, időpontot és Daniel nevét, aztán szaladok is
a csoport után. A 28 bonobó már leereszkedett a talajra, s délnek tart, nyomukban a nyomkövetőkkel. Hamarosan megpihennek majd egy fánál – amelynek érnek a gyümölcsei –,
hogy reggelizzenek; ott megkezdhetem a viselkedési adatok
gyűjtését a személyiségükkel kapcsolatos kutatásomhoz.
A Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdejében vagyunk,
azon belül is a Kongó folyó bal oldalán, a Kasai folyótól északra. Kizárólag itt élnek ugyanis a bonobók, a csimpánzzal
együtt az ember legközelebbi rokonai. A Kongó-folyam kialakulásával, nagyjából 1 millió évvel ezelőtt kezdődött meg
a két faj elkülönülése, s mivel ez egy hatalmas folyóvíz – helyenként több mint 1 km széles –, a majmok nem tudnak
átkelni rajta. A csoport, melyet követünk, több mint öt éve teljesen emberhez szoktatott egyedekből, ún. habituált bonobókból áll. Dr. Sakamaki japán kutató és szintén két kongói
nyomkövető – hozzávetőleg 10 km-re tőlünk keletre – egy
másik csoportot követ; azok a bonobók már több mint 40 éve
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habituáltak. Wamba, ahonnan minden reggel elindulunk követni e két csoportot, a legrégebbi bonobókutató tábor: 1973ban alapította dr. Kano Takajosi japán főemlőskutató. Biciklivel járta be a Kongó-medence bonobók lakta erdeit az akkor
még Zairének hívott országban, egy olyan terület után kutatva, ahol megkezdheti a vadon élő bonobók tanulmányozását.
A legtöbb faluban nem fogadták szívesen az idegent, Wamba
volt az első kivétel, ahol segítették Kano professzort. Ráadásul a lakosok közt az a legenda terjedt el, hogy egyszer régen
egy fiatal bonobófiúnak elege lett a nyers kosztból, s addig
sírt, amíg az isten megkönyörült rajta, és tüzet adott neki.
A szóban forgó bonobófiú leszármazottai Wamba lakói. A falusiak sosem vadásztak bonobóra, tiszteletben tartották őket
mint rokonaikat. Így a bonobók nem féltek az embertől, s Kanónak aránylag könnyen sikerült habituálni a falu közelében
élő csoportot; hamarosan megkezdhette tudományos munkáját a világ első bonobókutató táborában. A Wamba Kutatóközpont – a háború miatti néhány esztendős szünetet leszámítva – azóta is működik, és sok kutatónak nyújtott otthont
akár éveken át.

ciális rendszerben él, ami arra utal, hogy a csoporton belül
időnként néhány órára, vagy akár hetekre kisebb csoportok
válnak le, s később újra csatlakoznak. Egy másik fontos közös
jellemzője a két Pan fajnak, hogy a nőstények hagyják faképnél a szülőcsoportjukat, míg a hímek egész életüket ott töltik.
Mindkét faj fészkeket épít éjszakára a lombkoronában, melyet reggelente elhagynak, amikor is nekiindulnak táplálékot
keresni: főképp gyümölcsöket, rügyeket, fiatal hajtásokat, de
gerinctelen és gerinces állatokat is fogyasztanak, úgymint
rágcsálókat, erdei antilopokat, sőt akár más majmokat is.
A viselkedésben óriási különbségeket találunk a két faj között.
A legtöbb kutató szerint a bonobók esetében – noha akárcsak
a csimpánznál és az embernél, a hímek erősebbek fizikailag
– a nőstények a dominánsak, ők állnak a társadalom középpontjában. Ez homlokegyenest ellentétes a csimpánzok társadalmával. Ha valaki hallott már róluk, legtöbbször nyilván azt
is hallotta, hogy a bonobók állandóan szexelnek. Bár ez nem
teljesen igaz, azért a szocioszexuális viselkedés nagyon fontos
szerepet játszik a bonobótársadalomban; valószínűleg ez húzódik a „nőuralom” hátterében is. A nőstény bonobók össze-

Az árvák teljes felépülésének legmeggyőzőbb jele,
ha egészséges kis bonobók születnek a menhelyen.

„Szeretkezz, ne háborúzz!”
A bonobók viselkedéséről itt és az utóbb alapított többi kutatótáborban felfedett titkok felbecsülhetetlen értékűek. Mindössze 1 millió év kellett hozzá, hogy a csimpánz (Pan troglodytes) és a bonobó (Pan paniscus) szociális rendszere egészen
máshogy alakuljon az evolúció során. E két, külsőre szerfölött
hasonlító faj közös őse kb. 5 millió éve vált szét a mi őseinktől. Mivel nagyon közeli rokonokról van szó, természetesen
sok mindenben hasonlítanak: mindkettő viszonylag nagy
csoportokban él, hímek és nőstények együtt, 20-30 km2-es
területeken, melyek mérete az élőhely táplálékellátottságától
függ. Mindkét faj ún. fission-fusion (szétváló-egyesülő) szo4

tartanak, s együttesen már ők az erősebbek az egyes hímekkel szemben, annak ellenére, hogy a hímek közelebbi rokonai
egymásnak a csapatban, mint a nőstények, akik ivarérett koruk elérése előtt elvándorolnak. Az állatvilágban egyedülálló
módon a bonobó hölgyek időnként összedörzsölik genitáliájukat (ezt szaknyelven GG-rubbingnak, genito-genital rubbingnak, vagy GG-dörzsölésnek hívják), ezzel erősítik kapcsolatukat, oldják a feszültséget, illetve simítják el a konfliktusokat. Ugyanígy a nőstények és hímek között is gyakran
előfordul a szocioszexuális aktus, szintén a kapcsolaterősítés,
a feszültség levezetése céljából. A hímek között is megesik
az ilyen románc, s a kölykök is korán elkezdik a szexuális viselkedést, hamar elsajátítják játékukkal a bonobótársadalom
fortélyait. Amikor a vadon élő bonobók megérkeznek egy
gyümölcsöző fához, azt nem monopolizálják a dominánsabb
egyedek, hanem az egész csoport felmászik, meglepően éles
hangjukon sivítoznak, s mielőtt nekiesnének a gyümölcsöknek, nemi kontaktust kezdeményeznek. GG-dörzsölés, párzás
itt-ott a lombkoronában, majd miután megnyugodtak, falatozni kezdenek. Többek között ezért utalnak rájuk úgy, hogy
ők a „szeretkezz, ne háborúzz” emberszabású majmok, avagy a
„hippi csimpánzok”. A másik oka e kifejezésnek, hogy a csimpánzokkal ellentétben – akik közismertek a szomszédos csoportok véres, gyakran halállal végződő találkozásairól – mikor
két szomszédos területen élő bonobócsoport találkozik, nem
viselkednek agresszíven egymással, hanem ismét a szexuális konfliktuskezelést hívják segítségül, majd órákig, sokszor
napokig együtt maradnak, együtt vándorolnak, táplálkoznak,
néha még a fészkeiket is egy alvóhelyen építik.

Fotó: Garai Cintia

A bonobók elterjedési területe a Kongó folyó bal partján
található, ami az egyik leggazdagabb esőerdő a Kongómedencében.

Üres erdő és bozóthús
Kongóban óriási az emberi népességnövekedés: évente 2,53%. Terjeszkednek a mezőgazdasági területek, virágzik a
fakitermelés és a bányászat mindenféle formája, beleértve
az illegálisat is. Ha pedig az ember beteszi lábát az erdőbe,
utakat épít, piacot teremt, s szabad áramlást biztosít az ún.
bozóthús-kereskedelemnek. Még a szelektív fakitermelés is
megkönnyíti az orvvadászok dolgát, így történik, hogy néhány év alatt óriási erdőterületek állatmentessé válnak. A jelenségnek már neve is van: „üres erdő szindróma”, amikor a
műholdas felvételeken érintetlennek tűnő hatalmas erdőfoltokban az ember órákig sétálhat anélkül, hogy egyetlen nagyobb állatra utaló jellel találkozna. Bozóthúsnak neveznek
minden olyan vadhúst, mely az esőerdőből származik. Ez
nagyon fontos táplálékforrást jelent a hagyományos módon
vadászó, erdőlakó népeknek, viszont fenntarthatatlan a vele
való kereskedés: az állatpopulációk egyszerűen elfogynak. A
bonobó ráadásul ínyencségnek számít, annak ellenére, hogy
illegális birtokolni, megölni vagy eladni, hisz a Természetvé-

delmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján és a washingtoni
egyezmény (CITES) 1. függelékében is veszélyeztetett fajként
szerepel. De mit számít ez egy olyan országban, ahol a háziállatok nevelése és tartása kemény munkával is keservesen megy, s a fogyasztott hús 80%-a az erdőből származik,
az emberek pedig a mindennapi megélhetésért küzdenek?
Az erdőkben sokszor az egyetlen anyagi bevételi forrás a bozóthús. Azelőtt a faj elterjedési területén tabunak számított a
bonobók húsa, de a kongói háborúk következtében kialakuló
migráció megváltoztatta a szemléletet; emellett egyre kön�nyebb fegyverhez jutni, amivel nő a vadászat hatékonysága.
A becslések szerint évente sok száz – ha nem több ezer – bonobó veszíti el így az életét.
Előfordul, hogy amikor egy orvvadász lelő egy nőstény bonobót, egy kis bébit talál a halott anya hasán csüngeni, egy
árva bonobót, akit túl picinek ítél ahhoz, hogy a húsával kereskedjen. Ilyenkor megpróbálja házi kedvencnek eladni,
ami szintén törvénytelen.

Ki az apa?

hetik, ki az apja a kölyköknek, gyakorlatilag bárki lehet, akár
a szomszédos csoport hímjei közül is. Következésképp nem
érdemes háborúzniuk a szomszédos csoportoknak.
A békés természet abban is megnyilvánul, hogy a bonobók
többször tartózkodnak nagyobb csoportokban, mint a csimpánzok; sokszor az egész csoport hetekig nem válik szét,
hanem együtt vándorol, táplálék után kutatva. Az egyik elmélet, mely azt próbálja magyarázni, miért lettek a bonobók
békések (és ennyire különbözőek a csimpánzoktól, evolúciós
szemszögből nézve ilyen rövid idő alatt), rámutat arra, hogy
a bonobók élőhelye – vagyis a Kongó-medencének a Kongó folyótól délre fekvő része – csapadékdúsabb, táplálékban

Ez az egész különleges viselkedésforma azzal áll összefüggésben, hogy a nőstény bonobók nemcsak ovulációkor hajlandók párosodni, hanem úgyszólván egész ciklusuk során,
a hónap bármely napján. Az ún. ivarzási duzzanat (sexual
swelling) sem csupán a fogamzóképes időszak körüli 1-2
hétig szembetűnő, hanem szinte egész hónapban jelen van.
Ezért aztán – és persze a nőstények összefogása, az egymást
támogató nősténydominancia miatt – a hímeknek nemcsak
fölösleges, de lehetetlen próbálkozás lenne monopolizálni
egy-egy fogamzóképes nőstényt. Mindez óriási különbség
a csimpánztársadalommal szemben: a hímek nem is sejt-

A csimpánzoktól és gorilláktól eltérően a bonobók
nem kerülik a szemkontaktust, számukra ez nem
konfliktusforrás.

A csimpánztársadalommal ellentétben a bonobók
társadalmában a nőstények a dominánsak

gazdagabb, mint a csimpánzok szavannákkal megszakított
élőhelye. Így a bonobók megengedhették maguknak, hogy
együtt töltsék az időt; nem kellett a táplálékért versengeniük. Ezt az is alátámasztja, hogy míg a csimpánzok elterjedési
területén gorillák is élnek, s velük is versengeni kell a táplálékért, a bonobók mind magukénak tudhatják a talajszinten
lévő táplálékforrást is. Egészen paradicsomi élőhelyen élnek
– leszámítva az emberi tevékenységet...
A bonobók tehát különlegesek. Annyira, hogy néhány főemlőskutató szerint egészen másként gondolnánk saját fajunkra, ha hamarabb ismertük volna meg a bonobókat a csimpánzoknál, s velük kezdtük volna hasonlítgatni az emberi
viselkedést. A fajt azonban csak 1928-ban fedezték fel. Még
rengeteg tanulnivalónk van, ám nincs sok időnk... A bonobó
veszélyben van. Olyan eldugott, szegény és politikailag zűrzavaros részén élnek a világnak, ahol nehéz megvédeni őket.
Még csak felmérni sem sikerült a populációk egyedszámát; a
becslések szerint 20 ezertől 50 ezerig terjed a vadon megmaradt bonobók száma.

A bonobók paradicsoma
Létezik egy menhely – a világ egyetlen bonobókra specializált menhelye – Kongó fővárosa, Kinshasa szélén, ahol
ezeket az elkobzott árva bébiket megpróbálják rehabilitálni,
néhányukat visszaengedve a vadonba. A Lola ya Bonobo
kongói nyelven – lingalául – azt jelenti, a bonobók paradicsoma. Amikor a kis árvákat elkobozzák, legtöbbször teljesen legyengült állapotban vannak: alultápláltak, dehidratáltak, légúti és egyéb betegségeik lehetnek, sokszor enni sincs
erejük. A Lola ya Bonobóban kongói dajkák veszik gondjaikba, fürdetik, cumisüvegből szoptatják őket, a picik egész
nap csimpaszkodhatnak rajtuk; így próbálják helyettesíteni
elvesztett anyjukat. E szerető és szakszerű gondoskodás az
egyetlen módszer, ami működhet, de sokszor ez sem elég. Ha
egy kis bonobó feladja az életért való küzdelmet, ott már nem
lehet segíteni. Ám ha nem túl későn érkeznek a menhelyre,
az állatorvosi ellátás jóvoltából a dajkák mellett lassan megerősödnek, egy idő után pedig megismerkednek a többi árva
bonobóval. Először az óvodába, később a nagyobb kölykökhöz kerülnek, végül pedig, miután elsajátítják a bonobóviselkedés alapjait, beilleszkedhetnek valamelyik nagyobb csoportba, s a menhely hatalmas, igazi, elsődleges esőerdeiben
élhetnek félvad körülmények között.
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A menhely alapítója, Claudine André Kongóban született
egy állatorvos lányaként. Szabadidejében a kinshasai állatkertben önkénteskedett, többek közt a csontsovány oroszlánokat etette saját maga által vásárolt hússal. Az oroszlánok
annyira le voltak gyengülve, hogy kézzel kellett a húst a
szájukba rakni. A gondozók is sokszor éheztek, így Claudine nem bízta másra a feladatot (alkalmasint az emberek ették volna meg a húst). 1993-ban egy kis lény
érkezett az állatkertbe, akiről már kezdetben mindenki lemondott: Mikeno, az aprócska bonobóárva. Beteg volt, sovány, riadt, hisz nemrég
óriási traumán esett át. Tanúja volt, ahogy
saját anyját lemészárolják; őt pedig egy kis
kosárba dugták, s elszállították. Claudine rögtön beleszeretett, és minden
energiájával megpróbálta rávenni,
hogy igyon. Az állatkert igazgatója hiába mondta neki, hogy
soha senki nem tudott még
bonobóárvát felgyógyítani.
Mind elpusztulnak, nem
érdemes kötődni hozzájuk. De Claudine nem
adta fel, s így esett, hogy
Mikeno megerősödött,
és életvidám bonobó
lett belőle. Ennek a
különleges eseménynek hamar híre ment:
egyre több árva egyedet hoztak Claudinehoz, aki még a háborúban sem hagyta ott
őket, s egy pincében
bujkált velük. 2002-ben
megalapította a Lola ya
Bonobót. Ma már több
mint hatvan példánynak nyújt otthont ez
a 30 hektáros elsődleges esőerdő,
s a visszatelepítési
program is bein-

dult néhány évvel ezelőtt Basankusu város mellett, ahol korábban éltek bonobók, de az orvvadászat miatt kipusztultak.
A helyiekkel való együttműködés eredményeként – melyet
kétesztendei beszélgetés és egyezkedés előzött meg – a vis�szaengedett bonobók biztonságban vannak. Évente több mint
10 ezer környékbeli ismeri meg általuk a fajt, mivel a Kongó folyón hajózva messziről is viszonylag könnyen ide lehet jutni.
A Lola ya Bonobo árvái a bonobók nagykövetei – ahogy Claudine utal rájuk. Tudniillik rajtuk keresztül a kongói felnőttek
és – ami még fontosabb – gyerekek megismerhetik a bonobókat. A menhely nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, éven-

A bonobómenhelyen pótmamák gondozzák az árvákat.

te 30 ezer kongói gyerek látogat ide, s részesül oktatásban a
bonobókról, arról, hogy mennyire különleges ez a faj, miért
van veszélyben, és mit lehet tenni a védelme érdekében. Az
említett gyerekekben rejlik a jövő: a bonobóké, az erdőké, az
országé. Lenyűgöző hát látni szemükben a csodálatot, mikor
először pillantják meg ezt az emberre olyannyira hasonlító
fajt, és megtudják, hogy az egyetlen ország a világon, ahol az
állat él, az ő országuk, Kongó. Mosolyt csal az arcukra, s talán
picit büszkék is lesznek.
Claudine gyakran mondja, hogy a bonobók úgy néznek az
ember szemébe, mintha egyenesen a lelkébe néznének. A csimpánzok vagy a gorillák csak néhány
pillanatra néznek a szemünkbe, kerülik a
szemkontaktust, mint esetleges konfliktusforrást. A bonobók nem csupán
állják tekintetünket, egyenesen
keresik azt! Van egy különleges
emlékem ezzel kapcsolatban
a kongói esőerdőből, mikor
épp a bonobók viselkedését
figyeltem. Malusu, egy fiatal hím leereszkedett a fáról, s öt méterre tőlem és
nyomkövető segítőmtől
megtorpant, két lábra
állt, egyenesen a szemembe nézett, majd
rázni kezdett egy ágat
a kezével... A legtöbb
hím bonobónak van
saját udvarlási szokása. Akad, aki incselkedően meglegyinti a
nőstény hátát, akad, aki
jellegzetes pozícióban
elébe áll, és a szemébe
néz, Malusu pedig sokszor ágakat rázogat... Segítőm nevetve rám nézett,
s azt mondta: „Allez-vous!”
(Menjen csak!). Hát nem
mentem. De az élményt,
ami arról tanúskodik,
hogy egy bonobócsoport
befogadott, sosem felejtem el.
Garai Cintia
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A nyárelő

lepkevarázsa
Az erdők-mezők ékességei, a nappali lepkék Európa-szerte megritkultak. Kontinensünk sok
országában az összes fajuk védett, és hazánkban is jelentős részük oltalomban részesül.
Napjainkban nem csupán „illetlen dolog”, hanem büntetendő cselekmény is engedély nélkül
gyűjteni őket.

A

fauna feltárása azonban ma is igényli az adatokat,
csak ezekhez nem feltétlenül feltűzött rovarok, hanem rovarfotók révén jutunk. És hogy mit fotózzunk?
Mindent. Egy amúgy gyakori lepkének is érdekes lehet az eddig nem ismert előfordulása, szokatlan repülési ideje.
Az apró lények világának megörökítésére fejlesztették ki a
makroobjektíveket, ám ha nincsenek túl magas igényeink,
egyszerűbb eszközökkel is jó eredményt érhetünk el. Minél
kisebb blendenyílás, hogy a mélységélesség nagyobb, és minél rövidebb záridő, hogy az életlenséget okozó bemozdulás kisebb legyen – ez a makrofotózás kvintesszenciája. Az
sem baj, ha kénytelenek vagyunk villanófényt használni, bár
kétségtelen, hogy a természetes fény mellett készített képek
szebbek. Nem kellenek „művészi” felvételek ahhoz, hogy felismerhető legyen a faj, s ez a lényeg; a hagyományos lepkegyűjtemények mellett a lepkekép-gyűjteménynek is megvan
a maga szerepe. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy a herpetológusok a hazai kétéltűekről készült fényképeket éves bontásban rendszeresen feldolgozzák, kiértékelik.)

Gyászlepke
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Télből a tavaszba
Tavasz végén, nyár elején még repülnek az áttelelt imágók.
Azok is, melyek már nagyon korán előmerészkednek rejtekhelyükről – igaz, e példányok „élemedett kora” sokszor felismerhető kinézetükről. Ahogy múlnak a hetek és hónapok,
szárnyfelületük egyre inkább kopott, szárnyaik széle pedig
szakadozott lesz. A feltűnő színezetű, cakkozott szárnyszegélyű, nagy termetű fajok legtöbbje a tarkalepkék (Nymphalidae) – vagy régi jó magyar nevükön a szöglencek – családjába tartozik.
Kis rókalepke

Legkorábban, akár már enyhe februári napokon, a kis rókalepkével (Aglais urticae) találkozhatunk. Ragyogó színével
messziről elüt a még kopár, lombtalan környezettől, de akkor sem nehéz észrevenni, ha már zöldbe borultak a fák és
bokrok, s virágok lepik el a réteket. Szinte mindenütt felbukkanhat, már csak azért is, mert jól repül. Mohón szívogatja
a virágnektárt, s gyakran ül szétterjesztett szárnyakkal a földön, szemlátomást napozva. Tápnövényért nem kell messze
mennie, hernyója csoportosan él a nagy csalánon. Rokona, a
nagy rókalepke (Nymphalis polychloros) lombos fák ágcsúcsaira rakja a petéit. Hernyói rövidebb-hosszabb együttlét
után szétszélednek. Nevének megfelelően nagyobb és szintén „rókaszínű”, vagyis vörös, habár valamivel tompábbak a
színei. Nem úgy a vörös rókalepkéé (Nymphalis xanthomelas), melyet az elülső szárnycsúcsánál levő fehér folton kívül
épp égővörös színe különböztet meg az előző fajtól. Szépségében újabban ismét gyönyörködhetünk, mert bár régen
honos volt, évtizedekre eltűnt, ám néhány év óta egyre több

lennének. Ez mégsem segít az állaton, ha a mi telünkön elpusztul. Minden évben a Földközi-tenger vidékéről repülnek északnak a lepkék, egészen Skóciáig és Skandináviáig.
Ahol lepetéznek, éghajlattól függően egy vagy több nemzedékük fejlődik ki, majd az imágók ősszel délre vándorolnak.
Az utóbbi ötven év legnagyobb tömegvándorlása 2009-ben
volt. Az atalantalepke (Vanessa atalanta) tulajdonképp szintén
déli faj, nálunk csak egy-egy imágó tud kivételesen áttelelBusalepke

Nőstény citromlepke

helyen észlelik. Mindkét faj példányai előszeretettel ülnek
napsütötte erdei utakon vagy az erdőszélek lombozatán.
Csaknem egész évben és majdnem mindenütt repül a leg
gyakoribb hazai szöglenc, a nappali pávaszem (Aglais io).
Az imágó áttelel, s a következő évben rakja le petéit. Hernyói
ugyancsak csalánon élnek, szintén társasan. Egy-egy nagyobb csalánosban néha százával nyüzsögnek a fekete, tüskés hernyók. A kifejlett lepke ugyan nem vándorol, de kiválóan repül, ezért láthatjuk
akár
nagyvárosok
parkjaiban is. Erdőszéleken, bozótos
területeken gyakori a c-betűs
lepke (Polygonia
c-album).
Ennek hernyója
sem válogatós,
néhány
más
tápnövény mellett megél a csalánon is. Aránylag kis
termetű, s alig látszik
meg rajta a kor; jóllehet
az áttelelt lepkék már kora
tavasszal repkednek, a nyár
elejére sem vesztenek sokat szépségükből. Nem mondható ez el a mind
közül legnagyobb gyászlepkéről (Nymphalis antiopa), melynek május-júniusig kitartó példányai gyalázatos állapotban
vannak, rossz rájuk nézni.

Délről északra
A szöglencek a nyár elejére erősítést kapnak, két olyan faj is
megérkezik délről, amely Közép-Európában nem tud áttelelni. A bogáncslepke (Vanessa cardui) hamisítatlan vándorlepke. Hernyójának tápnövényei a bogáncs-, a csalán- és az
ürömfélék, melyekről nem mondható, hogy ritka növények

ni. (Bár meglátjuk, mit hoznak az utóbbi évek enyhe telei...)
A lepkék a virágnektáron kívül szívesen szívogatják a sérült
fák és gyümölcsök nedveit, sőt – horribile dictu! – az ürüléket.
(Ez a „rossz” szokása mellesleg sok más lepkének is megvan.)
Hernyója csalánt eszik. Vándorló természetű a közönséges
gyöngyházlepke is (Issoria lathonia), melynek első példányai
már tavasszal repülnek, majd több nemzedéke is kifejlődhet.
Hernyója ibolyaféléken él. Akad aztán egy vándorkedvű lepke, az egyébként más családba sorolt csőröslepke (Libythea

Farkasalma lepke

celtis), amelyik nemcsak ingázik, hanem szisztematikusan
terjeszkedik észak felé. Ebben az is segíti, hogy újabban az
utak mellé és a parkokba tápnövényét, az ostorfát ültetik.

Nem minden fehérlepke fehér
Fehérlepkéink (Pieridae) egyetlen áttelelő faja minden, csak
nem fehér: a citromlepke (Gonepteryx rhamni) hímje élénk
citrom-, nősténye halvány zöldessárga. Noha Európában
sokfelé és mindenféle élőhelyen előfordul, mintha az utóbbi
években megritkult volna. Többen ezt annak tudják be, hogy
a bozótosokat, köztük a faj tápnövényeit, a varjútövis-, a sziklai- és a kutyabengét kiirtották. Érdekes állat, télre nem keres
búvóhelyet, a testében végbemenő biokémiai folyamatoknak
köszönhetően testfolyadéka kibírja a fagyos napokat is. Per-

Fotó: Dr. Vojnits András

Kis apollólepke

C-betűs lepke

sze télen nem röpköd, ám az első enyhe napokon megjelenik.
A lerakott petékből az új nemzedék június végére fejlődik ki,
de majdnem addig elélnek az áttelelt példányok is. A meleget
kevéssé szereti, a hőségnapokat „átnyaralja” – ilyenkor nem
látjuk a lepkéket, bár ott vannak az élőhelyen. A hajnalpírlepkének (Anthocharis cardamines) sem a fehérsége, hanem a
hím elülső szárnyán ékeskedő narancsszínű folt a jellegzetessége. Április elejétől júniusig repül erdőszéleken, félárnyékos erdőkben, sőt nyílt területeken is. Hernyója, mint megannyi fehérlepkéé, keresztesvirágú növényeken él, éppúgy,
mint a korántsem tömeges káposztalepkéé (Pieris brassicae),
a nálánál kisebb és gyakoribb répalepkéé (P. rapae) és repcelepkéé (P. napi), vagy a fekete foltokkal sűrűn tarkázott rezedalepkéé (Pontia daplidice).

Nappali pávaszem
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A lepkevilág lovagjai

Zefír boglárka hím

A pillangófélék (Papilionidae) gyönyörű képviselői is aránylag korán jelennek meg. A farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) foltszerűen fordul elő sík- és dombvidékeinken, mindig tápnövénye, a farkasalma közelében. Egyetlen nemzedéke április-májusban repül, mégpedig – a fotósok örömére
– eléggé lustán. Az üldögélő imágót különösen könnyű lefényképezni. Ugyancsak egy nemzedéke van a május-júniusban repkedő kis apollólepkének (Parnassius mnemosyne);
e faj példányai sem sokat kóborolnak, s őket is egyszerű lencsevégre kapni. Hernyója keltikén nevelkedik, s inkább – de
nem kizárólag – a középhegységek lakója.
Honi nappali lepkéink két „lovagja”, a fecskefarkú lepke (Papilio machaon) és a kardoslepke (Iphiclides podalirius) már
kétnemzedékű, az első példányok tavasszal, kora nyáron
repülnek. Míg a leginkább középhegységi és dombsági tisztásokon – továbbá kertekben, különösen ahol sárgarépát
ter
mesztenek – előforduló fecskefarkú lepke hernyójának
ernyősvirágzatúak a tápnövényei, addig az élőhelyétől előszeretettel messze elkóborló kardoslepke főleg a kökény, galagonya, berkenye, mandula, őszibarack és körte leveleit eszi, következésképp otthon van a kertekben és gyümölcsösökben is.

S a többiek...
A szöglencek jelentős része, kivált a gyöngyházlepkék, valamint a szemeslepkék (Satyridae) inkább már a tomboló nyár
rovarai, a kis termetű busalepkék (Hesperiidae) és boglárkák
(Lycaenidae) meghatározásához és lefényképezéséhez pedig
nem kevés szakértelem kell. Persze velük is megpróbálkozhatunk: lehet, hogy épp közülük sikerül egy különlegességet
megörökítenünk. Mindenesetre érdemes az évadot végigKardoslepke

fényképeznünk, mert nemcsak a hímek és a nőstények különbözhetnek egymástól (ivari kétalakúság: lásd az említett
hajnalpírlepkét, míg sok boglárka hímje kék, nősténye barna),
hanem az egymást követő nemzedékek is. Ez jobbára méretbeli és enyhe színárnyalat-eltérést jelent, de például a kertekben is gyakori pókhálóslepke (Araschnia levana) tavaszi
nemzedéke sárgásvörös vagy vörösbarna, a nyári sötétbarna,
s ha egy harmadik is kifejlődik, az szinte fekete.
A nappal aktív lepkéknél jóval több repül alkonyatkor vagy
éjszaka, s noha ezek nagyobb része hord szürke vagy barna „egyenruhát”, köztük is akadnak valóságos piperkőcök.
A gyűjtésük, fotózásuk egészen más: míg a nappaliakat általában mi keressük fel, az éjszakaikat igyekszünk rávenni,
hogy ők jöjjenek el hozzánk. Ennek eszköze a fénycsapda.
Igaz, az ún. lepkekertek kialakításával, lepkebarát növények,
példának okáért nyári orgona ültetésével a nappali rovarokat
is becsalogathatjuk – de ez már egy másik történet...
Dr. Vojnits András
Zefír boglárka nőstény
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Ausztrália állatvilágának különlegességét
mi sem mutatja jobban, mint hogy egy
többmilliós metropolisz kertvárosi részén,
alig száz méterre a lakóházaktól, ezerszámra
lógnak fejjel lefelé a termetes szürkefejű
repülőkutyák, hogy aztán sötétedéskor pár
méterrel az emberek feje fölött suhanjanak
népes csapatokban a táplálkozóhelyek felé.

E

ndeavour Hills területén, szép, rendezett kertvárosi utcákon
jártunk, mikor a szürkületben
messziről sikerült kiszúrnom egy
nagy zajjal repülő állatsereget. Madarászfejjel persze egyből csapatban
mozgó madarakra gondoltam. Mivel
ekkorra már teljesen besötétedett, s egyre
csak távolodtak tőlem, nem sikerült azonosítani őket. Másnap naplemente környékén újra megpillantottam az első közeledő
kisebb csapatokat: nem madarak, hanem hatalmas denevérek vonulnak erre minden este.

A táplálkozni induló
példányon jól látható
a meghosszabbodott
ujjakkal kifeszített
bőrvitorla.

EGY A LEGNAGYOBBAK KÖZÜL
A repülőkutya-félék családjába (Pteropodidae) tartoznak a legnagyobb testméretű denevérek. Közel 200 fajukból mindössze 11
fordul elő Ausztráliában, egy pedig valószínűleg
kihalt. Közülük a Délkelet-Ausztráliában élő szürkefejű repülőkutya (Pteropus poliocephalus) a legnagyobb: a kifejlett egyedek szárnyfesztávolsága az 1 métert is eléri, súlyuk
600-1000 gramm között változik. A part menti régióban
Melbourne-től Rockhamptonig sokféle erdőtípusban előfordulnak. Hazai denevéreinkhez hasonlóan ők is éjszaka mozognak, nappal a jobbára víz mellett lévő pihenőhelyükön
alszanak. Alkonyatkor hagyják el a szieszta helyét, s akár 50
kilométerre is elrepülnek éjszakánként a gyümölcsökből és
nektárból álló táplálék felkutatása érdekében.
Pár nap keresgélés után sikerült felderítenünk, hogy pontosan
honnét repülnek ki a szürkefejű repülőkutyák minden este. Le12

hetőségünk nyílt megfigyelni őket napközben
Dovetonban, melyről kiderült,
hogy Melbourne második legnagyobb repülőkutya-pihenőhelye (egyes adatok szerint 18 ezer
példány él itt). Elképesztő látványt nyújtottak, amint a vízparti
fákon egymás hegyén-hátán csüngtek fejjel lefelé az ágakról.
Ahogy ment le a nap, úgy kezdett felélénkülni a kolónia. Egyre több és több egyed emelkedett a magasba, majd elgémberedett mellső végtagjaik átmozgatása után együtt indultak éji
kiruccanásukra. Kirajzásuk időpontja annak függvényében
változhat, milyen messzire kell repülniük a táplálékért. Ha a
közelben elegendő ennivaló áll rendelkezésre, akkor csak a
teljes sötétség beállta után indulnak el.

Fotó: Dulai Dávid

Mikor megy le a nap, a repülőkutyák egyre aktívabban
mozgolódnak, hisz sötétedés után kezdődik számukra az élet.

SZAGOK ÉS HANGOK
A repülőkutya-félék a többi denevérrel ellentétben nem alkalmaznak echolokációt, helyette kiváló látásukat és szaglásukat használják a tájékozódásra. A szürkefejű repülőkutyák pihenőhelyein eléggé kellemetlen szag érezhető, mert
a hímek a párzási időszak (március-április) előtt, a vállaikon
elhelyezkedő bűzmirigyek segítségével jelölik ki territóriumaikat, amelyeket egész nyár és ősz folyamán védenek. Egy
hímhez több nőstény is tartozhat, az így kialakult csoportosulást háremnek nevezik. A megtermékenyítést követően a
nőstény tavasszal (szeptember-november) szüli meg kicsinyét. Évente egyszer, általában csak egy utódot hoz világra.
A szagoknak szerepük van az egyedek megkülönböztetésében is, az anyaállatok például szag és hang alapján ismerik fel
kicsinyeiket. A szürkefejű repülőkutyáknál több mint 30-féle
hangot tudtak rögzíteni a kutatók. Az első pár hétben a nőstény tejjel szoptatja utódát, s magával hordozza táplálkozás
közben is. Később, mikor már nehéz folyamatosan cipelnie, a
pihenőhelyen hagyja, amíg elmegy enni. A fiatal példányok
3-4 hónapos koruktól tudnak önállóan repülni.

Mindezek ellenére a repülőkutyák kulcsfajnak számítanak az
adott ökoszisztémában: nélkülük nem működik megfelelően
a rendszer. Számos olyan őshonos növényfaj van Ausztráliában, amelynek megporzását és termésének terjesztését kizárólag a repülőkutyák végzik el. A rovarokkal, madarakkal
ellentétben a denevérek nagy távolságra is képesek elszállítani a virágport és a terméseket. Ezzel biztosítják a szigetszerű
növénypopulációk között a géncserét. A biodiverzitás megóvásán túl evégett is fontos feladat a szürkefejű repülőkutyák
állománycsökkenésének megakadályozása és populációik
megőrzése.
Dulai Dávid

SZŰKÜL AZ ÉLŐHELY
A vadon élő példányok 12-15 évig élnek, míg a fogságban tartott egyedek a 20 esztendős kort is elérhetik. Természetes ellenségeik közé tartoznak a varánuszok, a szőnyegpitonok,
a rétisasok és a nagy testű baglyok. Mivel e ragadozók
főleg a legyengült vagy beteg példányokat zsákmányolják, nem okoznak jelentős populációcsökkenést,
sőt inkább javítják az állomány egészségi állapotát.
Súlyosabb veszélyeztető tényezőnek számít maga
az ember, aki sorra szünteti meg a repülőkutya
élőhelyeit. Az elektromos hálózatok szakszerűtlen
szigetelése miatt az áramütés szintén sok elhullást okoz. Annak ellenére, hogy veszélyeztetett és védett fajról van szó, sajnos itt-ott egyedek lelövése is előfordul. Ennek fő oka, hogy a
repülőkutyák tetemes kárt okozhatnak a gyümölcsösökben.
A különböző mítoszok miatt az emberek gyakran félnek a
denevérektől, pedig nem támadnak meg senkit, s a hajunkba sem szállnak bele. Ennek ellenére ne fogjuk meg a repülőkutyákat, mivel olyan vírusok (pl. Hendra-vírus, ausztráliai
denevér-lyssavírus) hordozói lehetnek, melyek az emberre is
veszélyesek.

Ébredező fiatal állat a szunyókáló anya hasán
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Ausztrália fogyatkozó faunája

Az élővilág édenkertje?
Ausztrália különösen gazdag olyan állatokban, melyek a természetben sehol másutt
nem fordulnak elő. A kontinensen élő emlősök 87, a hüllők 93, a kétéltűek 94 és a madarak
45 százaléka őshonos itt.

E

z azonban nem azt jelenti, hogy Ausztrália az élővilág
édenkertje volna; az ország természetvédelmi szervei
mindeddig 1700 állat- és növényfajt nyilvánítottak veszélyeztetettnek – s e szám a jövőben nyilván növekedni fog.
A ma élő emlősfauna több mint 30 százalékát a kipusztulás
fenyegeti!

Grey-kenguru

ŐSLAKOSOK ÉS TELEPESEK
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Illusztráció: John Gould

Az első telepesek előtti világ sem volt Paradicsom, mert a
„környezetidegen” őslakosok is kivették részüket az ember
nélkül kialakult fauna pusztításából. Ám az ő vadászataik és
erdőégetéseik főként a hajdani megafauna 40-50 ezer éve
még előforduló egyedeit sújtották, míg a fehér ember mezőgazdasága, nagymértékű állattenyésztése, erdőirtása, haszonállatai (s nem utolsósorban behurcolt és elvadult állatai)
alkalmasint jóval nagyobb károkat okoztak-okoznak.
Különös módon elsőként a nem erszényes apró emlősök közül tűnt el öt faj, valamint egy nagy gyümölcsevő denevér.
Úgy tűnik, hogy az elsőként kipusztuló méhlepényes fajok –
javarészt ausztrál ugróegerek (Notomys spp.) – igen érzékenyek voltak az őslakosok tűzzel való vadászatára, így a fehérek
megérkezésekor már meglehetősen ritkák lehettek. Feltételezhető, hogy a szinte azonnal elvadult házimacskák pusztították
el az utolsó példányokat, a XIX. század dereka táján.

Ugyanebben a században két erszényes is kihalt: a keleti
nyúlkenguru (Lagorchestes leporides) és a szélesarcú patkánykenguru (Potorous platyops). A keleti nyúlkenguru
a nyílt, füves síkságok lakója volt, s minden valószínűség
szerint az ott ridegen tartott szarvasmarhák tették tönkre élőhelyeit, melynek következtében a faj 1875-re teljesen eltűnt.
A szélesarcú patkánykenguru már a fehérek megérkezése
előtt is ritka lehetett, mert John Gould – a kor egyik legnevesebb zoológusa és állatábrázolója – alig néhány példányát
tudta csak begyűjteni. 1875 után immár senki sem találkozott
eleven szélesarcú patkánykenguruval.
A XX. században összesen 20 ausztrál emlős – közöttük 16
erszényes – pusztult ki, három fajt pedig már évtizedek óta
nem látott senki emberfia, tehát feltételezhető, hogy ezek is
kipusztultak.

ékfarkú sas elrabolja a kisbárányokat, a kenguru pedig eleszi
a füvet a marhák elől – és folytathatnám. A vádaknak persze
fele sem igaz, ám erről nehéz lenne meggyőzni őket. Ezért
aztán nagy lelkesedéssel irtották az erszényes farkast is. Az
utolsó vadon élő példányt 1930-ban lőtte le egy Wilf Bat�ty nevű farmer. A faj legutolsó képviselője, egy hím egyed,
1936-ban pusztult el a hobarti állatkertben. Ma már csak néhány preparátum látható múzeumokban, azonkívül fennmaradt még pár fotó és egy 62 másodperces filmszalag.
Fehérlábú nyúlpatkány

NEM TÉRNEK VISSZA
Ha kihalt ausztráliai állatfajokról esik szó, rögtön felbukkan
az erszényes farkas, másként tasmán tigris (Thylacinus cynocephalus) neve. Mivel időnként tényleges károkat okozott
a juhállományban, megpecsételődött a sorsa. Az ausztrál
farmerek – tisztelet az elenyészően kevés kivételnek – saját
jószágaikon kívül legszívesebben kiirtanák az összes őshonos állatot. Az ő szemükben mindegyiknek van több-kevesebb „bűne”, így szerintük a jámbor vombat összeszaggatja a
farm kerítéseit, lyukakat ás, amelyekbe a jószág beleeshet, az

további eltűnt fajok

Csupaszmellű patkánykenguru

Fehérlábú nyúlpatkány – Conilurus albipes. Egykoron közönséges volt Kelet- és Dél-Ausztráliában,1862 óta
azonban nem látták, minden bizonnyal kipusztult.
Holdas karmoskenguru – Onychogalea lunata. Ez a
szép, kis termetű wallaby 1956-ban halt ki. A behurcolt és elterjedt európai vörös rókák áldozata lett.
Csupaszmellű patkánykenguru – Caloprymnus
campestris. Habár a kutatók néhány példányának maradványait nemrég egy nyugat-ausztráliai barlangban megtalálták,
1935 óta senki sem látott eleven sivatagi patkánykengurut.
kis rőzsepatkány – Leporillus apicalis. Utoljára 1933ban látták. Sivataglakó, hatalmas, közös fészket építő patkány,
melynek vesztét alighanem az elvadult házimacskák okozták.
Fehérfarkú nyúlfülűbandikut – Macrotis leucura.
A XX. század derekán kihalt. Belső-Ausztrália sivatagos tájain élt, kipusztulását főképp a macskák és a rókák okozták.
McLear-patkány – Rattus macleari. Az egy hajóskapitányról elnevezett nagy rágcsáló hajdan igen gyakori volt
a Karácsony-szigeten (Christmas Island), de valószínűleg a
behurcolt patkányok terjesztette egyik járvány, melyet egy
élősködő Trypanosoma-faj okozhatott, 1903-ra kipusztította.
Grey-kenguru – Macropus greyi. 1924-ben látták az
utolsó, szabadon élő példányát. Vesztét a mezőgazdasági
környezetrombolás, az európai vörös rókák és az elvadult
macskák okozták.
Gould-ausztrálegér– Pseudomys gouldii. E faj utolsó
képviselőit 1856–57-ben találták meg, azóta még hírmondó
sem maradt belőle. A fehér ember behurcolta házi egér és a
patkányok betegségeivel szemben védtelen faj menthetetlenül kihalt.
Karácsony-szigeti patkány – Rattus nativitatis. A
Christmas Islanden egykor honos nagy rágcsálót a hajósok
által behurcolt patkányok betegségei pusztították ki. 1902ben látták utolsó élő egyedeit.

A hosszúlábú bandikutból (Chaeropus ecaudatus), amely
meglehetősen ritka volt már a XIX. század elején is, csupán
egy-két molyette preparátum maradt. 1857-ben, egy belső-ausztráliai gyűjtőexpedíció során sikerült kettőt szerezni
a sivatagi aboriginektől, de csak egyikük maradt fenn, mert a
másikat az expedícióban részt vevő Gerard Krefft, az Australian Museum akkori igazgatója – bármilyen hihetetlenül
hangzik – megette!
Nagy ritkán hallhatjuk, hogy egy réges-rég kihaltnak vélt állatfaj mégsem pusztult ki. Aki ismeri az ausztrál bozótosok vagy
a füves, spinifexes puszták világát, tudja, milyen nehéz teljes
biztonsággal meghatározni a hirtelen felbukkanó, majd villámgyorsan tovatűnő állatok rendszertani hovatartozását. Épp
ezért az ilyesféle „fölfedezéseket” fenntartással szokták fogadni.
Pár éve egy tasmániai kongresszuson vettem részt, ahol
vendéglátóm, aki Launceston zöldövezetében lakott, így fogadott: „Milyen kár, hogy nem tegnap érkeztél! Képzeld, mit
láttunk este a kertben: egy tasmán tigrist!” Szerintem csak
egy kóbor kutya lehetett, de nem szóltam egy árva szót sem...
Dr. Hangay György
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Törpe és krokodil?
Bár angol nevük után az állatkerti szakzsargon csak törpe krokodilokként említi őket,
ne gondoljunk arra, hogy a legkisebb krokodilfajok fürge, gyíkméretű apróságok!
Jóllehet a tompaorrú-krokodilok (Osteolaemus spp.) kisebbek ugyan, mint rokonaik, a testhosszuk
meghaladhatja a másfél métert, s kifejezetten erőteljes testfelépítésűek.

A

tompaorrú-krokodilok három fajánál csak két
dél-amerikai rokonuk, a Cuvier-törpekajmán (Paleosuchus palpebrosus) és a Schneider-törpekajmán
(Paleosuchus trigonatus) kisebb méretű, ám a krokodilfélék
(Crocodylidae) családján belül előbbiek számítanak a legkisebbnek, ha az átlagos testhosszt vesszük alapul. Többnyire
másfél méter hosszúak, igaz, feljegyeztek már 1,9 méteres
egyedet is. A testfelépítésük – családjukra jellemzően – jóval erőteljesebb, mint a két kajmánfajé, melyeknek súlya fele
vagy harmada, mint a hasonló méretű tompaorrú-krokodiloké; utóbbiak akár a 40 kg-ot is elérhetik. Az életmódjukban
azonban már több közös vonást találunk.
A tompaorrú-krokodil többnyire
csak másfél méteresre nő.

csak a két alfaj fajként való meghatározását, hanem egy harmadik (sőt, talán még egy negyedik) faj jelenlétét is feltételezi. Mindezek alapján az európai állatkertekben túlsúlyban
lévő O. tetraspis élőhelye az Ogooué-medence, az O. osborni pedig a Kongó-medencében él, míg a harmadik faj nyugat-afrikai származású.
Mi ennek a jelentősége? Sokszor éri vád a laikusok részéről
a kutatókat, hogy a fajok, alfajok meghatározására irányuló
munkájuk „szőrszálhasogató”, s nincs különösebb jelentősége. Ám az állatkerti ex situ – vagyis az eredeti élőhelyen kívül végzett – természetvédelem egyik fő célja a természetes
populációk genetikai állományának megőrzése, ezzel együtt
a hibridizáció elkerülése. Ha az állatkerteket egyfajta génbanknak tekintjük (és annak is kell tekintenünk őket), elengedhetetlen, hogy tudjuk, mit is akarunk megőrizni. A fenti
kutatás segítségével nem csupán az egyes törzsfejlődési vonalakat sikerült meghatározni, hanem a hibrideket is elkülönítették, a „tiszta” egyedeket pedig tenyészpárokba állították.

ÉJSZAKA AKTÍVAK

ALFAJOKBÓL FAJOK LETTEK
A tompaorrú-krokodilok Nyugat- és Közép-Afrika esőerdei
mocsaraiban és lassú folyású vizeiben élnek. Esetenként a
szavannák kisebb tavaiban is előfordulhatnak, ahol a száraz
évszakot a maguk ásta üregekben vészelik át.
A legutóbbi időkig a tompaorrú-krokodil két alfaját különböztették meg: az O. tetraspis tetraspis Nyugat-Afrikában, míg az O. tetraspis osborni Közép-Afrikában
terjedt el. Egy közelmúltbeli – állatkertekben
és múzeumokban végzett – átfogó
genetikai vizsgálat nem16

A taxonómiai kitérő után folytassuk tovább a biológiai sajátosságokkal. A tompaorrú-krokodiloknak kisebb termetük
miatt több a potenciális természetes ellenségük, mint nagyobb méretű rokonaiknak. Alkalmasint ennek tudható be,
hogy nyakuk, hátuk és hasuk viszonylag páncélozottabb,
amire latin nevük is utal (az osteolaemus csontos torkút jelent).
Elsősorban halakkal, kétéltűekkel, rákokkal és más gerinctelenekkel táplálkoznak. Ahol a száraz évszak teremtette kihívásokkal is meg kell küzdeniük, ott étrendjük szezonális
változatosságot mutat, vagyis időszakonként kevesebb
halat fogyasztanak. Éjszaka aktívak, ekkor a szárazföldön is mozognak. A nappalt többnyire maguk ásta
üregek oltalmában töltik, melyek bejárata sokszor
a vízszint alatt található. Magányosan élnek, csak
párzási célból keresik egymás társaságát.
A párzási időszak az esős évszak
elején (májusban vagy
júniusban) azzal kez-

Fotó: Endrédi Lajos

dődik, hogy a nőstény egy fészekdombot épít, amelybe később beássa tojásait. Ezek száma átlagosan 10, de akár 20 is
lehet. A krokodilfiókák 85–105 nap múlva kelnek ki
tojásaikból, anyjuk segédletével. Ahogy többi
rokona, a tompaorrú-krokodil is gondos
szülő: az anyaállat mind a fészket, mind
kikelt utódait vehemensen védi. Arról
sajnos kevés információnk van, hogy a
kicsiket mennyi ideig óvja. A nílusi krokodilról (Crocodylus niloticus) tudjuk, hogy a fiókák akár két évig
is anyjuk védelmében cseperednek. Táplálékuk ekkor a méretüknek megfelelő kisebb állatok, főként ízeltlábúak, apró
halak.

TOJÁSOK AZ INKUBÁTORBAN

A kis krokodil hamarosan kibújik a tojásból.

Állatkerti körülmények között jobbára mesterséges módon,
speciális inkubátorban keltetik a tojásokat, hogy biztosítsák
a szükséges környezeti feltételeket. A Szegedi Vadasparkban,
ahol jelenleg szaporítják a fajt, a keltető hőmérséklete 30 Celsius-fok volt, s 90-95 nap múlva keltek ki a fiókák. A hőmérséklet nemcsak a kelési időt, hanem a krokodilok nemét is
befolyásolja. A tompaorrú-krokodilnál a pontos határértékek
nem ismertek, ám például a mississippi aligátornál (Alligator
mississippiensis) igen: náluk 29, valamint 33 Celsius-fokon
nőstények, 31 fokon hímek fejlődnek a tojásokban. A keltetés során a magas páratartalomra (85-90%) éppúgy oda kell
figyelni, mint a megfelelő szellőzésre. Kikelésük előtt a fiókák
kvartyogó hangot hallatva szólítják anyjukat; ilyesformán
hívják fel magukra a gondozók figyelmét is. A sekély, meleg
vizes akváriumban elhelyezett kiskrokodilok egy
hét után kezdenek el
enni, először rovarokat, idővel pedig apró
halakat. A faj képviselői fogságban akár
a 70 éves kort is megélhetik.
A tompaorrú-krokodil
veszélyeztetettségét illetően kevés adat áll rendelkezésre, rejtett életmódja
és félénksége miatt. Az biztos, hogy az illegális bushmeat
vadászat – a vadon élő állatok fogyasztási célú mértéktelen öldöklése
– e fajt is érinti. Bár a tompaorrú-krokodil bőre nem értékes, húsa annál kedveltebb
csemege. Jelenleg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján sérülékeny („vulnerable”)
faj(ok)ként szerepelnek. Állatkerti állományuk stabilnak
mondható, Európa-szerte kb. 100 intézményben megközelítőleg 200 egyedet tartanak belőlük, a Lipcsében vezetett
törzs
könyvi program (ESB) keretében. Magyarországon is
számos gyűjteményben láthatók, a már említett szegedin kívül a győri, a nyíregyházi és a pécsi állatkertben is.
Endrédi Lajos
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Bálnalesen az Azori-szigeteken

PILLANTÁS AZ ÓRIÁSOKRA
„Ott vannak!” – kiáltanak fel a katamarán utasai közül többen is. A távolban, a délutáni
napfényben csillogó tengeren ott láthatók az ívelt gőzsugarak, melyeket a mélyből felemelkedő
cetek fújnak ki a felszínre jutva. Egy ámbráscetcsoportot közelítettünk meg így, figyelhettük
tevékenységüket és viselkedésüket egy órán át, mindenki nagy megelégedésére.

A

z Azori-szigetek, talán a mondabeli Atlantisz maradványaiként, ott sorakoznak az Atlanti-óceán közepén. A három tenger alatti hátságot, illetve hegyvonulatot érintő szigetcsoport kilenc nagyobb szárazulatból áll.
Az egyes földdarabok tulajdonképp a hegyvonulatok tengerből kiemelkedő fennsíkjai és csúcsai. A legnagyobb, San
Miguel mintegy 60 km hosszú és 8-12 km széles, a főváros,
Ponta Delgada is itt található. A szigetek Portugáliához tartoznak.

MARADNAK ÉS VÁNDOROLNAK
A cetek rendjét az Azori-szigeteknél 24 faj képviseli. Ezek
persze nem egyszerre fordulnak elő a szigetvilágban, hiszen
jó részük migráns emlős. Míg egyes fajok csak részleges vonulók, más fajoknak a teljes populációja elvándorol más tengeri tájakra, s csupán az év kisebb részét töltik a szóban forgó
vizeken.
Mindössze négy faj van a huszonnégyből, amely egész évben megtalálható itt. Ilyen a sokfelé megritkult közönséges,
avagy rövidcsőrű delfin (Delphinus delphis), mely szerencsére szaporodik és januártól decemberig megfigyelhető a Ponta Delgada előtti vizeken. Hasonlóképp egész esztendőben
találkozhatunk itt két másik delfinfajjal, a palackorrú delfinnel (Tursiops truncatus) és a nála nagyobb Risso-delfinnel
(Grampus griseus). Mindkettő úgynevezett kozmopolita faj,
csaknem a világtenger egészén fellelhetők.
Szerencsénk volt szeptember végén – amikor itt jártunk –,
hisz épp kifogtuk az atlanti, más néven foltos delfin (Stenella
frontalis) fő idejét. Ez a faj tudniillik csak június elejétől december végéig tartózkodik az azori vizeken. Két helyen is találkoztunk kisebb csapatával. A hozzávetőleg 230 cm hosszú
(vagy kisebb) állatok játékosan úszták körül a lelassító hajót.
A faj elterjedési területe az északi féltekén felöleli az Atlan-
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ti-óceán teljes szélességét, de valamelyest a déli féltekére is
átnyúlik, s foltos delfin a Brazília előtti trópusi vizeken is föllelhető. A meleg mérsékelt és a trópusi tengereket kedveli, a
parti vizeket viszont kerüli.
A negyedik állandó faj az ámbráscet (Physeter macrocephalus), mely egyszersmind vándorló is. Azért nevezzük részleges vonulónak, mivel csak a kifejlett hímek vándorolnak el.
Nyáron ők jobban kedvelik a sarkvidéki hideg tengereket, így
a párzási időszak után az északi jégsapka közelébe vándorolnak, s az izlandi és grönlandi vizeken keresik különféle fej
lábúakból (Cephalopoda) álló táplálékukat.
Az ámbráscet nem vonuló kifejlett nőstényei, kisebb csapatokat alkotva, az azori vizeken vezetik borjaikat. Szaporulat
nélküli idősebb nőstények is besegítenek a fiatalok gondozásába, s csatlakoznak a csoporthoz más növendékek is. A csapat néha eltűnik fél órára, ilyenkor együtt lemerülnek 5-600
méter mélyre, vagy akár 1000 méterre is, hogy zsákmányt
ejtsenek a mélytengeri fejlábúakból. Visszatérve a felszínre,
kisebb csapatokba tömörülve mozognak. Alig lehet pontosan megszámlálni őket a víz hullámzásában. Az egyik ilyen
felszínre emelkedésnél 14 példányt sikerült összeszámolnom
egy sűrűn tömörülő csapatban.
E példányok a hátuk természetes mintázata szerint egyedileg
is azonosíthatók, így felbukkanásuk, más szóval megfigyelési adataik alapján monitorozhatók. Törvényszerűségeket
lehet megállapítani mozgásdinamikájukról, mozgáskörzetük nagyságáról, annak időbeni használatáról, táplálkozási
szokásaikról.
Az ámbráscet a fogascetekhez tartozik, azaz alsó állkap
csaiban igazi fogak ülnek. Másik különlegessége az ivari két
alakúság: a kifejlett hímek 18 méteres testhosszukkal, tehát
mintegy egyharmaddal, szárnyalják túl a maximum 12 méteres nőstényeket.

Fotó: Shutterstock

Táplálékát a felszín alá bukva, körülbelül 1000 méteres mélységből szerzi. Az ámbráscet fő táplálékbázisa, a mélytengeri
fejlábúak világa egyelőre nincs veszélyben, hisz ezt a mélységet a kereskedelmi halászat még nem érinti.
Az 1960-as években, amikor már világszerte tiltották a bálnavadászatot (csak Japán, a Szovjetunió és Norvégia volt
„jogosult” vadászatra), az Azori-szigeteknek is maradt némi
joga bizonyos évi ámbráscet-kontingens levadászására. Szerencsére erről 1984-től lemondtak, s attól fogva békében élhetnek itt is az ámbráscetek.

A LEGNAGYOBB GERINCES

A foltos- vagy más néven atlanti delfin június és december
között tartózkodik az azori vizeken.

A fejlábúak előkelő helyet foglalnak el
az ámbráscetek étlapján.

Két hónapig a világ legnagyobb gerinces állata, a kék bálna
(Balaenoptera musculus) is átvonul az azori vizeken, amint
telelőhelyei felől északra halad. Vonulásának csúcsideje február végétől április elejéig tart. A hatalmas állat a sziláscetek
közé tartozik, s elsősorban a felszínhez közeli planktonból –
és alkalmilag a nektonból – szerzi táplálékát.
Nem hivatalos mérési adatok – melyeket a bálnavadászok
vettek fel annak idején – néha 33 m hosszú példányokról is
beszélnek. A zoológia hivatalos mérései azonban némileg kisebb adatokkal szolgálnak. Mint tudjuk, a kék bálna esetében
a kifejlett nőstények nagyobbak a hímeknél, így a rekord
mérések az előbbiekre vonatkoznak.
A világtengert benépesítő három alfaj méreteiben eltér egymástól. Közülük a törzsalak, azaz az „északi” kék bálna (Balaenoptera musculus musculus Linnaeus, 1758), mely a Csendes- és az Atlanti-óceán északi részét népesíti be, a hivatalos
mérések szerint 28 méter testhossz mellett alig 113 tonnás.
Ez vonul át minden tavasszal az azori vizeken. Az Indiaióceánban élő alfaj még nála is kisebb. Az Antarktisz körüli
vizeken élő „antarktiszi” kék bálna viszont 32 méter 60 cm-es
testhosszával az abszolút rekorder, a hozzá tartozó testtömeg
pedig 145 tonna! Ez a leghatalmasabb gerinces állat, mely valaha élt Földünkön. (Igaz, a dinoszauruszok között emlegetnek 34 méter hosszúakat is, súlyukat tekintve viszont azok
nem haladták meg a 100 tonnát.)
Az Azori-szigeteknél tavasszal feltűnő kék bálnák nemcsak
átvonulnak, hanem az itt töltött néhány hét fontos a táplálkozásukban is.
Dr. Bankovics Attila

A kék bálna (balra) a világ legnagyobb gerinces állata, hossza a
30 métert is meghaladhatja. Az ámbrás cet (jobbra) is igazi óriás,
a hímek 18 méter hosszúak is lehetnek.
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Szeretnék egy

szurikátát!
A szurikáta tartása jogilag egyszerű; nem
CITES-es faj, nem veszélyes állat, és nem
tartozik a „tiltott”, úgynevezett invazív fajok
közé sem. Tehát ebből a szempontból ideális
házi kedvenc. Ám mielőtt megvásárolnánk,
nem árt néhány dologgal tisztában lennünk.
A legfontosabb, amit tudomásul kell
vennünk: a szurikáta nem olyan pátyolgatni
való háziállat, mint teszem azt a kutya vagy a
macska.

S

zurikátát hosszabb ideig lakásban tartani kegyetlenség. Egyfelől lételeme az ásás, amit a négy fal között nem tudunk számára biztosítani, másfelől, ha nincs megfelelő talaj a közelben,
kényszerből folyamatosan kapar. Nem szoktatható szobatisztaságra,
és – ragadozó lévén – maga az állat sem kölniillatú.
A legjobb volna tehát a kertben, szabadon tartani? Szelíd példányokkal
ez ideig-óráig megvalósítható, de mégsem ajánlanám senkinek. Amíg
csak két hím szurikátám volt, ők jól elvoltak az udvaron, hívásra előjöttek vackukból, remekül érezték magukat. Mikor azonban már párban tartottam őket,
felfedezőútra indultak, s olykor a sokadik szomszédtól kellett visszacsalogatnom őket.
Marad tehát a kifutó, mint a legjobb megoldás. A férőhely legyen minél
nagyobb, lévén a szurikáta igen mozgékony. A talaj pedig legyen kötött,
nehogy a kiásott üreg állatainkra omoljon. A talajba süllyesszünk néhány eternit csövet, ezekben örömmel bujkálnak. Mély alap szükséges,
hogy ki ne ássák magukat, de elegendő egy alacsony, ám megmászhatatlan kerítés; tetszetős megoldás lehet az üvegfal. Jó, ha egy kis
domb van a kifutóban, melynek a tetejéről e szerfölött kíváncsi állatkák
nézelődni tudnak. A kifutóhoz tartozzon egy nagyobbacska, fűthető
házikó, ahol november és március között áttelelnek. Némi ásási lehetőséget itt is kell biztosítani számukra. Az ásás tudniillik nemcsak az állatok gyorsan növő karmait koptatja, hanem kondícióban is tartja őket.
Ez afféle „szurkáta-fitnesz”.
Néha – főleg a helyhiány miatt – felmerül a kérdés, hogy a szurikáták
együtt tarthatók-e más állatokkal. Állatkertekben különféle afrikai
majmokkal szokták őket társítani, ám hobbiállattartóknak mások a
lehetőségeik, így inkább ne tartsuk őket közös kifutóban madarakkal vagy kisebb emlősökkel. Már csak azért sem, mert a szurikáták
bizony ragadozók; előfordult olyan eset, hogy egyik napról a másikra két csupaszszemű kakadut vadásztak le.

Fotók: Shutterstock

CSAPATBAN VAGY EGYEDÜL?
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A szurikáta társas lény, így sohase tartsuk magányosan. A legjobb
a kisebb csoport, ám az állatokat egyszerre, egészen fiatal korban
kell összeszoktatni, ellenkező esetben a később bekerült példányt a
csoport régi tagjai nemcsak kiközösíthetik, hanem meg is ölhetik.
A három hónapos kor a legjobb az összeszoktatásra. A beltenyésztés
elkerülése miatt természetesen az ellentétes ivarú egyedeket másmás tenyésztőtől szerezzük be.
A szurikáták nem csupán fajtársaikkal, hanem a gazdájukkal is kommunikálnak; nem zajosak, de érdekes, kedves hangot adnak ki. Kéz-

Mivel a szurikáták a természetben is
csoportban élnek, fogságban sem szabad
magányosan tartani őket.

ből elveszik a táplálékot, sőt olykor még meg is simogathatjuk őket. Viszont haraphatnak, következésképp kisgyermek
mellé nem valók! Minden példány más-más egyéniség, lesz
olyan, aki szinte teljesen megszelídül, míg a másik élete végéig félszeg marad.
A szurikáták táplálása egyszerű, ám költséges. A természetben sok rovart esznek, így ezt nem nélkülözhetik fogságban
sem; nagy mennyiségű lisztkukacot vagy gyászbogárlárvát
is képesek bekebelezni. Ez persze önmagában kevés. Kapjanak egeret, naposcsibét, darált húst, tojást, némi gyümölcsöt
stb. Egyes példányaik felettébb válogatósak lehetnek, ennek
ellenére kerüljük az egyoldalú táplálást.
Mint a fent leírtakból is kitűnik, a szurikáta nem tartozik az
egyszerűen tartható házi kedvencek közé. Más szóval mindenki jól gondolja meg, van-e elég ideje, energiája és persze
pénze ahhoz, hogy néhány ilyen egzotikus állatka akár évtizedekre beköltözzön a kertjébe.
Karámos Edina

Fotó: A Jászberényi Állatkert archívumából

A szurikátáknál rendkívül fontos a testi kontaktus.

Magyarország ragadozó
madarai
Végre megszületett az a könyv,
amely szakmailag hitelesen,
a legfrissebb adatok és világszínvonalú fotóanyag felhasználásával mutatja be a hazánk
területén előforduló mind a 36
ragadozómadár-fajt. E kötet egyszerre madárhatározó,
kézikönyv és fotóalbum – hiszen mindhárom kívánalomnak eleget tesz. Már csak emiatt is kijelenthetjük,
hogy ilyen ragadozó madaras könyv még nem jelent
meg idehaza, így vélhetőleg nélkülözhetetlen segítőtársa lesz a magyar madarászoknak. (Papp Gábor
– Kovács András – Turny Zoltán: Magyarország ragadozó madarai, magánkiadás, 2015. A könyv megrendelhető: www.parlagisasalapitvany.hu)

Csodálatos madárvilág
Schmidt Egon könyve második
kiadásában igazán megszépülve
került az érdeklődők asztalára;
most Bécsy László parádés felvételei teszik teljessé a kötetet.
Az oldalakon megismerkedhetünk a hazai madárvilág néhány
illusztris képviselőjével, megtudhatjuk, hol lehet őket megfigyelni, miképp telnek
a madár-mindennapok, s egyáltalán létezik-e ma
hasznos vagy káros állat? A Kossuth-díjas szerző a tőle
megszokott lebilincselő stílusban osztja meg tapasztalatait az olvasóval. Ezek után nem csoda, ha bárki
nyakába veszi a távcsövét, s elindul az erdő, mező vagy
épp vadvízország felé. (Schmidt Egon–Bécsy László:
Csodálatos madárvilág, Új Ember, 2015)

A vadvilág képes atlasza
Az elsősorban az ifjúság számára íródott kitűnő kézikönyv
mintegy ezer állatfajt mutat be,
többségüket remek képekkel illusztrálja. Ám mégsem csupán
egy határozókönyvről van szó; a
szerző nem elégszik meg azzal, hogy portrékat villantson fel az élővilágból, hanem egyúttal leírja az állatok
élőhelyeit, azt, hogy egyes fajok miért épp ott élnek,
ahol ma találkozhatunk velük, hogyan viselkednek,
miképp férnek meg egymással. Arra is választ kaphatunk a könyvből, hogy miért fogyatkozik rohamosan
Földünk állatvilága. (John Farndon: A vadvilág képes
atlasza, GABO)
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Hírcsokor a Magyar Természettudományi Múzeumból

MADARAK ÉS FÁK

ÉRZÉKSZERVEK ÉS ÉRZÉKELÉS

A madarak és fák hetén, május 11. és 15.
között a hazai őshonos fafajok lesznek
terítéken. A Természettudományi Múzeumba
ellátogató
gyerekek megtudhatják, hogy rokonok-e a szelíd és a vadgesztenye,
hogy milyen hársfáról kell a gyógyteának is jó
virágot gyűjteni, hogy mit keres a mezei szil az
erdőben, és hogy vajon mije molyhos a molyhos
tölgynek? Szombaton, május 14-én, 10-től 14 óráig
a „Műhelytitkok” programsorozatunk keretében a
hazai őshonos fafajok szakértőjét, Bauer Norbert
botanikust kérdezhetik az érdeklődők.

Vajon tudjuk-e, hogy az evolúció során hogyan alakult az érzékelés és
az érzékszervek fejlődése? Vajon mi, emberek miben hasonlítunk vagy
különbözünk az állatvilág egyes tagjaitól? Vajon ugyanazt a valóságot
látjuk, halljuk, érezzük? Ezekre a kérdésekre is választ ad a Magyar Természettudományi Múzeum legújabb kiállítása, melynek címe: Testes
témák – Az érzékszervek és az érzékelés. A kiállítás kalandozás az érzékelés birodalmában, próbák, játékok, rejtvények,
preparátumok, modellek
segítségével. A bemutató
felnagyított érzékszervmodelljeit a Magyar Televízió Testi mesék című
sorozatából adományozták a múzeumnak.
Az óránként kezdődő
interaktív bemutatóhoz
előzetes
bejelentkezés
szükséges (a 210-1085-ös
telefonszámon).

„DENEVÉR NYITÁNY”
A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN
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A fentiekről bővebb információ a
Vadonleső Program (www.vadonleso.hu) és a Magyar Természettudományi Múzeum (www.mttm.
hu) honlapján érhető el.

Fotó: Csorba Gábor

Rőt koraidenevér

2016-ban az év emlőse a denevér.
Ebből az alkalomból a Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső
Programja és a Magyar Természettudományi Múzeum tematikus évet hirdet. A programsorozat
megnyitójára a Magyar Természettudományi Múzeumban került sor „Denevér Nyitány” címmel, 2016. április 6-án.
Ezzel a rendezvénnyel indítottuk
útjára egész éves sorozatunkat,
amelyben lesznek országos szintű, gyerekeknek meghirdetett
meseíró és kreatív pályázatok,
denevérfesztiválok, denevérvédelmi programok. Célunk a hazai
denevérfajok népszerűsítése és
elfogadtatása mellett egy speciális denevérbarát épületprogram
kidolgozása. Éves programjainkat
könnyű
zenei irányba mozdítjuk
el: kortárs költők által elkezdett
denevérmeséket folytató írói, zenés klipkészítői és képzőművészeti pályázatot hirdetünk.

összeállította: Jókuthy Emese

Magyarország ősmaradványai 10.
Nummulites millecaput (Boubée, 1832)

Fotó: Dulai Alfréd

(Tatabánya; középső eocén; Magyar Természettudományi
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
A mészvázas egysejtű foraminiferák általában a kevésbé ismert ősmaradványok közé tartoznak. Akad azonban legalább egy kivétel, amelyet
még a fosszíliák iránt kevésbé fogékony emberek is gyakran emlegetnek. Ez pedig a Nummulites, vagy köznapi nevén a Szent László pénze.
A foraminiferák normál vagy csökkent sótartalmú tengervizekben fordulnak elő, s az ide sorolt fajok túlnyomó többsége a mikroszkopikus
mérettartományba tartozik. Vannak ellenben olyan fajok, melyek több
centiméteresek is lehetnek, ezeket összefoglaló néven nagyforaminiferáknak nevezik. Utóbbi nem rendszertani kategória, pusztán a méretük miatt vonják így össze az egyébként nem
közeli rokon formákat. Az eocén korszakban a hajdani Tethys-óceán sekélytengeri üledékeiben rendkívül gyakoriak
voltak a Nummulitesek, amelyek Magyarországon is sok helyütt kőzetalkotó mennyiségben fordulnak elő. Legnagyobb
fajai – mint például az itt bemutatott N. millecaput – akár a 10 cm-es átmérőt is elérhetik. Lencse- vagy pénzérmeszerű megjelenésük ihlette a Szent László pénze elnevezést. A legenda szerint egy ízben a menekülő Szent László király
pénzt szórt üldözői elé, ám az ő kezükben kővé váltak az összeszedett érmék. A kőzetalkotó mennyiségű „pénzek” több
földrajzi névben is megjelennek, ezek közül leghíresebb a bakonyi község, Pénzesgyőr neve. A Nummulitesek kutatásának nagy hagyományai vannak Magyarországon. Hantken Miksa és Rozlozsnyik Pál méltó utóda Kecskeméti Tibor, a
Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főigazgató-helyettese. Munkássága eredményeképp milliószámra találhatók az Őslénytár gyűjteményében a különböző hazai lelőhelyekről és mélyfúrásokból származó Nummulites-példányok. 2016-ban az év ősmaradványának választották a Nummulitest.

FAGGATHATÓ ELŐDEINK
A Magyar Természettudományi Múzeum Szóra bírt csontjaink című időszaki kiállítása 2016. november 28-ig tekinthető meg.
A kiállítás az embertani leletek bemutatásán és ismeretek átadásán túl az antropológusi munka szinte teljes folyamatát
bemutatja a régészeti feltárásoktól a tudományos feldolgozásig, melynek alapja a gyűjteményben rendszerezett embertani anyag és persze a kapcsolódó szaktudás.
Mi történik a régészeti ásatásokon begyűjtött embertani leletanyaggal? Milyen eszközöket, módszereket, műszereket
használnak a kutatók az ásatás helyszínén, a gyűjteményben és a laboratóriumban? Mire figyeljünk a csontok megtisztításánál és a preparálásnál? Mit vizsgálnak
az antropológusok? Hogyan becslik az életkort,
a testméreteket, milyen jelek utalnak a hajdanvolt életmódra és táplálkozási szokásokra? Mi
okozhatta a halálát annak a Kr. e. 50–70 között
elhunyt szarmata nőnek, akinek hiányzott a bal
karja? Hogyan történt a sebészi koponyalékelés
a honfoglalás korában? Vajon milyen nyomai
vannak a szimbolikus trepanációnak a koponyán? Milyen nyomokat hagy a koponyacsont
felszínén a kezeletlen szifilisz? Mit rejtenek a
mellkasban és a hasüreg tájékáról származó
földminták? Hogyan érhetjük tetten, milyen
belső paraziták károsították elődeinket? Miben
segíthet a több ezer évvel ezelőtti kórokozók kimutatása? Miként elevenednek meg elődeink
arcvonásai? Milyen tényezők befolyásolják a
száj formáját és teltségét? Hogyan nézhetett ki
Dobó István?
A Szóra bírt csontjaink válaszolnak.
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Állatkerti élménytáborok
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A jó idő jelzi a nyár közeledtét, s a gyerekek lassan elkezdik
számolni, mennyi idő van még a nyári szünetig. A szülők is
kezdik már szervezni csemetéik nyári programjait. Fontos,
hogy a gyerekekre ne csak felügyeljenek, hanem érdekes és
izgalmas programokról is gondoskodjanak számukra. A nyári táborozás szervezéséhez ezért ideális helyszín az állatkert.
Itt mindig történik valami érdekes, és ha egy hetet töltünk el
közösen, akkor is maradnak olyan titkok, melyekért legközelebb is érdemes eljönni ide.

zoodebrecen.hu

Együtt sétálhatunk a pingvinekkel, segíthetünk megetetni
a zsiráfot, megsimogathatjuk a kígyót és a szakállas agámát,
meghallgathatjuk a gibbonok énekét, s gyűrűsfarkú makik
között sétálhatunk a kifutóban. A vidámparki jutalomjátékról
nem is szólva.
A debreceni állatkertben és vidámparkban (Nagyerdei Kultúrpark) több évtizedes hagyományok alapján szerveződnek
a zoológiai szaktáborok, ahol a táborozók állatkerti állatok
életének titkaiba pillanthatnak be. Együtt etetjük a kert lakóit,
s együtt követjük életük nyomait is. Az állatokkal való közvetlen találkozások, az izgalmas felfedezések, a játékok és a
nagy versengések élménye sok új ismerettel tesz bennünket
gazdagabbá. A nagyító alatt és a távcső előtt a természet apránként felfedi számunkra titkait…
A tábori program a nyári szünetben minden hétköznap 8
órától 16 óráig tart. A csoportok munkáját szakképzett pedagógusok irányítják. Információ: www.zoodebrecen.hu
Nyomozzunk együtt! Járjuk közösen a vadon világát! Titkokat kutatva fedezzük fel együtt az élővilág sokszínűségét!
Minden általános iskolást szeretettel várunk.

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.

Schmidt Egon 85 éves

A természet
tudósa
Több mint nyolcvan könyve és több ezer cikke jelent meg, rendszeresen szerepel tévében-rádióban. 85 évesen is szívesen kirándul a természetbe. A Kossuth-díjas író, Schmidt Egon otthonába látogattunk el.

L

akásában is madarak veszik körül, tágas kalitkából sámarigó csodás éneke
hallatszik, ám jóval csöndesebb tollasok is laknak itt: számtalan madárgrafikán és -festményen. Az asztalon Erika táskaírógép, a mai napig ezen dolgozik. Cikkeket ír, s talán még az idén két újabb könyve is megjelenik.
A könyveidben mindig egy kicsit háttérbe húzódsz. Bemutatod az erdő-mező-nádas madarászösvényeit, számtalan állatot, leírod, amit hosszú évtizedek alatt láttál-tapasztaltál, de valahogy rólad, az íróról nagyon keveset lehet megtudni. Örülnék, ha most kivételt tennél, és mesélnél magadról.
– 1931-ben születtem Budapesten. Gyermekkoromat Becsehelyen töltöttem, ahol
apámnak 500 holdas birtoka volt. Ennek egyenes következményeként, amikor a
negyvenes évek végén kényszerűségből Budapestre költöztünk, nem válogathattam a munkahelyek között. Kezdetben az Óbudai Textilfestő Gyár munkatársa lettem, majd sváb származásosom miatt, és mivel szüleimet kuláknak bélyegezték,
1950-ben internáltak Tarnaleleszre. Itt édesapámmal és öcsémmel együtt kubikusnak álltunk, de rendszeresen dolgoztunk a mezőn kényszerű házigazdámékkal is. Kevéske szabadidőmben az erdőt-mezőt jártam, s itt írtam első cikkemet az
Aquilába, mégpedig a balkáni fakopácsról.
Katonaként munkaszolgálatos voltam, majd a MÁV Magasépítő főnökségnél dolgoztam, fizikai munkásként. Származásom miatt egyetemről álmodni sem mertem.

Mikor következett be végre az az időszak, amikor már hivatásszerűen is foglalkozhattál állatokkal?
– Az ötvenes évek végén. Nagy szerencsém volt, mert Sterbetz István javaslatára
felvettek a budapesti állatkertbe állatgondozónak, mégpedig az Akvárium részlegbe. Az állatkertben ismertem meg későbbi feleségemet, Csóka Esztert, aki ott kertésztechnikusként dolgozott. Negyvennyolc évig voltunk boldog házasok, három
gyermekünk született, és hét unokánk van.
Néhány év múlva az állatkertből a Madártani Intézetbe kerültem, mégpedig tanítómesterem, Keve András mellé. Az igazgató akkor a szintén neves ornitológus,
Vertse Albert volt. Amellett, hogy sok apró-cseprő munkát bíztak rám, egy igen
érdekes feladatot is kaptam: a baglyok köpeteiben vizsgáltam a hazai kisemlősfajok
előfordulását. Egy könyvet is írtam e témában – amikor már az Intézet a Természetvédelmi Hivatalhoz tartozott –, de a vizsgálatokat sajnos nem fejezhettem be,
ehelyett száraz papírmunkát kaptam.
1980-ban Veress István főszerkesztő felkért, hogy legyek az akkori Állatvilág magazin munkatársa, szaklektora. Remek kollégák vettek körül – Patay László, Bécsy
László, hogy csak néhány nevet említsek –, és a lap is roppant népszerű volt. Ennek
ellenére 1991-ben, épp akkor, amikor nyugdíjba mentem, megszűnt.
Hogyan és mikor született az első népszerűsítő könyved?
– A Madártani Intézet telefonját legtöbbször én vettem fel, így természetesen a kérdések is hozzám futottak be. Hamar kiderült, hogy mi mindenre kíváncsiak az emberek, így megírtam a több kiadást megérő Madarakról – mindenkinek című könyvemet. Ettől kezdve egymás után jelentek meg különböző kiadóknál a könyveim,
gyakran évente több is.
Megkeresett a televízió és a rádió is, az előbbiben például rendszeresen szerepeltem
a Kuckó című gyermekműsorban, míg az utóbbiban igen sikeres volt az Oxigén

című műsorom, amely 17 év után szűnt
meg. És persze még ott vannak a cikkek és könyvfordítások is.
Hogyan jut időd ennyi munkára, miképp alakul egy átlagos napod?
– Mindennap korán, fél hat-hatkor kelek.
Igyekszem minél többet terepen lenni. Ha messzebbre nem jutok el, és már
fáraszt az írás, a Gellért-hegyen vagy a
Népligetben töltök néhány órát. Gyermekkorom óta minden kirándulásomról
naplót vezetek, részletes jegyzeteimből
már több könyv is született. Ha határidős
munkám van, akkor minden egyes nap
megírom a betervezett oldalszámot – jó
szervezéssel mindenre jut idő.
Mik a terveid?
– Minél többet szeretnék terepen lenni,
és persze írni. Nagyon örülnék neki, ha
az idei évre „beígért” két könyvem, egy
mesekönyv és egy madarászmunka
végre megjelenne. Gondolkodom rajta,
hogy megírom a visszaemlékezéseimet,
s persze havonta több cikket is kérnek
tőlem a különféle lapok és magazinok.
A kiadó és a szerkesztőség nevében is
hadd kívánjak neked még nagyon sok
madarászkirándulást, újabb könyveket
és főleg jó egészséget. Isten éltessen,
Egon bátyám!
Kovács Zsolt

Bölények a Magas-Tátra hegyei között

Különös telepítések
Napjaink turistája, aki a Magas-Tátrában járja az ösvényeket, el sem tudja képzelni,
milyen viszonyok uralkodtak e tájon a XIX–XX. század fordulóján. Az 1870-es évek elején
megnyíló Kassa és Oderberg (ma Bohumín) közötti vasútvonal, majd az ugyanebben az
időben megalakuló Magyarországi Kárpát-egyesület jelentették az első lépéseket a terület
elszigeteltségének megszüntetésében és a modernizáció megindulásában.

A

kkoriban vetődött el először a területre a
későbbi híres vadász, Karl Christian Kraft
Hohenlohe-Oehringen herceg, a német császár unokatestvére, akinek már első
látogatása alkalmával nagyon megtetszett
a tátrai táj. Nem sokkal ezután a fiatal herceg szerelmes lett egy virágárus lányba, de
természetesen az óriási társadalmi különbségek miatt házasságról szó sem lehetett.
Az érző atyai szív azonban igyekezett kárpótolni a fiatalembert szerelmi bánatáért,
s 1879-ben fájdalomdíj gyanánt a herceg
megvette fiának az alapi Salamon családtól
a Magas-Tátra ma is legértékesebb részének
tartott, összességében tízezer hektáros landoki
és javorinai uradalmakat. Később az új tulajdonos
tovább növelte a területet.

ben és gümőkórban, sőt végzetes kimenetelű medvetámadásokra is sor került. A csorda többször ki
is tört a vadaskertből. A legtöbb bölényt végül a
tulajdonos a háború előtt és alatt eladta az állatkereskedő Hagenbeck cégnek, melytől annak idején az amerikai bölényeket vásárolta.
Az évek folyamán négy bölény elejtésére
került sor a Javorinán. 1907-ben egy 732
kg-os és egy 788 kg-os bikát ejtett el Frigyes
főherceg és Izabella főhercegnő, illetve két
másik alkalommal herceg Friedrich Georg
Hohenlohe ezredes és herceg Festetics Tasziló hozhatott terítékre egy-egy példányt.
Végül 1927-re már csak egyetlen bölénytehén
maradt a Javorinán, amelyet a terület örököse
ajándékba adott a birtokot később felvásárló csehszlovák államnak.

Megérkeztek a bölények

Mindenféle vadkecske

Miután az ifjú herceg berendezkedett birodalmában, hozzálátott, hogy őshonos és tájidegen fajokkal népesítse be a
területet. Noha napjainkban az idegenhonos vadfajok betelepítése nemkívánatos, akkoriban ezt teljesen elfogadottnak
tekintették. A legizgalmasabb ilyen akció a javorinai területen
a bölények betelepítése volt. A régi beszámolók szerint a XVII.
századig nyaranta megjelentek még e patások a Tátra bércei
között is, következésképp a herceg negyvenkét amerikai és
két európai bölényt hozatott a birtokra, nem sokat bíbelődve
a rendszertani kérdésekkel. Összesen tizennyolc borjú született, de a kis populáció még így sem tudott elszaporodni,
hiszen az évek során számos állat elhullott, főleg rühösség-

A herceg a kőszáli kecskét is szerette volna meghonosítani a
Magas-Tátrában, de náluk is liberálisan értelmezte a „kőszáli
kecske” fogalmát. Más szóval a világ minden tájáról hozatott
magának különböző fajú, alfajú és hibrid kecskéket, példának
okáért az Altaj hegységből, a Kaukázusból, Olaszországból,
a Himalájából, az Urálból, Salzburgból, Abesszíniából, Tur-

Bölények az etetőnél
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Izabella főhercegnő, a házigazda és Frigyes főherceg
az egyik terítékre hozott bölénnyel

kesztánból stb. Ha lehet, akkor ez a telepítés még kevésbé volt
eredményes, mint a bölények esetében. A legtöbb példány kitört és eltűnt a területről; akadtak elhullások medvetámadás,
szakadékba zuhanás, száj- és körömfájás, illetve rühösség
miatt is; a megmaradó példányok szaporulatában pedig sok
volt a halva született gida. Jól példázza az eredménytelenséget az a betelepítési kísérlet, mikor 1889-ben nyolc példányt
hoztak a területre, melyekből összesen egy állat maradt meg a

kivette, ám egy alkalommal a párzási időben Rőmer erdészt
az agancsára vette, aki alig élte túl a támadást. Az évek alatt ez
a bika számos utódot nemzett. A hercegi területre negyvenkilenc altáji szarvas is érkezett, de ezek legnagyobb része elpusztult, s csak tíz borjú született tőlük. Az utolsó öt példányt
végül eladta a tulajdonos. Ezeken kívül hozzávetőleg hatvan
vapitit is importáltak Kanadából, amelyek jól elszaporodtak a
területen, s nemcsak tisztavérű, hanem sok keverék utódnak
is életet adtak. A herceg 1884-ben a budapesti állatkertből is
hozatott két gímszarvast. Míg 1882-ben mintegy 120 gímszarvas élt a birtokon, addig harminc évvel később már 1200
Az 1907-ben gr. Schönborn Artúr által elejtett
9 éves, 279 kg-os vapiti bika

A Henriette főhercegnő által elejtett (ki tudja, melyik fajhoz
tartozó?) kőszáli kecske, és a vadászat résztvevői

vadaskertben, amely egy zergecsapat vezetője lett. Valószínűleg ez a kecske volt az, melyet 1907-ben Henriette főhercegnő
ejtett el egy vadászat során. (Az állat 70 kg-ot nyomott és szarvainak hossza elérte a 74 cm-t.) Az utolsó példányokat a gazdasági válságra való tekintettel 1915-ben adta el a tulajdonos.
Az előzőeknél jóval eredményesebbek voltak a zergeállomány megerősítésére tett erőfeszítések. Az 1880-as évek elején a Magas-Tátra zergéinek java a Csorba-tó környékén, az
ún. Szentiványi-féle területen élt. Létszámukat akkortájt 200250 egyedre becsülték, de nyáron a turisták zavarásai miatt
ezek az állatok is inkább áthúzódtak a galíciai területekre.
A javorinai állomány megerősítése végett a tulajdonos Tirolból és Fogarasból is hozatott példányokat, mit sem törődve
azzal, hogy a tátrai zergepopuláció önálló alfajhoz tartozik...
1907-ben már mintegy 600-700 példányra becsülték csupán
a hercegi vadászterületen élő egyedek számát.

Szarvasok és medvék
A „kőszáli kecskéhez” hasonlóan zajlott a szarvasok telepítése
is. Csak a poroszországi Sziléziából százon felüli gímszarvast
hoztak a tátrai vadászparadicsomba. 1881-ben érkezett egy
uráli szarvas is Szentpétervárról, mely a Vaszkó nevet kapta.
Vaszkó teljesen szelíd volt, az erdészek zsebéből a kenyeret is

egyedre becsülték a számukat. A herceg a legerősebb bikákat
magyar történelmi hősökről nevezte el, s ezek lelövése szigorúan tilos volt mindenki számára. Így például akadt Árpád
vezér, Szt. István, Hunyadi János, Mátyás király, Török Bálint
és Rákóczi néven számon tartott bika is.
Egészen más volt a helyzet a barna medvével, mely addig főleg váltóvad volt a birtokon, vagy legfeljebb kis létszámban
telepedett meg itt. Hohenlohe a Máramarosból hozatott néhány példányt a Javorinára, s gyakran egész télen át etette
őket. A vadászúr harminc esztendő alatt 18 medvét lőtt, köztük 1906-ban egy kapitális, 320-kg-os hímet. A mackók természetesen számos problémát is okoztak: a pásztorok rendszeresen panaszt tettek amiatt, hogy megtizedelik a nyájakat.
Igaz, sejthető volt, hogy ez nagyjából csak minden tizedik
esetben lehetett igaz. A többivel a nyájak őrzésével megbízott
emberek az egyhangú étlapjukat szerették volna változatosabbá tenni. Az viszont tény, hogy a medvék számos esetben
a környező falvak lakóira támadtak. Ilyenkor hajtóvadászatokat rendeztek a hercegi területen a „vérmedvékre”.
Trianon után, 1920-ban a tulajdonos szerződést kötött az új
csehszlovák állammal, hogy haláláig a terület birtokában
maradhat. Hohenlohe herceg végül 1926. május 14-én hunyt
el Kaszó pusztai birtokán, Somogy megyében. Örököse unokaöccse, August herceg lett, aki 1936-ban adta el tátrai birtokait Csehszlovákiának, akkori áron kb. 1,25 millió dollárért.
Tóth Tamás
27

A kirepült fiókák, amíg lehet, kihasználják
a szülők nyújtotta lehetőségeket…

Az

urbánus dolmányos
A dolmányos varjú (Corvus corone cornix) az angol madarász-poén szerint a nem kellően fejlett
országok madara, hiszen a szigetország javán a faj törzsalakját jelentő kormos varjú (Corvus c. corone)
él, míg – hasonlóan a lesajnált Közép-Kelet-Európához – Írországban dolmányost találunk…

E

A „hasznos” apróvad károsítása miatt kíméletlen üldözésben
volt része a vadászterületeken e fajoknak, ami oda vezetett,
hogy elkezdtek beszokni a települések széleire. Ott a hagyományos vadászati módszerek (ide értve leginkább a lőfegyverrel való gyérítést, mely korábban egyaránt érintette a felnőtt
példányokat, valamint a fészkeket, illetve az abban tartózkodó
fiatalokat) nem voltak alkalmazhatók. Ehhez párosult még egy
extra táplálékkínálat, amelyet először a városperemi szeméttelepek és csatornabefolyók biztosítottak. Ennek révén hamarosan felnőtt néhány olyan varjúgeneráció, mely megtanulta
kiaknázni az új helyzet előnyeit, s szaporodási, fiókanevelési
sikere is magasabb volt a (természetes viszonyok nehézségei
mellett még) vadászat sanyargatta „vidéki” társainál.
Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

ltekintve a politikailag enyhén szólva nem korrekt,
rosszmájú megközelítéstől, a hazánkban széles körben
elterjedt dolmányos varjú mellett kis számban (persze,
hogy az angoloknak mégis igazuk legyen, hol másutt, mint
a nyugati határ mentén) kormos is fészkel, illetve pontszerűen bizonyos városokban, így Budapesten is lehet e ritkábbnak
vélt alakkal találkozni. Természetesen a két forma hibridizálódik is, hogy a zavarba ejtő külsejű utódok elvegyék a fajok
beskatulyázásában élvezetet lelő madarászok kedvét.
Ennyi rendszertani kitekintés után érdemes visszatérni a
dolmányos varjú városiasodására, amely az
elmúlt évtizedekben gyorsult fel, s
egyfajta paradoxon, hisz alapvetően a folyamatos üldözés
elől menekült emberközelbe ez az intelligens madár.

NEM VÁLOGATÓS
Habár már rég megbukott a fajok hasznosságának és károsságának
igencsak
szubjektív
megítélése nyomán való
osztályozás,
néhány
madarat – és egyáltalán
nem véletlenül ezek
mindegyike a varjúfélék családjába tartozik – az egész éven
át vadászható, gyérítendő, üldözendő kategóriába sorolnak. Így
a vadászati szakzsargon
dúvadként kezeli a szarka,
a szajkó mellett a dolmányos varjút is.

A dolmányos képes a sirályok elől is elhappolni
a felszínen úszó táplálékot.

Bár sok varjúféle telepekben költ, a dolmányos ún. szoliter,
más szóval egyedüli fészkelő. A városi varjak magas fákra,
oszlopokra, sőt akár ipari létesítményekre, kéményekre rakott fészekben nevelik fiókáikat, amelyeket a kirepülést követően még hosszú ideig gondoznak, ily módon is biztosítva az
új nemzedék sikerességét. (Tehát igen okosan nem a szaporulat növelésébe, azaz a mennyiségbe, hanem a felnevelési
sikerbe, azaz a minőségbe fektetik az energiát.)
A városlakó fajoknál, így a dolmányosoknál is különleges
táplálkozási stratégiák egész tárházával lehet találkozni, mely
a vadon élő fajok esetében fel sem merül. Alapvető jelenség
a parkok hulladéktárolóinak átvizsgálása, a házi kedvenceknek (sokszor túlzó mértékben) kitett táplálék rendszeres elcsenése, az éjszakai közvilágítás kihasználása (pl. a kivilágí-

Míg a legtöbb ember a csapda szó hallatán rögtön – a korszerű jogszabályok által nagyon helyesen a tiltott módszerek közé sorolt – „agyoncsapdákra” gondol, az élve befogók
(azaz a „becsapdák”) alkalmazását nem tiltja semmi. Ennek
köszönhetően néhány évtizede reneszánszukat élik a csapdakreátorok, akik legtöbbször a bevált skandináv módszerek
(Larsen-csapda, svéd csapda stb.) továbbfejlesztésével érnek
el sikereket.
A varjúfélék befogása korántsem egyszerű, hiszen kiváló
megfigyelőképességű, gyanakvó madarakról van szó. Ugyanakkor kíváncsiak is, és ezt lehet remekül kihasználni, egy kis
leleménnyel megtoldva: a csapda egyik részébe szelíd, illetve
korábban befogott varjat tesznek, amely mintegy hívóként
működik. A becsalogatott dolmányos örömest csatlakozik a
Fotó: Kovács Zsolt

A kormos varjú neve nem szorul magyarázatra. E teljesen fekete tollazatú madárnak a csőrtöve is fekete tollakkal ékes, míg a hazánkban csökkenő számú, kolóniákban fészkelő, a településeket telente óriási tömegben
elözönlő vetési varjú (Corvus frugilegus) kifejlett példányainak csőrtöve szürke. Az egy cseppet bonyolítja a
dolgot, hogy a még nem ivarérett vetési a megszólalásig
hasonlít a kormosra, s ez a kezdő madarászoknál okozhat némi fejfájást. A megszólalás nem csak hasonlat: a
hang – de mellette persze az erős testalkat, valamint a
mozgás – kis odafigyeléssel egyértelművé teszi a látott
madár faji hovatartozását.
A kormos varjú elsősorban a Kisalföld térségében mutatkozik és fészkel szórványosan (akár a dolmányossal párba állva), ám aki könnyen és biztosan akar ilyen madarat
látni, annak a budapesti Margitszigetre kell kinéznie.
Ezek a madarak ugyanolyan magabiztosan mozognak
a városi környezetben, mint szürke társaik. Minden körülmények között feltalálják magukat, s alkalomadtán a
Dunán haladó uszályokról is megszerzik a napi betevőt…

tott középületek tetején vagy akár az utcai hulladékban való
keresgélés). Ám a Duna mentén komoly táplálékbázist nyújtanak a kagylók is, amelyek szárazra került, de zárt példányait a furmányos dolmányosok zátonyok, kavicsos partok
fölé repülve, majd elejtve törnek fel. Az autók közé diót dobó,
majd a feltört anyagot a pirosra váltott lámpánál komótosan
összeszedő varjak már évtizedekkel ezelőtt szerepeltek japán
városokról szóló filmekben, s talán említeni se kell, hogy ez
ma már felénk sem ritka jelenség…
A dolmányosok és más varjúfélék rendkívül vigyázó, de szemes madarak. Előszeretettel figyelik az ember ténykedését,
s akár később is felhasználják megfigyeléseiket. Ha például
kertészkedés közben rábukkanunk egy tojásokon ülő feketerigóra, mely elhagyja fészkét, akkor szinte biztosra vehető,
hogy valamelyik varjú később oly módon veszi gondozásába
a tojásokat vagy a fiókákat, ahogy Fekete István Vuk című regényének rajzfilmváltozatában a kis cinege tapasztalhatta…
Noha a városi kóborló vagy unatkozó házimacskák nagyságrendekkel több énekesmadarat tüntetnek el, ők legtöbbször
hangtalanul és majdhogynem észrevétlenül teszik ezt, míg a
kertekben megjelenő dolmányosokat, szarkákat és szajkókat
éktelen lármával próbálják elűzni az érintettek.

táplálékkal és vízzel ellátott „kollégához”, ám mindeközben beugrik egy varsa-elvű részbe, melyből már nincs kiút. Immár
ketten fognak újabb csatlakozókat, akár az utóbb jött példány
családtagjait, akik amúgy is a közelben tartózkodnak…
A csapdákat a tapasztalt vadászok sötétben szokták ellenőrizni, hisz az előzőekben leírtak alapján bizton állítható: nem
tartana sokáig, hogy a szemfüles varjak összekössék a rokonság fogyatkozását az ember ténykedésével.
Selmeczi Kovács Ádám
Élvefogó (svéd rendszerű) csapda működés közben

KELEPCÉBE CSALVA
A lőfegyverrel nem, vagy nehezen védhető területeken – így
akár a kertvárosokban – fosztogató dolmányosok ellen csapdák is bevethetők.
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Kínai fényvarázs az Állatkertben
Április 8-tól május 22-ig, tehát 45 estén keresztül, naponta este 7-től 10-ig látogatható az állatkertben a Sárkányok Éjszakái címmel megszervezett kínai fényvarázs program. A különleges kulturális és művészeti bemutatón a közönség sok száz lampiont
és egyéb kivilágított objektumot láthat, amelyeket a lampionművészek 45 tematikus kompozícióba rendeztek. A főbejáratnál
mindjárt egy közel húsz méteres, színpompás kínai sárkány fogadja a látogatókat, de a sétányok mentén megjelennek a kínai
zodiákus figurái, valamint sokféle állatot és növényt ábrázoló lampion is. Ahogy más művészeti ágak esetében, úgy a lampionművészetben is különböző irányzatok, stílusok léteznek, ezek sokfélesége is érzékelhető a színpompás tárlaton.
A különféle lampionok és más világító alkotások fontos szerepet töltenek be a kínai kultúrában, hagyományokban és művészetben. A tradicionális kínai naptárban nagyon sok olyan ünnep és esemény van, amelyeket – egyebek mellett – lampionokkal
szokás megünnepelni, s a különféle lampionok készítése éppen olyan művészeti ágnak számít, mind például a festészet, a szobrászat, a porcelánművesség vagy éppen a kalligráfia.
Európában viszonylag ritka, hogy a kínai lampionművészet alkotásaiból nagyobb kiállítást, tárlatot szervezzenek. Az elmúlt
években elsősorban a belga és a holland közönség láthatott ilyen bemutatót ottani állatkertekben és botanikus kertekben. Közép-Európában viszont mostanáig nem volt ehhez hasonló kiállítás.
A Sárkányok Éjszakái hivatalos megnyitójára április 7-én került sor. A
különleges tárlatot dr. Guo Xiaoguang, a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének kulturális tanácsosa, Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ
ügyvezetője, valamint prof. dr. Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és
Növénykert főigazgatója nyitotta meg.
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Fotó: Tóth Leticia

Írta: Hanga Zoltán Fotó: bagosi Zoltán

BEMUTATKOZOTT
A PINGVINFIÓKA
A Fővárosi Állat- és Növénykertben található Magyarország legnépesebb pingvinközössége. A kolónia harminckét pápaszemes pingvinből áll, a legifjabb, január 6-án kikelt fiókát is beleszámítva. A jövevény,
aki egy korábbi pingvinünk, Skipper emlékére a Skippy nevet kapta, az
első 33 napban a fészeküreg mélyén rejtőzködött, táplálásáról a szülőpár gondoskodott. Ám az állatkerti felnevelésben bevált gyakorlatnak
megfelelően ezt egy olyan utónevelési fázis követte, melyben az apróságról való közvetlen gondoskodás már az állatgondozók feladata. Végül három hónapos korában Skippy visszakerült a csapatba.
Állatkertünkben nagy múltja van a pingvinek tartásának, a régi időkben sziklaugró és Humboldt-pingvineket is tartottunk. A jelenleg bemutatott pápaszemes pingvinekkel több mint három évtizede foglalkozunk. Az első sikeresen fölcseperedő fióka 1994-ben kelt ki, s azóta
számos alkalommal került sor a szaporításukra. Skippy már a huszon
nyolcadik, Budapesten kikelő pingvin.

MENTETT ÁLLATOKAT
ENGEDTÜNK SZABADON
A tavasz eljövetelével több olyan mentett állatot is
szabadon tudtunk engedni, amelyek sérülés miatt,
vagy legyengült, illetve az áttelelésre alkalmatlan
állapotban kerültek be intézményünk természetvédelmi mentőhelyére. Március végén munkatársaink tizenhét sünt, tizennégy rőt koraidenevért,
egy közönséges késeidenevért, hat törpedenevért,
három fehér gólyát, egy nagy liliket és hat mocsári
teknőst engedtek el a Hortobágyi Nemzeti Park területén, erre alkalmas élőhelyeken, a nemzeti park
munkatársaival együttműködve. A megmentett és
a vadonba visszajuttatott állatok eszmei összértéke
1 millió 550 ezer forint.
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KEDVENCEINK
Állatkertünkben jelenleg 864 különféle fajjal foglalkozunk a gerinctelenektől egészen az emlősökig. S noha mindegyik egyformán fontos, természetes dolog, hogy a különféle állatok népszerűsége eltér a nagyközönség körében. A gyűjtemény tervezésében fontos szempontot jelentenek a látogatók kívánalmai, ezért a fajok népszerűségének alakulását is igyekszünk nyomon követni. A különféle állatok kedveltsége többféle módon is mérhető. Ezek közül az egyik az örökbefogadások számának vizsgálata.
Nálunk ugyanis az állatokat jelképesen örökbe lehet fogadni, s mivel ennek feltételei az összes faj esetében azonosak, egy állatot
pedig többen is örökbe fogadhatnak, a számokból jól kirajzolódik, hogy kik kertünk legnépszerűbb lakói.
Az alapítványunk által rendszeresen elkészített örökbefogadási „rangsor” első tíz helyére a következő fajoknak sikerült bekerülniük:

2.

Koala

6.

3.

zsiráf

7.

kis panda

8.

tigris

4.

pápaszemes pingvin

szumátrai orangután

UTAZÓ ZSIRÁFOK
Az elmúlt években rendszeresen szaporodtak a zsiráfok állatkertünkben. Jóllehet a zsiráfnál a vemhességi idő 450 nap
körüli, mivel több szaporodóképes nőstényünk is van, szinte
minden évre jut legalább egy ellés. Azt, hogy az utóbbi időben milyen jól szaporodtak a zsiráfok, kiválóan mutatják az
ezzel kapcsolatos statisztikák. 1868 óta, mikor az első zsiráfunk megszületett, összesen harmincegy alkalommal történt
Budapesten hasonló sikeres ellés, ám csak öt olyan esztendő
volt, melyben egy naptári éven belül két zsiráfborjú is született
(1985, 2002, 2012, 2013 és 2015).
A négy felnőtt tenyészállatunk mellett öt fiatal, helyi születésű
zsiráf lakta a Szavanna-komplexumot. A fiatalok közül a 2013
augusztusában született Sempala tavaly novemberben utazott el a marosvásárhelyi állatkertbe, az ugyancsak 2013-as,
de májusi születésű Shemsa pedig idén márciusban egy belga
szafariparkba került. E sorok írásakor épp Imara, a 2012. április
3-án világra jött ifjú zsiráf utazását szervezik a munkatársak: ő
egy csehországi állatkert lakója lesz.
No persze, Budapesten sem maradunk zsiráf híján. A négy felnőtt állat mellett a 2015-ben született zsiráfborjúkat, Ikinyát és
Sisit is láthatja a közönség.
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Fotó: Tóth Leticia

1.

5.

szurikáta

9.

ázsiai elefánt

10.

oroszlán

csupaszorrú vombat

Írta: Hanga Zoltán Fotó: bagosi Zoltán

A húszesztendős

orangután apuka
Egy-egy állatkertben több száz vagy több ezer állat is lakhat. S bár egy tenyészetre való
rovar, avagy néhány akváriumban lebegő medúza körében nehéz megkülönböztetni az
egyéniségeket, a legtöbb fajnál az egyes példányokat a gondozók személyesen is jól
ismerik. Minél inkább megjelenik az egyedek személyisége, annál valószínűbb, hogy külön
nevet is kapnak. Vannak azonban olyan állategyedek is, akiket nemcsak saját gondozóik,
illetve rajongóik ismernek név szerint, hanem az összes állatkerti dolgozó, továbbá akik az
érdeklődő látogatók körében is általános ismertségnek örvendenek. A Fővárosi Állat- és
Növénykert történetében ilyen legendás jószág volt Jónás, a víziló, Sziám, az elefánt, Jóska,
a teve, vagy éppenséggel Snufi, a szamár. A mai kornak is megvannak a hírneves állatai.
Kétségkívül közéjük tartozik Chuij, a hím szumátrai orangután, aki nemrégiben töltötte be
huszadik életévét.

A

méltóságteljes emberszabású 1996. március 24-én
látta meg a napvilágot a hamburgi Hagenbeck Állatparkban. Anyja a frankfurti születésű, most 32 éves
Mokko, aki jelenleg is Hamburgban él, apja a Berlinben született Sinjo, aki 2006-ban, 37 éves korában pusztult el. Nagyszülei között is bőven akadnak tekintélyes kort megérő egyedek. Apai nagyanyja, Babu szinte pontosan ötven esztendeig
élt, apai nagyapja, Charly pedig 57 évesen a világ legvénebb
orangutánja volt, mikor súlyos időskori betegségei miatt végül elaltatták az állatorvosok.
Chuij gyermekkorát születési helyén, Hamburgban töltötte,
majd 2004. december 13-án érkezett Budapestre, az Európai
Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) égisze alatt
működő orangután-tenyészprogram keretében. A nyilvánosságot annak idején külön sajtóközleményben tájékoztattuk
Chuij érkezéséről, melyben egyebek mellett azt írtuk, hogy
„az állatkerti szakemberek abban reménykednek, hogy az
összeszoktatás problémamentes lesz, és Chuij a két nőstén�nyel, Mirivel és Mengivel gyermekáldásban bővelkedő, példás családi életet él majd”. Ma, több mint tizenegy év elteltével
azt mondhatjuk, hogy Chuij beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hisz az idők során a budapesti nőstények összesen öt
olyan kölyköt hoztak világra, akinek Chuij volt az édesapja.
Chuij fiai és leányai közül a 2010-es születésű Moira, valamint
a 2014-ben született AnnaHanna (sic!) és Lone jelenleg is állatkertünk lakója, míg a 2010-ben világra jövő Vilmos előbb Lipcsébe, majd a pozsonyi állatkertbe került, a 2014-es születésű
Bulu Mata pedig jelenleg a dél-angliai Monkey Word lakója.
Chuij születésnapja alkalmából március 24-én külön rendezvényt szerveztünk az emberszabású majmoknak otthont adó
állatház nézőterén, méghozzá számos közönségprogrammal
egybekötve. Az esemény fénypontja természetesen Chuij
felköszöntése volt. Az állatgondozók speciális tortát készítettek számára, amely piskóta-tortalapokból épült fel, a krémet
gránátalmával, zabpehellyel és mézzel elkevert joghurtos túrókrémből készítették, a torta tetejére pedig különféle gyümölcsök – ananász, banán és kivi –, almaszeletekből kanya-

rított húszas szám, valamint a gyertyákat jelképező sóspálcikák kerültek. Utóbbiak hegyén a lángocskákat áfonyaszemek
helyettesítették. A torta mellett Chuij új játékokat, dobozokat,
textíliát is kapott, ami első olvasásra talán furcsának tűnhet,
de az orangutánok nagy örömüket lelik az ilyen tárgyakban,
különösen azokban, melyeket a fejükre tudnak húzni csákó,
sisak vagy kendő gyanánt.
Az ajándékokat a gondozók az egyik belső férőhelyre készítették be, s utána engedték oda az ünnepeltet. Chuij vérmérsékletére jellemző, hogy először kedvenc pihenőhelyéről
szemlélte az üvegfal túloldalán őt köszöntő közönséget, semmi egyebet nem téve. Csaknem egy óra telt el így, mire végül
fejére húzta az egyik ajándékba kapott szövetdarabot, s csupán másfél órával a tulajdonképpeni köszöntés után kezdett
el a tortából falatozni…
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Tengerimalacok a nagyvilágban

Hol kedvességéért,
hol húsáért tartják
Hazánkban az elmúlt esztendőkben újra népszerű lett a tengerimalac. Míg az 1990-es évektől
a pénzügyi válságig elsősorban a külföldről behozott, drága fajtatiszta tengerimalacok és
leszármazottaik voltak keresettek, mára újra a „közönséges”, azaz legtöbbször sima szőrű,
nyúlánk, változatos színű, parlagi típusú állatokat keresik.

J

elenleg a világon körülbelül tucatnyi tengerimalac-fajta
ismert, melyek közül itthon is szinte mindegyik megtalálható, s nálunk a nyugat-európai áraknak már feléért, harmadáért szert lehet tenni rájuk. Egy-egy könnyen
tenyészthető, jó minőségű fajtatiszta tengerimalac ára azonban mintegy ötszöröse a közönségesének.
Persze akadnak olyan fajták is, amelyek nem csak drágák;
ezeknek a tenyésztése is nehéz. Ilyen például a nyolc forgójáról híres abesszin tengerimalac, melynél még ma is általános, hogy csupán minden huszadik egyed felel meg a fajtaleírásnak. Jellemzőjük, hogy a rozetták közül egy pár a hát
két oldalán, egy pár a mellkas két oldalán, egy pár a csípőn
és egy pár a faron helyezkedik el. A különösen jó minőségű
állatokon még egy pár a pofán is föllelhető, így olyan benyomást keltenek, mintha jókora bajusszal lennének megáldva.
De e malacok értékét nemcsak a forgók száma és alakja befolyásolja, hanem az is, hogy pontosan, szimmetrikusan helyezkednek-e el a testen.

ÓRIÁSROKONSÁG
Az abesszin tengerimalacokhoz képest lényegesen egyszerűbbek megjelenésükben az úgynevezett
óriás tengerimalacok, melyek az
1980-as évek-
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ben érkeztek először jelentősebb számban Nyugat-Európába.
Ezek az állatok nemcsak külső, de belső tulajdonságaikban is
markánsan eltérnek az immár fél évezrede kontinensünkön
élő (és leginkább élő játékszerként, illetve kísérleti állatként
tartott) rokonaiktól, melyek „elfelejtettek” harapni, mászni.
Az óriás tengerimalacokat haszonállatként, húsukért tenyésztették ki Dél-Amerikában. Két fajtacsoportjuk is ismert.
Az egyik az úgynevezett brevilineo fajtacsoport, mely egyedeinek háta rövid, testük tojásdad alakú, izmos; jó húskihozatalú fajták, ugyanakkor a betegségekkel szemben kevésbé
ellenállók. Az ide tartozó intenzív fajtákat gyakran több tízezres, iparszerű állattartó telepeken tenyésztik. A longilineo fajtacsoport egyedeinek háta hosszú, testük nyúlánk, fejük ék
alakú, leginkább a vadon élő tengerimalacra emlékeztetnek.
Ezek az állatok rendkívül igénytelenek, ellenállóak, ám lassan
növekszenek; a parlagi típusú fajták tartoznak közéjük.
Míg a nálunk élő közönséges tengerimalacok újszülöttjei 4–9
dkg-osak, addig a húshibrid tengerimalacok – alomszámtól
függően – 12-30 dkg-os utódokat hoznak világra. Növekedési rátájuk
rendszerint duplája életük első
hónapjaiban, mint más
fajtáké. Így egy 120
napos hústípusú hím
tengerimalacnak legalább egykilósnak kell
lennie. Gyors növekedésük
eredményeképp
hetente akár 10-15 dekával is gyarapodhat
a testtömegük. Általában egyévesen,
háromkilós súlyban vágják őket.
Vannak
közepes
testméretű
fajták
is, melyek kifejlett
korukban másfél-két
kilogrammosak.
Az
igazi tengerimalac-óriások azonban – az úgynevezett cabayo fajta képviselői
– elérik a félméteres
testhosszt, s ismeretesek 4,7
kilós pél-

dányok is. Hozzájuk képest valóságos törpék a nálunk széles
körben tartott házi kedvencek, melyek között már súlyosnak
számítanak a 70 dekásak.

HARAPÓS „GASZTROMALACOK”
Mivel a tengerimalac-tartás Dél-Amerikában mintegy 6000
éves múltra tekint vissza, ahol a cél leginkább az állatok hústermelésének növelése volt, nem meglepő, hogy a húshibrid
malacok sok esetben harapós, maguknak való állatok, melyek
gyakorta alkalmatlanok arra, hogy gyermekek játszópajtásai
lehessenek. Ügyeljünk rá, hogy az óriások, méreteik ellenére
kiváló mászók és ugrók, ezért akár a 60 centiméteres kerítés
sem jelent számukra akadályt.
Hazájukban egy hím mellé 10-15 nőstényt helyeznek, míg
kontinensünkön az 1:2 ivararány általános. A nálunk fellelhető állatok termékenysége jobbára gyengébb, s ez legtöbbször a nem megfelelő takarmányozásra vezethető vissza: a
hagyományos tengerimalac-tartás során adott takarmányoktól az óriások hamar elzsírosodnak.
A hústípusú malacok felkeltették az évezred elején a kutatók
érdeklődését, így Afrika éhínség sújtotta országaiban nemzetközi segélyszervezetek kezdték népszerűsíteni e tengerimalac-Góliátok tenyésztését, hisz egyszerűen tartható, szapora állatokról van szó, melyek könnyen emészthető, ízletes
hússal hálálják meg a gondoskodást.
Dr. Tóth Zsigmond

Jó táplálás – hosszú élet
Dél-Amerikában, bár a lakosság jelentős része katolikus, ma
is élnek pogány indián hagyományok, például a fekete színű,
kis termetű, parlagi típusú egyedeket elkülönítve tenyésztik,
s áldozati állatként használják. A varázsló először a betegséget „átűzi” a malac testébe, majd feláldozzák az állatot; beleiből jósolják meg, hogy mit hoz a jövő a kórtól immár „megszabadult” számára.
Szerencsére Magyarországon a tengerimalacok elkerülik
a serpenyőt és az áldozati oltárt egyaránt, a honi állomány
legtöbbje társállatként éli mindennapjait. Ám annak ellenére,
hogy nálunk is több évszázada hobbiállat, még mindig sok
megkövesedett, rossz beidegződés tapasztalható a mindennapi tartás során. A legtöbb állatbarát nem is ismeri a boldog
malac viselkedését, gyakorta egyedül, kis helyen, ingerszegény környezetben „tárolják” őket, így unalmas állatok benyomását keltik. Holott ha legalább két egyedet tartunk egy
jókora ketrecben, ahol különféle búvó- és játszóalkalmatosságok is rendelkezésre állnak, igen mozgalmas életet élnek, s
megfigyelésük nap mint nap élményt nyújt gondozójuknak.
Megfelelően tartva akár a 8-10 évet is megérhetik.
Hosszú életük egyik legfontosabb titka a helyes táplálás,
amelynek alapja a széna; ez korlátlan mennyiségben álljon
rendelkezésükre. A széna nemcsak takarmányként fontos,
hanem egyfelől – mivel állandóan rágcsálhatják – a fogukat
koptatják vele, másfelől a száraz fűszálak között keresgélve
lefoglalják magukat. Tavasztól őszig magunk is gyűjthetünk

a mezőkön, árokpartokon friss zöldeledelt kedvenceink részére. Nagyobbára azokat a zöldség- és gyümölcsféléket (a
citrusfélék kivételével), melyeket mi is fogyasztunk, adhatjuk
malacainknak is, de üvegházi salátát csak módjával, mivel
az utóbbiban előforduló permetmaradványok hosszú távon
végzetesek lehetnek állatainkra nézve. Gyakori takarmányozási hiba, hogy nyúltáppal etetik a tengerimalacokat, amely
az ő számukra elégtelen mennyiségű C-vitamint tartalmaz.
Ezért ragaszkodjunk a tengerimalactáphoz. Amennyiben
granulált táppal nem etetünk, abraktakarmányt használjunk,
mely fele-fele arányban álljon rágcsálóknak való magkeverékből és zabból. Természetesen a szénáról és a zöldeleségről
se feledkezzünk meg.
A tengerimalacokat szőrzetük alapján négy típusba sorolhatjuk: sima szőrű, hosszú szőrű, rozettás és rex. A megfigyelések szerint ez utóbbit kedvelik legjobban, mivel e szőrtípushoz sokkal nyugodtabb magatartás párosul, így az ilyen
egyedek takarmányhasznosítása is jobb.
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