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A kizárólag az Ausztráliához tartozó Tasmania
szigetén vadon élő erszényes ördögöket 1996 óta
tizedeli a fertőzéssel terjedő – szinte minden
esetben halálos kimenetelű – arctumor, mely
mára állományukat mintegy 80%-kal csökkentette. Általában harapással adják át egymásnak a
kórt. A hatalmasra megnövő daganat miatt az erszényes ördögök gyakorlatilag éhen pusztulnak
vagy megfulladnak. Fertőző rákos daganat – rajtuk kívül – egyedül a kutyáknál ismert; mindkét
esetben a beszűkült genetikai állomány miatt
„becsapható” immunrendszerre vezethető viszsza. De a kutatók szerint a tasman ördög genomjának egy része nagyon gyorsan változik, s a
megváltozott gének talán képessé tehetik szervezetüket a fertőzött sejtek felismerésére. Izgalmasabbá teszi az eredményeket, hogy a változás
alig húsz esztendő alatt következett be. Néhány
populációnál nagyjából hat nemzedéknyi időről
beszélünk, mely evolúciós léptékben mérve csupán egy pillanat. Tetejébe a betegség megjelenése óta a faj a szaporodási életkort kétévesről egyéves korra csökkentette – ami önmagában is
elképesztő.
K. GY.

ŐSERDŐBŐL KALITKÁBA
Az afrikai szürke papagáj vagy
jákó még mindig a legnagyobb
számban exportált papagájfaj. Világszerte keresett házi kedvenc,
bár a vadon fogott példányok
szinte sohasem szelídülnek meg
teljesen. Az állatkereskedelem a
jákók vadon élő állományát jelentősen veszélyezteti; jó példa erre
Ghána, ahol az egykor közönséges fajnak számító szürke papagáj
populációja az 1990-es évek óta napjainkra 90-99%-kal csökkent. 1975-től Afrikából hivatalosan 1,3 millió jákót exportáltak díszmadárnak, ám a befogott, majd
elpusztult madarak miatt e szám jóval magasabb, két-hárommillió is lehet. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a faj lassan szaporodik: egy-egy pár évente a természetben csak egy-két fiókát tud felnevelni. (Forrás: www.wcs.org)

Fotók: Kovács Zsolt

AZ ERSZÉNYES ÖRDÖGÖK
LE TUDJÁK GYŐZNI A VÉGZETES
DAGANATOT

ÁZSIAI LÓDARÁZS A NYUGATI VÉGEKEN
A nagy termetű és nem csak fullánkja miatt veszedelmes ázsiai lódarázs
(Vespa velutina) feltűnését jelezték Anglia délnyugati részéről. Termete ugyan
valamelyest kisebb európai rokonánál, s szúrása sem olyan veszélyes, ám
egyedei hatalmas károkat okozhatnak a mézelő méh kaptáraiban. Gömbölyű
fészke pedig kétezer lakót is rejthet. Invazív faj, jelenléte Franciaországból
már ismert. Nem összekeverendő ugyanakkor a japán óriásdarázzsal (Vespa
mandarinia japonica), amely szerencsére még nem bukkant fel a kontinensen. Utóbbi faj esetében a királynő akár 7,5 cm-es is lehet, s szó szerint maroknyi dolgozó elbánik egy egész méhcsaláddal.
K.GY.
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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.
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A Kenyában készült felvételen jól látható a recés zsiráfok jellegzetes
mintázata, amelyet nagy, ép szélű, mahagónibarna foltok alkotnak,
köztük nagyon vékony, fehér hézagokkal.

ÁTALAKÍTOTT ZSIRÁFRENDSZERTAN

MEGOLDÓDOTT ZSIRÁF-TALÁNY?
Szeptember elején az egész világsajtót bejárta a hír, miszerint egy kutatás során bebizonyították,
hogy nem is egy, hanem négy különféle zsiráffaj létezik. A hírek világában járatosak persze tudják,
hogy a bombasztikus szalagcímeket érdemes kellő megfontoltsággal fogadni, főleg, ha azok új
felfedezésekről szólnak. Most azonban tényleg nem sokat túloztak a híradások, jóllehet az, hogy
a zsiráfok nem mind egyformák, egyáltalán nem újdonság a szakemberek számára.

A

zsiráf az antik idők óta ismeretes az európai kultúrkörben. Ez azt jelenti, hogy az ismert állatfajok listájára nem valamilyen konkrét felfedezés nyomán került
fel, hanem kezdettől fogva szerepel rajta. A szóban forgó lista
kiindulópontja Linné, a neves svéd természettudós Systema
Naturae című, a XVIII. században írt munkája volt, melynek
lapjain a zsiráf is helyet kapott.
A zsiráfokkal kapcsolatos ismeretek persze kezdetben eléggé
korlátozottak voltak. Ám a XIX. században egyre több állatkert kezdett eleven zsiráfokat tartani, a gyűjtők és vadászok
által elejtett példányok bőréből és csontjaiból pedig komoly
összehasonlító gyűjtemények jöttek létre. Ráadásul a század
végére a kutatók már helyszíni megfigyeléseket is végeztek
a zsiráfok természetes élőhelyén. Aki komolyan foglalkozott
a témával, nagyon hamar rájöhetett arra, hogy az Afrika különböző vidékein élő zsiráfok távolról sem egyformák.

FAJ VAGY ALFAJ?
E felismerés nyomán a zsiráfokat kutató tudósok elég hamar
különféle típusokat kezdtek el megkülönböztetni. Ezeket kezdetben önálló fajoknak gondolták, de a XIX. század második
felére, részben a faj fogalmának darwini értelmezése miatt
is, a különféle zsiráftípusokat inkább alfajoknak tekintették.
A kettő között az a különbség, hogy amíg a fajok esetében
szaporodási szempontból elkülönült csoportokról beszélünk,
addig az alfajok között a természetben is előfordulhat keveredés, noha minden alfaj körülhatárolható elterjedési területtel rendelkezik. Az alfajok létezésének természettudományos
magyarázata az, hogy ha egy faj viszonylag nagy területen,
mondjuk egész Afrikában előfordul, élőhelyén belül a környezeti tényezők szükségszerűen nem mindenütt egyformák.
Márpedig az eltérő környezet eltérő alkalmazkodást is eredményez a faj különböző népességeinél. Így aztán az adott te3

A zsiráfok már a régi idők
természetrajzi könyveiben is
szerepeltek, hiszen ezt a fajt az ókor
óta ismerik Európában.
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rületre jellemző alfajok alakulnak ki, melyek még nem különböznek annyira a többitől, hogy önálló fajnak tekintsék őket.
A zsiráfokkal foglalkozó kutatók persze versengtek egymással az újabb és újabb zsiráfalfajok felfedezése és leírása terén,
hiszen az első leíró adhatott nevet az új alfajnak. A versengés
legfőbb résztvevői a skót William Jardine, az angol Richard
Lydekker, William Edward de Winton és Michael Rogers,
Oldfield Thomas, valamint a német Paul Matschie voltak.
A XX. század első felére „papíron” húsznál is több alfajt írtak
le a különféle természettudósok, de ezeknek több mint a fele
valójában nem létezett, inkább csak a különböző szerzők névadási törekvéseit tükrözte. A zoológusok többsége 8-9 leírt alfajt fogadott el érvényesnek, a valóságban is létezőnek. Ezek
az alfajok a következők:
A csádi zsiráf foltjai is viszonylag
ép szélűek, de színük jelentősen
eltér a recés zsiráf foltjaitól,
és a foltok közötti hézagok
is sokkal szélesebbek.

• núbiai zsiráf (G. c. camelopardalis) – Szudán keleti és
Etiópia nyugati része
• kordofáni v. csádi zsiráf (G. c. antiquorum) – Közép-afrikai Köztársaság, Csád déli része, Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti része
• nigériai v. nyugati zsiráf (G. c. peralta) – Nyugat-Afrika
• recés zsiráf (G. c. reticulata) – Etiópia déli része, Szomália délnyugati része, Kenya északi része
• ugandai v. Rothschild-zsiráf (G. c. rothschildi) –
Dél-Szudán, Uganda északi része, Kenya nyugati része
• maszáj v. „szőlőlevél” zsiráf (G. c. tippelskirchi) – Kenya
déli része, Tanzánia
• angolai v. namíbiai zsiráf (G. c. angolensis) – Namíbia
északi része, Botswana északi része, Zambia déli része,
Zimbabwe északnyugati része
• rodéziai v. Thornicroft-zsiráf (G. c. thornicrofti) –
Zambia
• fokföldi zsiráf (G. c. giraffa) – Dél-afrikai Köztársaság,
Mozambik délnyugati része, Zimbabwe déli része
A fenti alfajokat elsősorban a rájuk jellemző foltozottság
alapján különböztették meg egymástól. S a dolog nem is volt
teljesen légből kapott, hisz a gyakorlott szemű szakemberek
egy zsiráfról akár a mintázata alapján is meg tudják mondani, hogy Afrika mely vidékéről való. Ám a dolog nem mindig egyértelmű, ráadásul a tudomány egy idő után túllépett
azon, hogy pusztán a külalak alapján próbálja meghatározni a különböző fajokat és alfajokat. A molekuláris biológia
fejlődése ugyanis új eszközöket adott a kutatók kezébe, így
a zsiráfok genetikai állományának vizsgálatával is lehet információkat szerezni az egyes alfajok közötti törzsfejlődési
kapcsolatokról.

BUDAPESTI ZSIRÁFOK
A Fővárosi Állat- és Növénykertben – hosszabb-rövidebb megszakításokkal – 1868 óta foglalkoznak zsiráfokkal. Az első, Ferenc József által (Erzsébet királyné
közbenjárására) ajándékozott állat valószínűleg a nyugati vagy a csádi alfajhoz tartozott, de a többi, XIX. században érkezett zsiráfról ilyen adatok nem maradtak
fenn. Az 1911-ben Szudánból beszerzett négy zsiráf a
núbiai és esetleg a csádi alfajokat képviselte, az 1930ban érkezett zsiráfpár pedig a maszáj alfajhoz tartozott.
1938-ban két további zsiráf is érkezett: ezek „papíron”
szintén maszáj zsiráfok voltak, ám az állatokról fennmaradt korabeli felvételek alapján inkább núbiai vagy
Rothschild-zsiráfoknak tűnnek. A második világháború után csak 1965-ben sikerült új egyedeket szerezni,
méghozzá recés zsiráfokat. A Budapesti Állatkert tehát
innentől kezdve ezzel az alfajjal foglalkozott egészen az
1990-es évek közepéig. 1996-ban és 1997-ben ugyanis
egy újabb vérvonal bevezetésével a kert áttért a Rothschild-zsiráfok tartására.

AZ ÖRÖKLÉSTAN KÖZBESZÓL
A legújabb genetikai vizsgálatokat egy namíbiai, német
és amerikai kutatóintézetek összefogásával létrejött
csoport végezte. Az eredményeket Julian Fennessy
és nyolc munkatársa idén szeptemberben tette
közzé a Current Biology című tekintélyes tudományos folyóirat hasábjain. Eszerint a zsiráfok
körében nemcsak alfajokat lehet megkülön-

Fotó: Kovács Zsolt

Kenya déli részén és
Tanzániában főleg
maszáj zsiráfokkal
találkozhatunk.
Ezeket legtöbbször
még a képen
láthatónál is
szakadozottabb
szélű, szeldelt foltok
jellemzik.

böztetni, hanem négy olyan közös eredetű csoportot, melyek
annyira különböznek egymástól, hogy a kutatócsoport önálló
fajokként való elkülönítésüket javasolja. Tehát megkülönböztethetjük az északi zsiráfot (Giraffa camelopardalis), amely a

HANGA ZOLTÁN
A Rothschild-zsiráfot ma már
a núbiai zsiráfokhoz sorolják,
tehát nem tekinthető
különálló alfajnak.

Fotók: Shutterstock

Az angolai zsiráfokat a foltok
alakján és színén kívül az alapján is
azonosítani lehet, hogy a lábakon
meddig tart a foltozottság.

núbiai, a csádi és a nigériai alfajt is magába foglalja, a recés
zsiráfot (Giraffa reticulata) és a maszáj zsiráfot (Giraffa tippelskirchi), melyek a korábbi alfajokkal azonosak, csak immár
„faji” rangban, valamint a déli zsiráfot (Giraffa giraffa), amely
az angolai és a fokföldi alfajokat foglalja magába. Ami pedig
a fennmaradó két eddig számon tartott alfajt illeti, a genetikai
vizsgálatok szerint még alfajként sem indokolt megkülönböztetni őket. Így a Rothschild-zsiráfok valójában az északi faj
núbiai alfajához tartoznak, a Thornicroft-zsiráfok pedig valójában maszáj zsiráfoknak tekintendők.
Bár az eredmények igen meggyőzőek, arról még nincs szó,
hogy mindazok a szakemberek, akik zsiráfokkal foglalkoznak, egytől egyig magukévá tették a kutatócsoport javaslatait.
Észrevételeikre azonban mindenképp érdemes odafigyelni!
Annál is inkább, mert az új eredmények befolyásolhatják a
vadonban zajló természetvédelmi kezelést, az állatkerti tenyészprogramok szervezését, de még azt is, hogy az ismeretterjesztő könyvekben vagy az állatkerti ismertetőtáblákon
milyen feliratok szerepeljenek a jövőben. Ezzel kapcsolatban
érdemes megjegyezni, hogy a komolyabb állatkertek jó része
már eddig sem érte be a „zsiráf” felirattal, hanem rendszerint
az alfaji hovatartozást is jelölte.

FURCSA ZSIRÁFNEVEK
A zsiráf elnevezés egy arab kifejezésből ered, amely az állat gyors mozgására utal. Ez terjedt el aztán vándorszóként szerte a világon, s ezért hívják sok más nyelvben is
hasonlóképpen (giraffe, giraffa) a szóban forgó állatot. A
múltban azonban más magyar elnevezések is használatban voltak. Földi János, az első magyar nyelvű, Linné rendszerén alapuló állattani mű szerzője 1801-ben, a
Giraffa camelopardalis tudományos névből kiindulva, a „tevepárdutz giraffa” nevet használta, az arab eredetű nevet
átvéve, a latin camelopardalis szót pedig szó szerint lefordítva. A Földi nyomdokain haladó Pethe Ferenc 1815-ös művében is „tevepárdutz dsirafáról” olvashatunk, ám Szentgyörgyi József 1803-as könyvében megelégedett a „tevepárdutz”
elnevezéssel. A reformkorban, s különösen az 1840-es években inkább azt gondolták, hogy öntevékeny névadással kell
eredeti magyar nevet adni az egzotikus állatoknak. E szemlélet jegyében született a „foltos nyakorján” elnevezés, bár
Reisinger János 1846-os munkájában inkább a „nyakagór” nevet javasolta. Mégis a „nyakorján” terjedt el, s még az 1860as, 1870-es években is széles körben használták. Mások viszont inkább a zsiráf elnevezést részesítették előnyben, így
aztán a Budapesti Állatkert 1870-es útmutatójában is ez a név szerepelt. A vita végül 1885-ben jutott nyugvópontra. Nem
kis részben épp a száműzetésben élő Kossuth javaslatára fogadták el azt az alapelvet, hogy ha a világ művelt nyelveiben egy állat megnevezésére egyazon szó terjedt el, bármilyen eredetű is legyen, azzal a magyar nyelv is bátran élhet,
anélkül, hogy eredetiségének ártana. Ettől kezdve nyert véglegesen polgárjogot a zsiráf szó, s több más hasonló állatnév
(oposszum, koala, vombat, kenguru, gorilla, orangután, tapír stb.) is, melyeket a köznyelvben a „nagy Brehm” legelső
kiadása erősített meg a XX. század első évtizedében.
5

A földtörténeti jelenkor, vagyis a holocén során számos olyan állatfaj is élt a mai Magyarország
területén, melyeket immár hiába keresnénk. Legtöbbjük kifejezetten nagy testű volt, s napjainkra
nem csupán hazánkból, de sok esetben kontinensünkről is eltűntek. Többen közülük, mai szemmel
nézve, meglehetősen egzotikusnak számítanak. Ezért is meglepő, hogy nemcsak természetes tagjai
voltak mindmáig föllelhető életközösségeknek, de azok egészséges ökológiai működésében is
meghatározó szerepet játszottak.

VADLOVAK ÉS VADSZAMARAK

PUSZTÁINK PATÁSAI VOLTAK

E

gykor Magyarország területének közel felét nyílt, füves
élőhelyek, sztyepp és erdős sztyepp borították. A legtöbb mára kihalt emlősfajunk ehhez az életközösséghez köthető. Példának okáért még néhány ezer évvel ezelőtt
is az oroszlán volt füves élőhelyeink csúcsragadozója (lásd
az Állatvilág 2016/5. számát). Füves pusztáink nagy testű növényevőit pedig, többek közt, a vadon élő lófélék – vadlovak
és vadszamarak – adták.
Ám az említett vadon élő lófélék már hosszú ideje kizárólag
Ázsia belsejében fordulnak elő, ezért senki nem tekintette őket kontinensünk őshonos vadjainak. Legfeljebb az őslénytan szakemberei tudták, hogy a pleisztocén, azaz a jégkorszak idején még Európa-szerte előfordultak. Sokáig úgy
vélték, hogy jégkorszak végi kihalásukat követően a lovak és
szamarak csak az ember révén, háziállatként jelentek meg
ismét a Kárpát-medencében. Nagy volt hát a meglepetés,
mikor történelem előtti emberi közösségek régészeti feltárásakor, a vadászott vadállatok maradványai között, lófélék
csontjaira bukkantak. Mivel azok a bizonyos első csontok
szamarakhoz tartoztak, úgy vélték, kizárólag vadszamarak
lakták a Kárpát-medencét. E vélemény évtizedekig tartotta
magát a régészeti állattan szakemberei között, mígnem aztán
vadlovak maradványait is megtalálták a feltárások során. Ma
már tudjuk, hogy a Kárpát-medence végtelenbe nyúló róná-

VOLT LÓ, NEM VOLT LÓ?
A vadló az őslénytani leletanyag tanúsága szerint igen gyakori lehetett a késő jégkorszakban. Ugyanakkor a legutóbbi
időkig tartotta magát a vélemény, hogy a földtörténeti jelenkor kezdetekor, a mamut-sztyeppe eltűnésével egyidejűleg,
megszűntek Európában a létfeltételei. Az előbbi véleményt
azonban meggyőzően cáfolja az a tény, miszerint szerte Európában több mint 200 lelőhelyről ismertek korai és középső
holocén korú vadlómaradványok. Mindezzel párhuzamosan
Vörös István világosan igazolta, hogy szemben a hazai régészeti állattan korábbi, dogmatikus álláspontjával, a vadló kétségtelenül tagja volt a Kárpát-medence holocén kori vademlős-közösségének, hiszen legalább 37 helyszínről ismerjük
maradványait az Alföld és a Kisalföld, sőt az Erdélyi-medence
különböző részein.

RENDSZERTANI KÉRDÉSEK
A pleisztocén és holocén kori vadlófajok száma régi keletű és
feloldhatatlannak látszó vitatéma a kutatók körében. Még a
holocénban élt vadlófajok számát illetően is merőben eltérő

Fotók: Sándor István

Przewalski-lovak a Hortobágyon. A faj 4500 évvel eltűnése
után, igaz, csak félvad körülmények között, de visszatért
egykori élőhelyére, a magyar pusztára.

in, melyet mára szinte teljes egészében szántóföldi művelésbe vontunk, a történelem előtti időkben vadlovak és vadszamarak végeláthatatlan csordái legelésztek.
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Kárpát-medencei vadlómaradványok lelőhelyei
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a Kárpát-medence
peremén talált leletek
rézkori, bizonytalan
besorolású (vad- vagy
házi-) lómaradványok
lelőhelyei
biztos lelőhelyek

Kárpát-medencei vadszamármaradványok lelőhelyei

a korábbi füves élőhelyeken megjelenik az erdőborítás. Fontos továbbá tudni, hogy a vadlovak valamikor egybefüggő
elterjedési területtel rendelkeztek, mely az Atlanti-óceán
partjától a Csendes-óceánig húzódott, keresztül Eurázsián. E
hatalmas elterjedési terület nyugati részén ugyanolyan megjelenésű lovakat festettek a barlangok falára az őskori művészek, amilyenek a máig fennmaradt Przewalski-lovak.
Bár a vita korántsem dönthető el egyértelműen a rendelkezésre álló információk alapján, valószínűbbnek látszik,
hogy mindössze egyetlen vadlófaj (Equus ferus) népesítette
be egész Eurázsiát, melynek a hatalmas elterjedési területen
számos, akár színében is különböző alfaja létezett. Izgalmas
kérdésként merül fel, hogy a Kárpát-medencét milyen színezetű lovak népesítették be, illetve az, hogy egyidejűleg több
színváltozat is előfordult-e régiónkban? Sajnos azonban genetikai vizsgálatok hiányában e kérdésekre egyelőre nem
tudjuk a választ.

FAJOK ÉS ALFAJOK ÚTVESZTŐJE

a Kárpát-medence
peremén talált leletek
biztos lelőhelyek

álláspontok léteznek. Mindez pedig természetesen hatással
van a Kárpát-medence vadlovainak rendszertani megítélésére is. Az egyik vélemény szerint kizárólag egyetlen lófaj
népesítette be teljes Eurázsiát, s az összes ismert maradvány
ennek az egyetlen fajnak valamely alfaját vagy helyi változatát képviseli. Mások úgy vélik, több vadlófaj élt egy időben. Ez
utóbbi szerint az európai vadló, vagyis a tarpán (Equus ferus)
és az ázsiai vadló, melyek utolsó máig fennmaradt képviselői
a Przewalski-lovak (Equus przewalskii) külön fajt képviselnek.
A kérdés jobb megértése érdekében fontos tudni, hogy a késő
pleisztocén és holocén időszaki vadlovak alaktani és csonttani értelemben, illetve méretüket tekintve is meglehetősen
változatosak. Sőt, genetikailag is meglepően sokfélék. A szőrzet
színe az egyik olyan
bélyeg, ami alapján
előszeretettel különítik
el az európai vadlovat
(tarpán) az ázsiai vadlótól
(Przewalski-ló).
Míg az előbbi egérfakó
színű, addig az utóbbi jellemzően fakó színezetű. Genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy már a késő pleisztocén kori
lovak körében is több színváltozat volt megtalálható, még ugyanazon populációban is.
A pleisztocén időszaki vadlovak, a kutatások szerint, jellemzően sárgás pej színűek voltak, hasonlóan
a mai Przewalski-lóhoz (ám egyes populációkban ki lehetett
mutatni még kiegészítő jegyeket, például a pettyes mintázatot). A szürkés fakó szín csupán a holocén elején bukkan
fel a vadlovak körében, jellemzően azokon a helyeken, ahol

Joggal gondolhatjuk az eddigiek alapján, hogy a vadlovak
rendszertana túlontúl is problémás, ám a vadszamarak körüli bizonytalanságok képesek még az előbbieket is felülmúlni.
Az Európa területéről előkerülő pleisztocén és holocén korú
vadszamármaradványokat a kutatók hagyományosan az európai vadszamár (Equus hydruntinus) fajhoz sorolják. A faj a
középső és a késő pleisztocén során Európa-szerte elterjedt
volt. Néhány helyen pedig egészen a holocénig fennmaradt.
Ámde a faj rendszertani megítélése és besorolása a legutóbbi időkig igen problematikus volt, mivel számos más lófélére
jellemző tulajdonsággal rendelkeztek az ismert maradványok. Egyes kutatók vadlónak, mások vadszamárnak tartották őket, megint mások pedig zebrának. A legutóbbi időkben
elvégzett alapos morfológiai vizsgálat ugyanakkor kimutatta, hogy a mai ázsiai vadszamarakhoz (Equus hemionus) hasonlítanak a legjobban. A maradványokból kivont DNS vizsgálata pedig egyértelműen igazolta: genetikai értelemben
oly közel állnak a mai ázsiai vadszamarakhoz, hogy minden
bizonnyal annak egy kihalt alfaját képviselték. Az ázsiai vadszamár ma is élő alfajai között ugyanis nagyobb genetikai
különbség lelhető fel, mint bármelyikük és az európai vad-

Przewalski-mén
felső ajkát felhúzva
szagol a levegőbe,
hogy a kancákat vizsgálja.

szamár között. Így tehát ázsiai helyett helyesebb eurázsiai
vadszamárról beszélnünk.
A hazai és szerbiai holocén korú vadszamármaradványokon
elvégzett csonttani, rétegtani és életföldrajzi vizsgálat alapján
Vörös István hasonló következtetésre jutott az 1980-as évek
elején. Értelmezése szerint a Kárpát-medence vadszamarai a
hegyi vagy felföldi onager (E. hemionus anatolicus) egy helyi változatát képviselik. Kretzoi Miklós, neves ősállatkutató
ennél is tovább ment, s önálló, kizárólag a Kárpát-medencében honos alfajnak tartotta a földtörténeti jelenkor hazai
vadszamarait. Ám a magyarországi maradványokon végzett
molekuláris genetikai vizsgálatok hiányában nem állapítható meg, hogy vajon önálló alfajt alkottak-e a Kárpát-medence
vadszamarai, vagy az európai alfaj képviselői legeltek a honi rónákon.

Valószínű azonban, hogy – legalábbis ökológiai értelemben
– nincs igazi jelentősége a Kárpát-medence vadszamarainak
alfaji hovatartozását feszegető kérdéseknek. Mindezt pedig
a vadszamár izraeli visszatelepítésének példája alapján feltételezhetjük. A Közel-Keleten az eurázsiai vadszamár egy
mára kipusztult alfaja, a szíriai vadszamár (Equus hemionus
hemippus) élt egykor. De a Negev-sivatagba visszatelepített
szamarak egy hibrid eredetű állományból származtak, amelyek perzsa onager (Equus hemionus onager) és türkmén kulán (Equus hemionus kulan) ősökkel egyaránt rendelkeztek.
Ez a nem tisztavérű állomány jól belakta új élőhelyét, s tökéletesen boldogul egy olyan sivatagi ökoszisztémában, mely
különbözik mindkét szülő alfaj eredeti otthonától. A fenti
példa alapján világos, hogy az eurázsiai vadszamár különböző alfajai széles ökológiai toleranciával és jó alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, ahogyan az is egyértelmű, hogy
a különböző alfajok között jelentős viselkedésbeli, ökológiai
és élettani különbség nem áll fenn.

VÁRATLAN ELTŰNÉS

A rézkor végéig az eurázsiai
vadszamár a Kárpát-medence
tipikus növényevője volt.

A Kárpát-medence vadló- és vadszamármaradványainak
többségét a középső és az újkőkorból ismerjük. A vadszamárnak egyetlen késő rézkori maradványa ismeretes a Kárpát-medence nyugati széléről, Burgenlandból, ami arra utal,
hogy a faj a rézkor végéig előfordult a térségben. A rézkori lómaradványok kapcsán azonban számtalan a bizonytalanság.
A régészeti állattanban hagyományosan a rézkori lóleleteket
kivétel nélkül házilónak tekintik. Ám e gyakorlat tarthatatlanságát mind több és több adat bizonyítja. A legfrissebb ismeretek szerint ugyanis a lovakat első ízben a mai Kazahsztán területén, a botaji kultúra emberei háziasították, mintegy
5500 éve. Ez az időszak a késő rézkornak felel meg a Kárpát-medencében. Ráadásul az egykor élt lovak maradványainak genetikai vizsgálata nem talált arra utaló bizonyítékokat, hogy a rézkorban éltek volna házilovak kontinensünkön.
Legkorábban a kora bronzkorban tudták igazolni Európában
a házilovakra jellemző génváltozatokat. Bár nincs kimutat-

Fotó: Soós Endre

Egykor hatalmas elterjedési területén az
eurázsiai vadszamárnak számos alfaja
különült el.

Az egykor Eurázsia-szerte elterjedt vadlovak utolsó,
máig fennmaradt képviselői a Przewalski-lovak.

ható csonttani eltérés a legkorábbi házilovak és a vadlovak
között, a lómaradványok rézkori régészeti feltárásokon megfigyelhető alacsony száma sokkal inkább a ritka vadállatok
számához hasonlít, semmint a jellemzően nagy mennyiségben előkerülő háziállat-maradványokra. Mindezek alapján
nagyon valószínűnek látszik, hogy mind a vadlovak, mind a
vadszamarak a rézkor végén vagy a bronzkor elején tűntek el
a Kárpát-medence füves pusztaságairól.
Vajon mi lehetett az ok, ami miatt a holocén korai és középső
szakaszában (mintegy 7 ezer éven át) folyamatosan jelen lévő
lófélék a rézkor vége táján váratlanul kihaltak? A rejtélyt tovább mélyíti, hogy ebben az időszakban nem csupán a korábbi cikkben már tárgyalt oroszlán vagy pedig a vadon élő
lófélék pusztultak ki a térségből, de egy sor további nagy testű
vagy épp az emberi zavarásra érzékeny faj tűnt el. A kihalt fajokban az a közös, hogy kizárólagosan kötődtek a nyílt, füves
élőhelyekhez.
Minden jel szerint az emberi tevékenység áll a nagy léptékű
változások hátterében. A kérdéses időszakban ugyanis forradalmi változások zajlottak a Kárpát-medencében. Ekkor terjedt el például a kerék és a kocsi használata, vagy jelent meg
az igavonás. Majd e változások után egy teljesen új népesség
áramlott be a térségbe, melynek tagjai egy korábban ezen a
vidéken sosem látott gazdálkodást honosítottak meg. Ők voltak a gödörsíros kurgánok népe, akik jelen ismereteink szerint az első nagyállattartó, nomád népességnek számítottak
a Kárpát-medencében. Ámde az a gazdálkodás, ami semmilyen problémát nem okozott a délorosz sztyeppék tájain, katasztrofális változásokhoz vezetett a sokkal érzékenyebb Kárpát-medencei puszták világában, s a tipikus sztyeppei fajok
több mint fele kipusztult.

bolygónkról: fogságban fennmaradt, és egyedszáma gyarapodott.
Mintegy húsz esztendővel ezelőtt a vadlovak története ismét
összekapcsolódott a magyar pusztákkal. Egy nagyszabású
kísérlet részeként, a Kölni Állatkert és a Hortobágyi Nemzeti
Park együttműködése keretében, állatkerti Przewalski-lovak
érkeztek a Hortobágyra. A félvad körülmények között élő állomány szépen gyarapodott, s ma már meghatározó szerepet játszik a vadlovak utolsó ismert, ázsiai élőhelyeire történő visszatelepítési programokban. Kiderült ugyanis, hogy
a Hortobágyon született és a pusztában nevelkedett lovak
jobban boldogulnak Ázsia szigorú sztyeppéin és sivatagjaiban, mint állatkertekből odaszállított fajtársaik. Így a magyar
puszta, ahonnan mintegy 4500 éve egyszer már eltűnt a
vadló, most újra kulcsszerepet játszhat a faj sorsában és fennmaradásában.
DR. NÉMETH ATTILA

VISSZATÉRÉS A MAGYAR PUSZTÁRA
Sajnos azonban nemcsak a Kárpát-medence vadlovainak
sorsa tért szomorú irányba. A későbbi korok emberei mind
beljebb szorították a vadlovakat (és vadszamarakat) Ázsia
sivatagos belsejébe, mígnem a vadlovak a múlt század hatvanas éveiben kipusztultak a természetből. Köszönhetően
azonban az állatkerti állományoknak, a faj nem tűnt el végleg

A Hortobágyon született csikók
fontos szerepet játszanak a vadlovak
megmentéséért vívott küzdelemben.
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A SZTYEPPE
SZÁRNYAS VADÁSZAI

A magyar őstörténet egyik fejezete biztosan a turáni népekkel összekötve, valahol a mai Kazahsztán
végtelen füves pusztaságán, a Tien-san – kazah nevén Alatau hegység – lábainál zajlott.

A

kazahok mind a mai napig rokon népnek tartják a
magyarokat, s nagy szeretettel fordulnak a magyar
vendégek felé. „Kazakisztán és Magyarisztán” szoros
barátságának jegyében rendezték meg idén augusztus 27–28án az Uly Dala Ruhy (A Nagy Sztyeppe Gyermekei) elnevezésű
lovas nomád hagyományőrző találkozót, melyen a csaknem
húszfős magyar csapat a Magyar Turán Alapítvány szervezésében vett részt, Bíró András Zsolt vezetésével. A rendezvénynek az ezeréves várostól, Almatitól 25 km-re a kirgiz
határ felé eső Talgar község adott helyszínt, egy
füves platót, háttérben a kínai hegyvidék 5000
méteres, havas csúcsaival.
A magyar honfoglalást megelőző évszázadok hagyományos életmódját, vadászatát, harcmodorát
megidéző rendezvényre tíz ország részt-

A szirti sas (Aquila chrysaetos) a legkedveltebb
vadászmadár Kazahsztánban.

vevői jelentkeztek, köztük legszámosabban a közép-ázsiai
lovas nomád nemzetek képviselői: Kazahsztán, Kirgizisztán,
Törökország, Kína, Oroszország, Ukrajna – és származásukat
nem megtagadva a magyarok. Sor került és nagy népszerűséget hozott a hagyományos kazah „solymászati” bemutató,
amelynek vadászmadarai valójában sasok.

EGY FALU, AHOL SASOK TANYÁZNAK
Az idomított sassal való vadászat Kazahsztánban több ezer éves tradíció. Sajnos a Szovjetunió fennállása alatt, mikor a kazahokat
lovas nomád szokásaik, vándorló-legeltető állattartásuk feladására, a városokban való letelepedésre és mezőgazdasági szövetkezetekbe való tömörülésre
akarták kényszeríteni, a hagyományos
életmóddal járó foglalkozások és tevékenységek majdnem teljesen kihaltak. A szinte népirtással felérő „modernizálás” és beolvasztás elől
százezrek menekültek többek közt Mongóliába és
Kínába, ahol külön tartományban máig igyekeznek megőrizni ősi szokásaikat. Október első hetében például Mongóliában minden évben megrendezik az Aranysas Fesztivált (a szirti sas angol
neve is aranysas); ilyenkor több mint 250, sassal vadászó ember méri össze saját és madarai tudását.
Kazahsztán egykori fővárosától, Almatitól
(oroszul Alma-Ata) északra, mintegy 72
km-re fekszik Nura település, amit „sasos
falunak” is hívnak. Itt mintegy 30 család
tért vissza nagyapái foglalkozásához, s –
ma már persze nagyrészt turisztikai céllal
– sasokat és más ragadozó madarakat tart,
mutat be és tenyészt. A tenyészeteket indító
szirti sasokat fiókakorukban fogják be a közeli hegyekben, majd a már kikelő utódokkal

A kazah agár (tazi) a sassal történő vadászat segítője:
felhajtja a nyulat, a fácánt, a rókát.

INDUL A VADÁSZAT
A tél beköszöntével azután a bőrruhába, prémekbe öltözött vadászok, hárman-négyen összeállva, több napra kiköltöznek a
pusztába, a hegyek közé. Kutyákat is visznek magukkal: ezek
a kazah agár fajtához tartoznak, kazah nevük tazi. Némileg
az afgán agárra emlékeztető, karcsú, de rendkívül szívós kutyafajta, kitartóan fut, jól bírja a hideget, és kiváló a szaglása.
Hosszú, erős állkapcsaikkal többedmagukkal a rókát, farkast is
legyőzik. De szerepük a sasos vadászatban nem a zsákmányejtés, ez a vadászmadarak dolga. A lovas vadászok, karjukon a
lesapkázott sassal, melynek súlyát a nyereghez illesztett kartámasz könnyíti, kilovagolnak a sztyeppére, s kutyáikat előre
engedve lesik a felriasztott, menekülni induló üregi nyulat,
vörös rókát és pusztai rókát (korzakot). Viszonylagos közelségbe érve a munkát a sasra bízzák. Ahogy fejéről a sapka lekerül,
a madár éles szemével azonnal kiszúrja a zsákmányt, s mikor
gazdája – a kezdő sebességet megadva – a préda után dobja, már ösztönösen, megállíthatatlanul végzi a dolgát. A nyúlnak, rókának a nyílt, füves terepen nincs sok esélye: a szirti
sas kitartóan követi, az esetleges cikcakkokat rövidre vágva,
mindaddig, amíg éles karmaival megragadja és vasmarkával
a földhöz szorítja. A kimúlt zsákmányállatot ott helyben, erős
csőrével hamar tépni is kezdi, s a vadásznak sietnie kell, hogy
előre elkészített falatokkal lecsalja vadászmadarát a prédáról.
Ha hagyja, hogy begyét teletömve jóllakjon, kockáztatja, hogy
a madár elrepül, s nyugodt emésztőhelyet keresve eltűnik a
szeme elől.
A sas és a vadász között a kapcsolatot a táplálékszerzés adja;
a vadászmadár csak a rendszeres, megszokott tápláláson keresztül kötődik gazdájához; ha ez meggyengül, könnyen újra
szabad vadmadárrá válhat. De mindaddig, amíg a vadász figyel madarára, pontosan tudja és követi az igényeit, a szirti
sas pedig ismeri és várja a rá kiszabott feladatokat, hihetetlen
kapcsolat alakul ki közöttük.
DR. KORSÓS ZOLTÁN

kezdik meg az embereknek történő nehéz vadászat elsajátítását. Hagyományos solymászeszközöket használnak, bőrszíjat,
bőrbéklyót és kézzel varrott sapkát a madarakon, vastag bőrkesztyűt, solymásztarisznyát és fából faragott nyeregtámaszt
a nehéz sasok lovon való szállításához. A 30-40 évig élő, 6-8
kilogramm súlyú szirti sasokkal főleg télen vadásznak, s ezt
minden évben tartós edzés előzi meg. A vadászmadarak mellés szárnyizmai könnyen elgyengülnek, ha nincsenek állandó
használatban, s a megfelelő kondícióba hozáshoz pontosan
kiszámított táplálás és rendszeres röptetés, munka szükséges.

A lesapkázott szirti sas
nyugodtan tűri a fotózást.

A jól idomított szirti sas a farkast
is képes zsákmányul ejteni.

Fotók: Korsós Zoltán
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ÁLLATKERTEKBEN IS NÉLKÜLÖZHETETLEN

AZ ÉLETMENTŐ KARANTÉN

A karantén ideje alatt az állatnak az őt gondozó
emberhez is hozzá kell szoknia (zöld leguán).

Magazinunk legutóbbi számában érintőlegesen már foglalkoztunk a karanténozással.
Most ismerkedjünk meg részletesebben az állatkertek számára ma már nélkülözhetetlen
karanténállomások feladataival.

A

karantén eredeti, klasszikus jelentésében egy olyan
hely, ahol fertőzött embereket helyeznek el. Lényege, hogy teljesen elzárják a külvilágtól, ezért a bent
található kórokozók, megbetegedések nem juthatnak ki. A
karanténozás intézménye először a „sötét” középkorban, a
nagy területeken pusztító járványok (pl. pestis, tífusz) megfékezésére tett kényszerintézkedés formájában bukkan fel.
Azt tapasztalták ugyanis, hogy a fertőző betegségek terjedése elsősorban az emberek közvetlen érintkezésével van kapcsolatban. A megfigyelések először a sűrűn lakott, fejlettebb
városokban vezettek oda, hogy lezártak bizonyos városrészeket, illetve a fertőzöttek otthonait. A karantén használata,
miután bizonyos esetekben komoly sikereket értek el vele,
gyorsan elterjedt, később (így napjainkban is!) bizonyos esetekben kötelező óvintézkedésként maradt fenn. A karantén
szó eredetileg az újlatin nyelvek quarante/quaranta (negyven) szavából ered, mely a zárlat időbeli hosszát jelölte.
Az orvostudomány fejlődésével mind többet tudtunk meg
a mikroorganizmusok szerepéről, „működésük” lényegéről,
így egyre tökéletesedett a karanténozás módszertana is. Mára
a globálissá terebélyesedett kereskedelem, illetve idegenforgalom miatt a szerepe mit sem veszített jelentőségéből, sőt!
A dolog természetéből fakadóan tehát szükség esetén mindenféle élőlényt (növényeket, állatokat vagy embereket) karanténba lehet zárni, hisz a lényeg a biológiailag aktív hordozó, közvetítő felületek kizárása, a fertőzés lehetőségének,
illetve a már kialakult fertőzés további terjedésének megaka12

dályozása, a fertőző góc megszüntetése. Ebből a szempontból
az állatkert zárt járványtani egységként kezelendő, amelynek
sok fajból álló élő gyűjteményét fokozott gondossággal kell
óvni a kívülről érkező kórokozóktól, betegségektől.

GYANÚS EGYEDEK
A karanténozás során két lényeges dolog történik. Az egyik
a kérdéses „gyanús” egyed, egyedek fizikai elkülönítése a
többiektől, amire elsősorban azért van szükség, hogy bármikor eredményesen lehessen beavatkozni, akár mintavételezés, akár gyógykezelés céljából. A másik a hatósági megfigyelés, amely során igyekeznek a felmerült gyanút igazolni
vagy kizárni. Távoli származási helyről érkező állatokat eleve gyanúsnak kell tekinteni, hiszen a hosszú út során bármikor érintkezhettek feltételezett kórokozókkal, illetve azok
potenciális terjesztőivel. A fertőző betegségek leküzdésének kulcsa a kórokozók szétterjedésének megakadályozása.
A betegségek okozói aktív élőlények (vírusok, baktériumok,
alacsonyabb rendű gerinctelenek), amelyek kedvező körülmények közt, hasonlóan az összes többi élőlényhez, igyekeznek elszaporodni és meghódítani a rendelkezésre álló
„élőhelyeket”. Ez a megbetegített gazdaszervezet egészséges
működésének részbeni vagy totális blokkolását jelenti, mely
az utóbbi esetben annak pusztulásával jár. Az aktívan szaporodó kórokozók szétterjedéséhez vektorokra van szükség,
amelyek vagy a szaporító képleteket, vagy magukat a kórokozókat hordozzák. Ilyen vektor a leggyakrabban a meg-

rek és háttér-laboratóriumok segítségével, számos biztonsági
elem beépítésével zajlik. A kötelezően előírt vizsgálatok elvégzése után, ha azok megfelelő eredményt hoztak, kerülhet
sor az állatok szállítására a szintén előzetesen kijelölt és engedélyezett karanténba. Miután a szállítás minden állat számára fokozott stresszt jelent, fennáll annak a veszélye, hogy
az így meggyengült szervezetben lappangó betegség netán
Fotók: Sándor István

betegített egyed valamilyen testnedve (nagyon sok betegség
klinikai tünete a fokozott nyálzás, orrfolyás), vagy az ezekből
származó cseppek sokasága (a klasszikus cseppfertőzés, köhögés, tüsszögés), melyek képesek a levegőben viszonylag
sokáig lebegni, s így a másik egyed általi belégzéssel annak
szervezetébe bekerülni, őt megfertőzni. Amennyiben sikerül
az elkülönített egyedet vektormentes közegben tartani, úgy
jók az esélyei a sikeres beavatkozásnak. A klasszikus karanténozás tulajdonképp e szóban forgó leggyakoribb esetek hatékony kezelésére kidolgozott rendszer. Persze a sokféle kórokozó sokféle vektorának univerzális kezelésére ritkán van
mód, de erre, mint az alábbiakban még látni fogjuk, nincs is
minden esetben szükség.

MŰKÖDÉS KÖZBEN
Milyen az ideális karantén? Természetesen olyan, hogy lehetőség szerint minden beérkező faj minimális igényeit
elégítse ki a megfigyelési idő alatt, mégpedig úgy, hogy az
alapvető két funkciót (fizikai elkülönítés, megfigyelés) folyamatosan biztosítsa. Ezenfelül számos praktikus dolgot sem
árt a kialakításkor figyelembe venni. Például ha lehet, ne legyen közvetlenül az értékes gyűjtemények közelében, a különböző fajok különböző igényei miatt lehetőleg legyen zárt,
fűthető része is. Gondoskodni kell az állatok takarmányozásával, egyéb ellátásával kapcsolatos berendezések, illetve
a kezelőszemélyzet elhelyezéséről. Kiemelt feladat a kiváló
takaríthatóság biztosítása, illetve olyan szerkezeti és burkolóanyagok használata, amelyek hosszú távon ellenállnak a
rendszeresen használt, általában agresszív tisztító- és fertőtlenítőszereknek. A praktikus kialakítás mellett hasonlóan
nagy szerepe van a személyzet pontos, precíz munkavégzésének és az eljárási szabályok szigorú betartásának.
A probléma fontosságát jelzi, hogy a kérdést hazai és nemzetközi szinten is számos jogszabály tárgyalja, elsősorban a
haszonállat-állományok, valamint (az állatról emberre is terjedő betegségeknél) az emberi populációk védelme miatt. Az
állatok szállításának állategészségügyi szabályozása/engedélyezése ma már jól kidolgozott online információs rendsze-

A karanténozásnál alapkövetelmény
a maximális higiénia. Mandrill.

kifejlődik. Ezért minden szállítás után az állatokat megfigyelésre el kell különíteni. Hazánkban az állategészségügyi célú
elkülönítés szabályait a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, közkeletű nevén az Állategészségügyi Szabályzat írja le. Külön paragrafus foglalkozik az elkülönítés, illetve a hatósági megfigyelés szabályaival. Ugyancsak itt szerepelnek részletesen a
különböző fertőző betegségeknél alkalmazandó megfigyelési időszakok, beavatkozási szabályok, hatósági állatorvosi
teendők leírásai. Nagyon sok esetben csak egy vagy néhány
potenciális betegség kizárása a cél. Ilyenkor a karantén kijelölése során az adott betegségre optimalizálják a helyszínt, a
berendezéseket, sőt akár a szállítás időpontját is (pl. egy
rovar terjesztette kór terjedésének megfékezését a kérdéses rovarfaj nyugalmi időszakában engedélyezett szállítással segítik elő). A fenti jogszabály
szerint az állatkerti állatokra a velük közeli rokon háziasított fajokkal kapcsolatos előírásokat
kell alkalmazni.

SZOKTATÁS AZ ÚJ KÖRNYEZETHEZ

Karanténban lévő vatusszi marhák. Jól láthatóak
az egyedi azonosítók, illetve az intradermális TBC
próba helye (leborotvált rész).

A jogszabályban is szerepel, hogy a karantén ideje alatt hozzá kell szoktatni az állatot
új környezetéhez. A fogságban tartott állatok számára a környezet része természetesen az épített tartózkodási hely is, de ami talán még fontosabb, az új takarmány,
az ivóvíz, alacsonyabb rendű állatoknál a hőmérséklet, a páratartalom, vízi élőlényeknél a víz fizikai-kémiai paraméterei – és nem utolsósorban az őket gondozó ember. Ennek a
folyamatnak óriási szerepe van a közvetlen vadbefogásnál,
mikor a karantén ideje alatt szinte minden megváltozik, ami
az állat addigi életének fontos része volt. E helyzetekben tényleg fel kell készülni a legváratlanabb fordulatokra is, és sokszor terepi, kevéssé ideális viszonyok között kell megoldani a
feladatokat. De van a karanténozásnak talán még egy ennél
is izgalmasabb alkalmazása: amikor a fogságban született
egyedeket kell a vadon zord körülményeihez szoktatni. Ezekkel a „fordított karanténokkal” ismerkedünk meg következő
lapszámunkban.
SÁNDOR ISTVÁN
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MEDVEMACSKA, MEDVENYEST, BINTURONG

A LOMBKORONA LAKÓJA
Nem kis fejtörést okozhatott, hogy megfelelő nevet találjanak e délkelet-ázsiai ragadozónak.
Közismertebb neve, a binturong ismeretlen jelentésű, hisz az a nyelv, amelyből származik, már
kihalt. Tudományos nemzetségneve, az Arctictis „menyét-medvét” jelent – a görög arkt (medve) és
iktisz (menyét) nyomán –, ennek megfelelően nyestmedveként vagy medvenyestként is nevezték
hazánkban. Angolul még bearcatnek, vagyis medvemacskának hívják, időnként nálunk is fordítják
így a nevét. Ám a binturong se nem macska, se nem medve, de nem is nyest vagy menyét:
valójában a cibetmacskák közé tartozik. A legnagyobb meglepetésekkel azonban nem elnevezése,
hanem érdekes viselkedése és anatómiája szolgál.

A

binturong (Arctictis binturong) Délkelet-Ázsia trópusi erdeinek lakója, a kontinensen Nepáltól Malajziáig
fordul elő, de él a Fülöp-szigeteken és több indonéz
szigeten is, például Jáván és Szumátrán. Ideje legnagyobb
részét magasan a lombkoronában, az ágakon mászva vagy
pihenve tölti. Fákon való mozgását segíti, hogy – egyetlen
óvilági ragadozóként – hosszú farkával is képes kapaszkodni.
A ragadozók közül rajta kívül erre csak az újvilági mosómedveféle, a farksodró, más néven kinkaju (Potos flavus) képes.
Testalkata láttán nem meglepő, hogy a binturong elsősorban
mászik a fákon, nem ugrál ágról ágra, mint a gibbonok. Ám
velük ellentétben kiválóan úszik, sőt akár a víz alá is lemerül,
főleg, ha valami finomság várja a mélyben.
A világ legnagyobb cibetmacskaféléje,
tömege akár 20 kilogramm is lehet.

A binturong a legnagyobb termetű cibetmacskaféle (Viverridae), vagyis egy ősi ragadozócsalád tagja. Tömege 20 kg,
testhossza akár 1 méter is lehet, melyhez egy közel hasonló
hosszúságú, a végén kunkorodó farok tartozik. A nőstények
a nagyobbak, akár 20 százalékos is lehet a két nem átlagmé14

rete közötti eltérés. Testét hosszú, durva, fekete színű szőrzet
borítja, amelybe egyes egyedeknél világos színű szálak is keverednek. Kerek fülén fülpamacs található, a pofáján hoszszú bajuszszálak erednek. Nemcsak megjelenése emlékeztet
a medvékére, hanem mozgása is: hozzájuk – és az emberhez – hasonlóan a csupasz talpán jár. Erős karmai segítik a
kapaszkodásban. Szaglása és látása kiváló, erős és gyengébb
fényviszonyok között egyaránt jól tájékozódik.

TERJESZTI A HAMIS FÜGÉT
Leginkább éjjel, ritkábban nappal is aktív. Bár a ragadozók
közé tartozik, s nem veti meg a kisebb állatokat, tojásokat,
inkább növényekkel, főleg gyümölcsökkel táplálkozik. Sőt
kifejezetten fontos a szerepe egyes növények terjedésében.
Többek közt például a jellegzetes megjelenésű hamis füge
(Ficus altissima) szorul rá néhány gyümölcsevő emlősre, a
kutatások szerint leginkább a binturongra. A csírázás feltétele ugyanis, hogy előbb elfogyassza a termést egy ilyesféle
állat, s emésztőenzimjei megpuhítsák a mag kemény héját.
A bélcsatornában való vándorlás után a magok jó eséllyel
nem a talajra hullanak a lombkoronában mozgó binturongokból, hanem a fákon kezdenek csírázni. Tudniillik e fügefaj epifitaként kezdi el életét, majd talajra bocsátott gyökerei
elfásodnak, s gyakorlatilag megfojtják a gazdafát. A hamis
füge rendkívül fontos növénye a délkelet-ázsiai erdőknek,
termése pedig bőséges és folyamatosan termő táplálékforrásul szolgál az erdei élőlényeknek. Ezért is kulcsfontosságú faj
a binturong a trópusi esőerdei ökoszisztémában.
A binturongok magányosan élnek az átlag 6,2 négyzetkilométeres territóriumokon, melyek sokszor átfedik egymást,
mivel területüket nem védik az egyedek, inkább elkerülik a
másikat. Elsősorban mirigyeik által termelt, erős szagú illatanyagaikkal, illetve változatos hangokkal kommunikálnak
egymással. Jóllehet párzás az év során bármikor előfordulhat, a kölykök leginkább a januártól márciusig tartó időszakban születnek meg. Ennek lehetséges oka az, hogy a magzati
fejlődés korai stádiumban megáll (embrionális diapauza);
más feltételezések szerint az embrió beágyazódása késik.
Onnantól, hogy hormonális hatásokra a magzat fejlődése újraindul, a vemhesség átlagosan 91 napig tart. Az alomszám
1–6, de leginkább két kölyök születik, vakon és gyámoltalanul. Az első napokban sűrű szőrzetébe rejti utódait az anya-

állat, majd 6-8 hetes korukban választja el őket. Előfordulhat, hogy az apa is szerepet vállal a kölykök nevelésében,
azok függetlenné válásáig. Arra szintén találtak már példát, hogy az anya később is együtt maradt „leányaival”. A
fiatalok kb. 30 hónapos korukra válnak ivaréretté. A binturongok élettartama vadon maximum 18 év, míg állatkertben 25 esztendőt megélt egyedre is van példa.

ELLENSÉGE AZ EMBER
A természetben kevés ellenfele van, talán a tigris és az
ázsiai vadkutya lehet rá veszélyes. Az ember viszont vadászik a binturongra, szőre és kedvelt húsa miatt. Sok
kölyköt fognak be avégett is, hogy házi kedvencként értékesítsék, mivel könnyen szelídíthető állat. A legnagyobb
veszedelmet azonban élőhelyének pusztulása jelenti.
Az eredeti trópusi erdőket felváltó ültetvényekre (pl. olajpálma) nem költözik át, így élettere folyamatosan szűkül.
Hajdan kifejezetten gyakorinak számított, ma már egyre
ritkább hatalmas elterjedési területén, ezért a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján sebezhetőként (vulnerable) határozták meg a binturong helyzetét.
Bár nem tekinthető gyakori fajnak az állatkerti világban,
akár itthon is találkozhatunk vele: példányai a Szegedi Vadasparkban és a Nyíregyházi Állatparkban élnek és
szaporodnak. Az állatkertek nemzetközi adatbázisa (ZIMS)
szerint jelenleg a világ kertjeiben több mint 300 binturong
él, kontinensünkön ebből körülbelül száz egyedet az
Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA)
törzskönyvi programjának (ESB) keretében tartanak és
tenyésztenek.
ENDRÉDI LAJOS

Európa állatkertjeiben mintegy
száz binturongot tartanak.

Fotók: Endrédi Lajos

A binturong ideje legnagyobb részét
a lombkoronában tölti.
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ÉNEKESMADARAK
VÁMSZEDŐJE
A hazai ragadozó madarak egyik korántsem ritka, mégis alig ismert tagja a karvaly (Accipiter nisus),
amely bár gyakran kerül szem elé, legtöbbször oly gyorsan jelenik meg és tűnik el, hogy csak
kevesen tudnának róla megfelelő személyleírást adni…

A

hogy zordabbra fordul az idő, úgy jelennek meg a
madáretetőkön a tollas vendégek. A cinegék, verebek
és különböző pintyfélék alkotta tarka egyveleg mágnesként vonzza a karvalyt. Ő az Accipiter nemzetség legkisebb – ám rokonaihoz hasonlóan jó adag vakmerőséggel
felvértezett – tagja, erdei ragadozó, az énekesmadarak igazi
vámszedője.

Lekerekített szárnyai és hosszú farka kiváló manőverezésre
teszik alkalmassá a karvalyt, mely nem rest kihasználni e lehetőségeket. Túl azon, hogy mesterien képes a sűrű erdőben,
fák és bokrok közt cikázni, remekül él a tereptárgyak nyújtotta takarással; ezek mögül meglepetésszerű módon vág az
apró madarak serege közé. Akkor se adja fel, ha az első próbálkozás nem sikerül (ami főként a fiatal, kevésbé tapasztalt

Fotó: Shutterstock

KÉZRE KERÜLVE
A karvalyok nemritkán pórul is járnak: az üldözés hevében rosszul mérik fel a helyzetet, vagy nem veszik észre az akadályokat. Az emberi környezet számos nem várt meglepetést tartogat számukra is, az átlátszó hatalmas üvegfelületektől
kezdve a sövények mélyén húzódó régi kerítésfonatokig.
A bajba jutott ragadozók gyakran kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe, s ilyenkor bizony jól jön a hozzáértő segítség.
A legfontosabb tudnivaló, hogy lehetőleg vastag (bőr)kesztyűvel fogjuk meg a madarat, méghozzá mindenképp a lábánál. A ragadozók lábbal fognak és szorítanak – ez a munkaeszközük. A látszólag félelmetes csőr leginkább a darabolásban, a zsákmány feldolgozásában játszik szerepet, nem pedig a „csípésben”. A tűhegyes karvalykarmok könnyen
megsebesítik az embert. Ilyenkor a kellemetlenségen felül számolnunk kell a fertőzés lehetőségével; a kórokozók közül
egyik legrosszabb a héjaféléket – egy évtizede Európában is bizonyítottan – tizedelő nyugat-nílusi vírus (WNV).
A stabilan fogott madár gyors átvizsgálása és állapotának felmérése (lóg-e a szárnya, van-e nyílt törése, élénk-e a tekintete, reagál-e a környezetre stb.) rögzítése után érdemes egy megfelelő méretű papírdobozba helyezni a karvalyt, s
értesíteni valamely madárvédelemmel foglalkozó szervezetet.

ragadozóknál csöppet sem ritka): a fejvesztve menekülők
után veti magát, akár bevágódva a sűrű növényzetbe, bokrok mélyére. Az áldozat hatékony megragadását szolgálja testéhez képest hosszú lába, azon pedig a szintén meglepően
hosszú középső ujja, mely természetesen a többihez hasonlóan tűhegyes karmokban végződik.
Hogy még változatosabb legyen a kép, a karvalyok sokszor
párban vadásznak. Ilyenkor egyikük a hajtó, másikuk az elfogó szerepét játssza. Persze a legjobb kimenetelű vadászatoknál
a pár mindkét tagja zsákmánnyal távozik.

MADÁRBŐSÉG IDEJÉN
A téli időszakban eredeti – leginkább erdei – környezetüktől
eltávolodva a karvalyok előszeretettel portyáznak a települések közelében. A madáretetőknek és egyéb létesítményeknek,

pl. gabonatárolóknak köszönhető mesterséges madárbőség
(vagy helyesebben: megnövekedett madárkoncentráció) az
éhes ragadozókat is előcsalja.
Ilyenkor nemcsak a köröző, zsákmányra leső karvalyok kerülnek gyakorta szem elé, hanem sokak számára visszatetsző, véres jelenetek is lezajlanak: a kéményen éneklő feketerigó elhurcolása, a városi gerlék aszfaltra teperése és
hasonlók. Ugyanakkor ez is a sokat emlegetett természetes
kiválasztódás része. A karvaly és potenciális zsákmánya
ugyanazon a pályán, ugyanolyan esélyekkel játszik – egyikük sem használ előnyt jelentő eszközöket. Illetve dehogynem: a ragadozók igyekeznek minél jobban kihasználni az
emberi környezet terepalakulatait (épületek, kiszögellések,
járművek), amelyek adottságai nem hasonlíthatók össze egy
természetes élőhelyével.
A ragadozóknak sosincs nyugtuk:
városi környezetben mindig számítani kell
a potyalesőkre. Szarka (Pica pica) nyugtalanítja a
verebekre vadászó öreg hím karvalyt.

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám
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Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

NYÁRON „LÁTHATATLAN”

Fotók: Shutterstock

Keringő karvaly: széles
(öblös) szárnyú, szögletes
farkú madár

Nyári időszakban a karvalyok szinte láthatatlanok. Túl azon, hogy az északabbról hozzánk érkező téli vendégek visszahúzódnak, a
környéken fészkelő párok is jóval kisebb mozgáskörzetet használnak. A karvalyok fölöttébb
kedvelik a fenyvest, legyen az telepített erdő vagy
csak néhány elegyfa a lombos állományban – bizonyosan ott
költenek.
Egész későn, áprilisban kezdi el a pár a fészek építését, s ha
sikerül együtt látni őket, akkor ötlik szembe az ivarok közötti jelentős különbség (amely minden ragadozó közül talán
a karvalynál a legnagyobb): a tojó akár másfélszerese is lehet
a hímnek!
A jól megépített fészekbe rakott tojásokon több mint egy hónapig kotlik a tojó. A kis fiókás időszakban eleinte csak a hím,
majd később mindkét szülő hordja a zsákmányt, mely szinte
kizárólag énekesmadár. Mivel ilyenkor nincs, ami koncentrálja az apró madarakat, derekasan meg kell dolgozni a napi
betevőért…
Természetesen a karvaly sem zsákmányol a saját fészke közelében (logikusan nem hívja fel a figyelmet a családi otthonra), de nem is távolodik el tőle túlságosan, azaz nem jár
be a településekre. Ilyentájt még gyakorló madarászok is csak
elvétve látják...
A karvalyok megjelenése (hasonlóan a legtöbb ragadozóhoz)
nemenként és korosztályonként eltérő. Hatalmas elterjedési
területén féltucatnyi alfaja ismert, melyek némiképp színezetükben is eltérőek. A fiatalok tollazata alapvetően barnás,

NAGY(OBB) TESTVÉREK

Kis héja
Héja
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Az Accipiter nemzetség három faja ismert a hazai
faunából.
A nagy testű héja (Accipiter gentilis) régebben galambászhéja néven volt ismeretes. Noha repüléskor
összetéveszthetők, alapvetően a legkisebb hím héja
is nagyobb, mint a legtermetesebb karvaly tojó…
A héja igen erőteljes madár, méretesebb zsákmányt
is könnyen legyűr, s ráadásul a már említett vakmerőség is jellemző rá. Nem ritka, hogy a kiéhezett,
frissen kirepült, de még csekély sikerrel vadászó
fiatal héja más, nálánál jóval nagyobb ragadozók
fészkét keresi, és sikerrel zsákmányol, például a sasok fiókái közül. Ha teheti, a karvalyt is elfogja és
elfogyasztja – ilyen esetet már Magyarországon is
dokumentáltak természetfotósok.
A karvalyhoz hasonlóan az erdős vidékek lakója, s
bár nálunk mára közepesen ritka költőfajnak tartják, sok helyütt szem elé kerülhet, főként a téli időszakban.
A kis héja (Accipiter brevipes) egyike hazánk legritkább madárfajainak. Annak ellenére, hogy bizonyos években fészkelőként is megjelenik (legutóbb
2009-ben) a Tiszántúl folyó menti erdőségeiben,
a ritka madárfajok előfordulását gyűjtő www.birding.hu adatai szerint az elmúlt évtizedből alig tucatnyi hitelesített megfigyelése ismert.
A kis héja – rokonaitól eltérően – hosszú távú vonuló, afrikai telelőhelyéről elég későn érkezik viszsza. Tápláléka is némileg eltérő: gyakran fogyaszt
gyíkokat, rovarokat és kisemlősöket.

Fotó: Szűcs László

Az ókorban úgy gondolták, hogy a karvaly és a kakukk
egyazon fajba tartozik, csak egyik a téli, másik a nyári forma, azaz gyakorlatilag a kakukk télire átváltozik
karvallyá. Bár manapság is könnyen megfigyelhető a
két faj hasonlósága, az átváltozásban már nyilván senki sem hisz.
Ugyanakkor e nagyfokú hasonlóság egyáltalán nem
véletlen! Alig néhány éve mutatták ki angliai vizsgálatok alapján, hogy a kakukk trükkjeinek egyike (a
számos közül), hogy karvalyos tollruhát ölt: ezzel és
ragadozószerű repülésével elijeszti a kiszemelt gazdamadarat. Így nagyobb sikerrel csempészheti tojását a
megüresedett fészekbe, illetve a szülő nem meri megtámadni, elűzni a betolakodót.
Tehát korántsem volt annyira téveszme az ókoriak
következtetése: a kakukk néha valóban karvallyá „változik”!

Télen gyakran találkozhatunk ezzel
a kistestű ragadozó madárral.

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

KAKUKK VERSUS KARVALY

A trükkös kakukk: még egy ághegyre
kiülve is hasonlít a karvalyhoz; nem
csoda, hogy az ókoriak hittek az
átváltozásában.

az alsótest erősen sávozott, valamint szemük (pontosabban
íriszük, azaz szivárványhártyájuk) élénksárga. A kor előrehaladtával a szem sötétedik, egészen sötét narancsszínű lesz
(érdekesség, hogy ugyanez a közeli rokon héja esetében vörös, míg a kis héjánál szinte fekete).
A három évnél idősebb példányok tollazata világossá válik: a
hát szürke, az alsótest finoman sávos. Ehhez járul még a hímek rozsdás mellszínezete, amely messziről felismerhetővé
teszi őket.
Bár a karvalyok szerepe és „viselkedése” emberi szemmel
nem feltétlenül tűnik pozitívnak (lásd a név negatív csengését egyes kifejezéseinkben, pl. karvalytőke), a hozzáértők
számára a ragadozók szelekciós hatása régóta ismert és elfogadott.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

FÁY ALADÁR

AZ ÁLLATKERT FESTŐJE
A Fővárosi Állat- és Növénykert fennállásának 150. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Magyar
Természettudományi Múzeumban, ahol látható egy kollekció Fáy Aladár műveiből is. Mikor
a bemutatásra szánt képek kiválogatása céljából megérkeztem a sas-hegyi villába, valóságos
múzeumba léptem be: a család féltő gonddal ápolja a művész hagyatékát. Felemelő élmény volt
élőben látni a nyomtatásból már jól ismert képeket, és beszélgetni a családtagokkal, akik – ha
kisgyermekként is – még személyesen ismerhették az Állatkert hányatott sorsú festőjét.

F

áy Aladár (1898–1963) élete és munkássága többszörösen kötődik az Állatkerthez. Már gyerekkorában is
rendszeresen járt oda állatokat rajzolni, s az akkori igazgató, látva tehetségét, állandó belépővel ajándékozta meg.
Tízévesen megmintázott agyagból egy jegesmedvét, melyet
a Zsolnay-gyár megvásárolt, majd eozinmázas sokszorosított kisplasztikaként gyártott.
A kisfiú rendkívüli tehetsége nem volt meglepő és előzmények nélkül való, hiszen anyai nagybátyja neves művészcsalád tagja, a portréfestő Edvi Illés Ödön volt, ő tanította meg az
olajfestés technikájára. Sokoldalúsága már a gimnáziumban
is megmutatkozott, ahol kiváló tanulmányi eredménye mellett újságot szerkesztett. Mi sem természetesebb, mint hogy
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egyenes útja vezetett a Képzőművészeti Főiskolára, ahol
Csók István tanítványa lett. Még nem volt 25 éves, mikor az
Akadémia Széchenyi Szövetségének elnökévé választották.

PLAKÁTOK EGY PÁLYÁZATRA
1923-ban a Székesfővárosi Állat- és Növénykert plakátpályázatot írt ki, amelyre a fiatal művész-tanár egész kollekciónyi
nagyméretű temperarajzot küldött be. Bár az első helyezést
nem ő kapta, s végül mindössze egy tervből lett plakát, a zsűrit lenyűgözte a képeken szereplő állatalakok anatómiai tökéletessége, mozdulataik élethűsége. A rendkívül változatos
sorozat többféle megközelítésben hívja fel a figyelmet az Állatkert értékeire, egyszer a romantika, másszor a humor vagy

épp az izgalom, az ismeretszerzés, illetve a szórakoztató időtöltés oldalát emelve ki, nem feledkezve meg az intézmény
növénykert mivoltáról sem.
A zsűri által is értékelt precíz állatábrázolás mögött évek sorának fáradhatatlan munkája állt. Fáy Aladár tömérdek tanulmányrajzot készített az Állatkert lakóiról. Személyesen ismerte az egyes példányokat, s rajzain gyakran a rajtuk szereplő
állat nevét is feltüntette. A nagy kedvencek egyértelműen a
macskafélék, elsősorban a nagymacskák voltak: a párducokról, tigrisekről és oroszlánokról készült a legtöbb tanulmány.
Ezek nagy része fennmaradt, a család féltő gonddal vigyáz
rájuk, és időnként kiállításokon is bemutatásra kerülnek.

A mozdulattanulmányok elképesztő megfigyelőképességről
árulkodnak. Némelyik káprázatosan részletgazdag, máskor
mindössze néhány vonallal vázolja fel az adott faj lényegét.
Különösen megkapóak azok a rajzok, melyeken szinte csak
a háttér és az árnyékok satírozása emeli ki az állat alakját az
eleve színes, a faj alapszínének megfelelő háttérből.

KÉT TŰZ KÖZÖTT
Az Állatkert és a vadállatok mellett a művész kiemelt érdeklődést és elkötelezettséget mutatott a magyarság történelme,
mitológiája, kultúrája iránt is. Számos illusztrációt készített a
honfoglalás idejébe visszanyúló legendákhoz, és könyvet írt
a magyar népi díszítőművészetről.
A harmincas években lépett be a Magyar Képírók Társaságába,
mely később elnökévé választotta. A Képzőművészeti Főiskola
Iparművészeti Tanszékének vezető professzoraként azért küzdött, hogy a tehetséges, szegényparaszti származású diákok is
bejuthassanak az iskolába. 1944. január elsejével nevezték ki
az Iparművészeti Főiskola rektorává, ahol az utolsó pillanatban mentette meg az iskola értékes gyűjteményét és felszerelését, elrejtve mind a náci, mind a szovjet hadsereg elől.

A szegény sorsú rétegekkel, a parasztsággal való rokonszenvezése, valamint értékmentő tevékenysége alapján azt várhatnánk, hogy a háború utáni hatalom értékelte Fáy Aladár
cselekedeteit és törekvéseit, ám nem így történt. Míg a nyilasok terrorjába, zaklatásába „csak” beleőszült, a proletárdiktatúra kettétörte a nagy tekintélyű művész-tanárnak nemcsak
a karrierjét, de egész életét is. Koncepciós perben a vádlottak
padjára került, s kilenc év börtönre ítélték, emellett megfosztották állásától.

A RÁCS TÚLSÓ OLDALÁN
Paradox módon családja csak azért kerülhette el a kitelepítést,
mert ő börtönbe került. Képeit, könyveit rejtegetni kellett, mert
vagyonelkobzás hatálya alá estek. Évekig még a családtagjai
sem érintkezhettek vele. A börtönben sem tudták azonban
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megtörni, még fogva tartói is tisztelettel néztek fel rá. Börtönévei alatt megtanult angolul, s számtalan állatfestményt készített; miután modell itt nem volt, így hát emlékezetből, rossz
minőségű papírra. Hét és fél év után szabadult, súlyos betegségeket szerezve a fogságban töltött időszak alatt.
Tudásához méltó állást nem kaphatott, s nem juthatott festékhez és vászonhoz se, hisz nem lehetett tagja a Művészeti
Alapnak. Gyakran festett újabb képet az előzőre vagy annak
hátoldalára, így ebből az időszakból már nem sok festménye
maradt fenn. 1956-ban a sors újra összekapcsolta Fáy Aladár
életét az Állatkerttel: régi barátja, Anghi Csaba igazgató felvette az intézménybe – hivatalosan segédmunkásként, mivel másként nem tehette. De valójában művészi tevékenységet végzett, illusztrációkkal ellátott táblákat festett az állatok

A MI JÉGKORSZAKUNK
A szerzők – a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai – nem
véletlenül adták könyvüknek A mi jégkorszakunk címet. Ez ugyanis az az időszak, amikor az evolúció során megjelenik a ma ismert emberi faj. S azért is a
„miénk” e jégkorszak, mert elsősorban
Magyarországról és a Kárpát-medencéről szól a könyv, jobbára hazai kutatók, közöttük természetesen a szerzők saját kutatásai alapján.
Noha kitekintenek könyvükben Európára, sőt néha
távolabbi kontinensekre is, ezt csak azért teszik, hogy
jobban megértsük a Kárpátok gyűrűjén belüli történéseket és változásokat. A könyv átfogó képet ad az utolsó
jégkorszakot előidéző klímaváltozás okairól, az akkori növény- és állatvilág alakulásáról és a mai ember, a
Homo sapiens megjelenéséről. A kötet külön erénye,
hogy ellentétben sok más tudományos munkával, bárki
számára közérthető, hovatovább izgalmas olvasmány.
(Gasparik Mihály–Medzihradszky Zsófia: A mi jégkorszakunk – Pleisztocén élővilág a Kárpát-medencében.
Magyar Természettudományi Múzeum, 2016)

A HÁZIBIVALY
A trópusi tájak e jellegzetes háziállata
nagy szerepet játszott Európa, így hazánk
történelmében is, ahol már az avarkor óta
bizonyítottan jelen volt. A Kárpát-medence területének jelentős részét egykor
mocsarak borították, ahol szükség volt
egy erős, szívós, kiváló tejet adó, a vízhez
alkalmazkodott háziállatra. A XX. század
változásai aztán a bivalyt csaknem kipusztították, ám
mára ismét jelentős, 3000 példány körüli állománya él
az országban. A könyv amellett, hogy bemutatja a bivalyok hazai történetét, foglalkozik a faj tartásával és
tenyésztésével is.
(Dunka Béla: A házibivaly. Mezőgazda Kiadó, 2013)

ketreceire. Közben publikált lapokban is, többek közt írt egy
tanulmányt a képzőművész szemszögéből az állatkerti kifutók berendezéséről, az állatok kedvezőbb vizuális bemutatása
érdekében.
A börtönben szerzett kórok aláásták egészségét, szabadulása
után már alig élt többet, mint fogolyként. „Szikár és magas
termete megtört, mellkasa beesett, és hajlott háttal görnyedt
előre, botjára támaszkodva… Sovány arcának árkaira emlékszem, széles karimájú posztókalapjára, csodálatosan meleg
és szelíd pillantására, amivel szinte megsimogatott…” – emlékezik meg róla unokája, Fáy András restaurátor. Bár a rendszerváltás óta számos kiállítást rendeztek alkotásaiból, művészi és emberi nagysága, szerteágazó életműve még mindig
nem került méltó helyére a magyar képzőművészet arcképcsarnokában.
MIRTSE ÁRON
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MÓKUSKA KALANDJAI
Az ismert Kossuth-díjas író, ornitológus Schmidt Egon kisgyermekeknek
szóló könyve környezetünk állatvilágát
mutatja be egy mókus és egy kislány
kalauzolásával. A 11 rövid, kalandos
történet nemcsak számos természeti
ismeretet közvetít, de egyúttal megtanítja kis olvasóit a természet szeretetére is. Budai Tibor művészi akvarelljein kelnek életre a történetben megismert állatok.
A természethű ábrázolások afféle gyermekeknek szánt
madárhatározóként is szolgálnak.
(Schmidt Egon: Mókuska kalandjai. EX-BB Kiadó, 2016.
A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.)

A kissé megtévesztő nevet viselő madarak nem a trópusi esőerdők lakói valahol az Egyenlítőn,
hanem kifejezetten nyílt tengeri vízimadarak. A trópusi tengerek lakói tehát, melyek partközelbe
csak fészekrakás végett kerülnek. Elterjedésük a költési területek alapján nem is annyira az
Egyenlítő vonalára, sokkal inkább a két térítő környékére tehető. Életük nagy részét messze
a szárazföldektől, a nyílt tengeren töltik, azaz úgynevezett pelágikus életmódú madarak.

TRÓPUSIMADARAK PARTKÖZELBEN

HAZÁJUK AZ ÓCEÁN

A

tengerészek nevezték el őket trópusimadaraknak
(Tropicbird, Tropikvogel), mivel ellentétben más tengeri szárnyasokkal, rendszerint a trópusi vizeken,
azaz a Baktérítő és a Ráktérítő közötti területeken találkoztak
velük. Érdekesség, hogy az Antillák felé közeledő Kolumbusz
– holmi regényes leírás szerint – egy ilyen trópusimadár
megpillantása után vélte úgy, hogy most már közel lehet a
szárazföld.

básomra volt szükség, hogy helyi vezetőnk, egyben tolmácsunk meggyőzze őket, hogy nem akarunk ma bálnalesre
menni, csupán ide öt kilométerre, a szemben lévő Nosy Ve
szigetére igyekszünk, hogy a pirosfarkú trópusimadarak telepét megnézzük. Ott akarjuk tölteni a napot, aztán visszatérnénk ide a partra, Anakaóba.
Miután mégis megegyeztünk, szent volt a béke. Két hajósunk
elfoglalta helyét a pirogban, mi is beültünk a deszkaülésekre,

A trópusimadarak repülése a náluk
jóval kisebb csérekére emlékeztet.

Madagaszkár partközeli szigetén, a kis Nosy Ve korallszigeten
volt lehetőségem – Michl Gábor barátommal együtt – rövid
bepillantást nyerni eme elragadóan könnyed röptű tengeri
madarak életébe.

MEGFIGYELÉSEK A MADÁRSZIGETEN
Utunk már kora reggel kalandosan indult. A három vezu halász és „tengerész” ugyanis szentül meg volt győződve, hogy
„bálnalesre” visz bennünket, messze ki a tengerre, mely így
kedvezőbb bevételt jelentett volna számukra. Nagy erőbedo-

várakozásteljesen nézve célunk elé. A harmadik vezu halász
vízre lökte a homokfövenyről a keskeny pirogot, s mivel feladata csupán ennyiből állt, el is indult haza a faluba.
A part menti korallszirtek zónáján átevickélve vitorlát bontottunk, s kedvező széllel, meg a kis farmotor segítségével,
25 perc múlva már el is értük az apró korallsziget déli végét.
Amint közeledtünk, érdekes módon alig volt mozgás a madártelep fölött.
Megkerülve a sziget déli végét, délnyugat felől jó széllel fogtunk a kikötéshez. Egy utolsó lendülettel pirogunk orra fel23

A pirosfarkú trópusimadár fészken ülő,
sakktábla mintájú fiókája már közel
száznapos, s kirepülés előtt áll.

futott a homokos partra, a visszahúzódó hullám hirtelen pár hetes korában a pehelyruha alatt ütközni kezdenek tolkiszökött alóla, s így száraz lábbal léphettünk a szikkadó ho- lai, hosszabb időre is magára hagyják a szülők. A fióka nem
mokra. Igazi öröm volt partra lépni az enyhén lejtő fövenyen, mászkál el, ott marad, ott üldögél ugyanazon a helyen, a fétudván, hogy tőlünk pár méterre már ott a trópusimadarak szek közepén, ahol hagyták.
telepe, fészkekkel és fiókákkal.
Egy fácska árnyékában máris felszereltük gépeinket, s elin- MIVEL TÁPLÁLKOZNAK?
dultunk a szigeten. Az első fészek mindjárt ott volt a szom- A pirosfarkú trópusimadár táplálékszerzését illetően magászédos cserje alatt. A fészekben egy kirepülés előtt álló
nyos óceáni vándor. A nyílt tengereket járja. Kotlási
fióka lapult; fekete-fehér, sakktábla mintájú
időben 400 kilométerre is eltávolodik fésztollruhája már teljesen a juvenilis fiatalkori
kelőhelyétől, míg fiókanevelés idején e táPirosfarkú trópusimadár
tollazatot mutatta. Persze még néhány
volság jóval rövidebb, mindössze 130
pelyhes fiókája a bokrok gyökerei között
hét is eltelhet, míg szárnyra kap. A
kilométer. Tudvalévően a fiókákat
kialakított fészekben
trópusimadarak fiókái igen lassan
gyakrabban kell etetni; mindemelfejlődnek: száz napba is telhet,
lett a fregattmadarak zaklatására
amíg röpképessé válnak. A fióis számítaniuk kell, mikor tápka ezalatt nyugodtan üldögél
lálékkal megrakodva hazafelé
egyedül a fészken, szinte álló
tartanak. A fregattmadarak
nap, főként az utolsó hetekugyanis kihányatják az ülben. A pirosfarkú trópusimadözött trópusimadarakkal a
dár csak egyetlen tojást rak,
begytartalmukat még a tenger
ily módon egyetlen fiókája
felett – s ügyesebb röptükkel,
kel, de azt általában sikerrel fel
mielőtt a vízbe hullana, a leveis neveli.
gőben elkapják azt, s bekebeleVagy húsz méterrel arrébb, egy
zik. A trópusimadár pedig memásik bokor árnyékában, ahová
het vissza, hogy újra megtöltse
távcsöveinkkel is jól beláthattunk,
begyét a fiókája számára.
egy felnőtt példány üldögélt dúsan
Madaraink tehát rendszerint magápelyhes fiókájával. A pelyheseket még
nyosan halászgatnak, ritkán társulvigyázzák a szülők. A kicsivel naphosznak más tengeri madarakhoz. Szélesebb
szat üldögél az anyamadár, ám amikor már
szárnyaik, zömökebb testük miatt röptük
24

erőteljes. Ez a különbség kifejezetten észrevehető, ha más
trópusimadárfajok társaságában repülnek.
A piroscsőrű trópusimadár táplálékának nagyobb részét repülőhalak teszik ki. Diamond (1975) vizsgálatai szerint a mintául vett gyomortartalmakban 46%-ot tett ki az Exocoetidae
családhoz tartozó két repülőhalfaj aránya, ebből 9% volt az
Exocoetus volitans, míg 37% a Cypselurus furcatus. Táplálékának további nagyobb részében lábasfejűek (Cephalopoda)
és csigák (Gastropoda) szerepelnek, ez utóbbiakat kivételesen
a homokos aljzatú sekély vizekből szedi fel.

A piroscsőrű trópusimadár farokuszálya fehér.
Ez a faj ritkán a Vörös-tengeren is látható.

KÉPLÉKENY RENDSZERTAN

Fotó: Shutterstock

Nézzük meg röviden, hogyan helyezhetjük el ezeket a trópusi „óceánjárókat” a madarak változatos világában. Esetükben
nem egyszerű a helyzet, mert valóban különlegesek. Nem
is oly rég tudniillik még a szulákat és a pelikánokat tartották közeli rokonaiknak, így a trópusimadarak családja a gödényalakúak (Pelecaniformes) rendjéhez tartozott. Ennek
egyik alapja a hasonló alkatú láb, az úgynevezett „evezőláb”
volt, melyen négy lábujjat köt össze úszóhártya. Emlékezzünk, a récék és ludak „úszólábán” mindössze hármat! Már
az időben is ellentmondást jelentett, hogy a trópusimadarak
fiókáit dús pehelytollazat fedi, szemben a többi család – kormoránok, pelikánok – csupasz fiókáival.
Nos, a molekuláris rendszertani vizsgálatok kimutatták,
hogy a trópusimadarak valóban nincsenek közeli rokonságban a gödényekkel, és semelyik vízimadárcsoportba sem lehet könnyen beerőltetni őket. Következésképp önálló rendet
kaptak, ahová kizárólag az ő egyetlen családjuk tartozik. Ez a
trópusimadár-alakúak (Phaethontiformes) rendje, amelynek
egyetlen családja van: a trópusimadár-félék (Phaethontidae).
Itt azonban nem ért véget a rendszertani kálvária. Egy 2014es kiadvány a trópusimadár-alakúak rendjét a flamingóalakúak és a guvatgémalakúak rendje közé helyezi, viszont a

Fotók: Bankovics Attila

Nosy Ve korallszigete környékén Anakao halászfalu vezu (vezo)
lakossága nap mint nap halászik.

legújabb kiadvány, mely a világ madárcsaládjait ismerteti, s
2015-ben jelent meg, újfent a flamingóktól távolra, a guvatgémalakúak és a búváralakúak (Gaviiformes) közé helyezi át
őket. A mai rendszertanban tehát a trópusimadár-alakúak
önálló rendet képeznek, s ez a 17. helyen található a jelenleg
érvényes 36 rend között. Így „játszanak” hát az ember elméje
által felállított tudományos kategóriák – mindig a legújabb

tudásunk szerint. Szerencsére a valóságban a pirosfarkú trópusimadár és két fajtársa változatlanul szép számban él természetes élőhelyein.
A világon tehát három fajuk van. Mind a hármat jellemzi a
megnyúlt hosszú farokuszály, mely két fajnál fehér, egynél piros. Testsúlyra legnagyobb közöttük a piroscsőrű trópusimadár (Phaethon aethereus), amely egyben a hozzánk
legközelebb élő faj, az Arab-félszigetet övező tengereken is
megtalálható. Legkisebb köztük a sárgacsőrű vagy fehérfarkú trópusimadár (Phaethon lepturus), mely sárga csőrével is
eltér a másik kettőtől. A harmadik faj pedig, amelyről cikkünk
is szól, a pirosfarkú trópusimadár (Phaethon rubricauda),
mely az Indiai-óceán és a Csendes-óceán madara, s egyes
populációi terjeszkedést mutatnak.
Egy ilyen „új foglalás” Nosy Ve korallszigete is Madagaszkár
partjai mentén, ahol a feltételezések szerint már az 1970-es
évek végén megjelentek az első példányok. Míg 1980-ban egy
pár költött sikeresen, addig két év múlva tizenhat pár fészkelt
ugyanott. 1995-re immár száz pár körül mozgott a szigeten
laza telepet alkotó pirosfarkú trópusimadarak száma... Öszszességében elmondható, hogy a faj nem veszélyeztetett, a
világállomány talán emelkedik is. Az utóbbi évtizedekben
bekövetkezett terjeszkedése Madagaszkár vizein, mely a déli
féltekén lezajló déli irányú folyamat, a globális felmelegedés
jeleként is felfogható.
DR. BANKOVICS ATTILA
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

MIT CSINÁL A PALEONTOLÓGUS?
„PALEOESTEK” NOVEMBERBEN IS FŐZY ISTVÁNNAL
Kréta kori életkép az MTM állandó kiállításában.
A képen (balról) a 2 méteres növényevő Ornithopoda
dinoszaurusz, a Mochlodon vorosi, a pulyka nagyságú
tollas dinoszaurusz, a Pneumatoraptor fodori és a talán
legismertebb iharkúti dinoszaurusz, a növényevő,
páncélos Hungarosaurus tormai látható.

Fotók: MTM

A novemberi alkalmakon szó lesz a földtörténet nagy fajpusztulásairól; a kréta korban
kihalt fejlábúakról, az ammoniteszekről; majd – az utolsó alkalommal – az érdeklődők
bepillantást nyerhetnek a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Őslénytani és Földtani Tárának gyűjteményébe. A séta a kiállítótérben, az „Elveszett világok”
című tárlatban indul, ahol néhány hazai viszonylatban kiemelkedő jelentőségű lelettel ismerkedünk meg. Ezután felderítjük a látogatóktól általában elzárt raktárt a
pincében, ahol a gyűjtemény nagyobbik része található. A program a ritkán vagy
soha be nem mutatott ősmaradványok megtekintését ígéri.

Dr. Főzy István paleontológus, a Magyar
Természettudományi Múzeum főmuzeológusa

Időpontok:
november 10., 23. és 30.
Az előadások 17.30-kor kezdődnek.
Helyszín:
1083 Budapest, Ludovika tér 2–6.,
Semsey előadóterem
Regisztráció:
termeszettudomanyi@gmail.com
Belépődíj:
600 Ft
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE

DENEVÉRGÁLA A MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI
MÚZEUMBAN
November 18-tól 20-ig rendezzük meg a „2016. Év Emlőse: a denevér” programsorozat zárórendezvényét a Vadonleső program, az MTM, valamint a tíz hazai nemzeti
park igazgatósága részvételével. A november 18-i gálán
sor kerül a „Puha szárnyakon száll” mesebefejező pályázat, a klippírozó pályázat, továbbá a természetvédelmi nagykövetek díjainak átadására. A díjakat V. Németh
Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár adja át. Az ünnepelteket Varga
Líviusz, Róka Szabolcs, Kardos-Horváth János, Für Anikó és Galkó Balázs várja.

MAGYARORSZÁG
ŐSMARADVÁNYAI 13.
Prodeinotherium hungaricum (Éhik, 1930)

(Zagyvapálfalva; alsó-miocén (ottnangi); Magyar
Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Nem légből kapott a lufidenevér

Már a nyitórendezvény is jó
hangulatban telt.

Fotó: Gasparik Mihály

November 18-án, péntek
délután a múzeumban vetítjük le első alkalommal
nyilvánosan a 30Y zenekar barlangi kalandjairól
készült filmet. A vetítés
után pódiumbeszélgetésen találkozhatnak a rajongók a zenekar tagjaival
és az alkotókkal, valamint
sor kerül a klippírozó pályázat további díjainak átadására.
A díjakat Varga Líviusz adja át.
A Vadonleső program és a 30Y zenekar tagjai a vetítés
előtt és után, a pólógyárban a Denevér éve logóit nyomják a rajongók által hozott pólókra, vászonszatyrokra.
A múzeum által a Denevér éve kapcsán meghirdetett
Kreatív pályázat díjait a nyertesek szombat délután vehetik át. Az alkotásokból készült kiállítás is e napon nyílik
meg.
A hétvégi Denevér Forgatagon a Vadonleső program és
a hazai nemzeti parkok szervezésében hálójáték, meseolvasás, lufidenevér-készítés, arcfestés és nyeremények
is várják a hozzánk érkezőket. Fellép Róka Szabolcs, Kardos-Horváth János, Navratil Andrea, Varga-Fogarasi
Szilvia. A szervezők további ajándékkal kedveskednek
annak, aki denevéres ruhában jön el a múzeumba.

A kapafogú őselefántok (Deinotheriidae) az ormányosokhoz tartozó kihalt családot képviselnek. Ez az
egyetlen ormányos csoport, amelynél csak az alsó állkapcsokban voltak agyarak, amik ráadásul lefelé hajoltak. A kapafogúak, nevükkel ellentétben, feltehetően
soha nem kapálták a földet az agyarukkal, azoknak inkább a fakérgek lehántásában vagy az ágak lehúzásában lehetett szerepük. A csoport a miocén elején jelent
meg Afrikában, és onnan vándoroltak be Eurázsiába.
Legnagyobb ismert fajuk, a Deinotherium giganteum
marmagassága elérte a 4 métert. Ennél jóval kisebbek
voltak a korai alakok, melyek közé a hazánkból leírt
Prodeinotherium hungaricum is tartozik. Ez a faj a legprimitívebb és a legkisebb kapafogú őselefántok közé
sorolható, a testmagassága alig érte el a 2 métert. Már
az eggenburgi emeletben megjelent (kb. 20 millió évvel ezelőtt), de az ottnangiban lett igazán gyakori. Az
észak-magyarországi (borsodi és nógrádi) széntelepes
rétegsorokból mintegy tíz lelőhelyről ismert (pl. Salgótarján, Zagyvapálfalva, Etes, Putnok, Királd, Szuhakálló). A paleontológusok szerint zárt erdőkben és láperdőkben élő lombevő faj lehetett, és főleg levelekkel,
termésekkel és magvakkal táplálkozott. A rendszertani megítélése vitatott, a szakemberek egy része nem
tekinti önálló fajnak, csupán a később megjelenő és
nagyobb termetű P. bavaricum korai képviselőjének.
A múzeum őslénytani gyűjteménye számos ősormányos maradványt őriz, melyeknek revízióját a gerinces
gyűjtemény kurátora, Gasparik Mihály végezte el. A
képen a zagyvapálfalvai Frigyes lejtősaknából előkerült felső kettes őrlőfog látható.
DULAI ALFRÉD
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ÉRDEKESSÉGEK HAZAI
ZÖLD BÉKÁINK TÁPLÁLKOZÁSÁRÓL

SZÚNYOG HELYETT HALAT?
Az általános vélekedés úgy tartja, hogy honi békáink – köztük a zöld békák közé tartozó kecske-, a
nagy tavi- és esetleg a kis tavibéka is – elsősorban szúnyogokkal, legyekkel, netán földigilisztákkal
táplálkoznak. Noha az említett csoport képviselői valóban főleg gerincteleneket fogyasztanak,
előfordul olykor, hogy nagyobb testű példányaik kisebb gerinceseket is zsákmányolnak.

A

figyeltünk, melyek jórészt a víz tetején lebegő tavirózsák
nagy levelein ültek, zsákmányra várva. Néhány perc múlva
azt vettük észre, hogy az egyik, vízben lebegő kecskebéka
(Pelophylax kl. esculentus) egy kis koi pontyot ragadott el
a felszín közelében köröző rajból. A kétéltű, zsákmányával
a szájában, kimászott egy tavirózsa levelére, s megpróbálta
a halat elnyelni, ami annak mérete miatt nehézségekbe ütközött. Békánk percekig próbálkozott a ponty elnyelésével,
de távozásunkig nem járt sikerrel...
A pisztrángivadékok zsákmányolásának érdekes
esetéről számol be Vásárhelyi István. 1941–42ben a Lillafüredi Pisztrángos Tógazdaságban a Jugoszláviából hozott ivadékokkal
behurcolták a pisztrángok kergekórját
is. A betegség jellemző tünete, hogy
a fertőzött halak a víz felszínén saját tengelyük körül gyorsan keringenek, ami kiváltja a békák zsákmányszerző viselkedését. Bár
korábban a nevelő tavak mindegyikénél csak egy-két béka volt
fellelhető, a betegség megjelenése
idején jelentősen megnőtt e kétéltűek egyedszáma. Míg a kór megjelenése előtt minimális volt a halak
jelenléte a megvizsgált gyomortartalmakban, addig a betegség idején felboncolt
békákban már átlagosan 15-20 darab
Fotó: Shutterstock
(2-2,5 cm-es) ivadékot lehetett kimutatni. Fi-

békáknak jobbára a sekély vízben, a part mentén és
a víz felszínén van esélyük elkapni az egészséges
halakat, melyeket legföljebb 5-6 cm-es méretig tudnak elfogyasztani. Ezzel szemben a felszínen, rendellenesen
mozgó, beteg halivadékok gyorsan felkelthetik a ragadozók
figyelmét, így könnyen fölkerülhetnek a békák étlapjára is.
A halak ikráit azonban nem fogyasztják, mivel a békák zsákmányszerző magatartását a prédaállat mozgása váltja ki. Az
apró halivadékot ellenben már az ebihalak is tápláléknak tekinthetik.
A zöld békák elsősorban a halgazdaságokban, a fiatalok nevelő medencéinél fogyaszthatnak az apró halakból. Így
például az 50-es években a vörsi
tavak békáin végzett vizsgálatok
szerint a táplálék 15,4%-át adták
a halak, míg ugyanez az arány
a Balatonnál megvizsgált egyedeknél csupán 2,4% volt.

KOI ÉS PISZTRÁNG
A fenti állításokkal összecsengő tapasztalatokra tettem szert
magam is, mikor 2007 nyarán Sarlóspusztán egy turisztikai centrumhoz tartozó tavacskát
látogattunk meg, amelyben főként
koi pontyokat tartottak nagy számban.
Ugyanebben a tóban sok zöld békát is meg28

Fotók: Tóth Tamás

gyelemre méltó, hogy ez utóbbiak csak beteg halak voltak;
egészségesek egyáltalán nem akadtak közöttük. Később a beteg állományt a gazdaságban kiirtották, ám a fertőzött halak
egy kisebb állománya a tavak lefolyóján keresztül a közeli patakba került, ahová a békák is követték őket, s az összes beteg
halat elfogyasztották. Így akadályozták meg, hogy a közeli
Hámori-tó természetes szaporulatát megfertőzzék.

ÖNFELEDTEN ÖLELKEZIK
Számos hazai szakíró a békák egy másik típusú kártételéről is
beszámol a halállományokban. A hím békák – és itt számos
faj szóba jöhet – a párzási időszakban gyakorta összetévesztik saját fajuk nőstényeit más fajok egyedeivel, elhullott fajtársaikkal, halakkal, sőt még sörösdobozokkal is. Ilyenkor a
hímek rendkívül erősen átkarolják mellső lábukkal vélt vagy
valós nemi partnerüket, s akár napokon át sem eresztik el. Ha
a kétéltűek halakat karolnak át, meg is fojthatják őket, esetleg
lábaikat a hal szemébe nyomva kapaszkodnak meg, de előfordulhat az is, hogy hátsó lábukkal a kapaszkodás közben
lerugdossák a pikkelyeket áldozatukról, kaput nyitva a gombás fertőzéseknek. Így például az 50-es években a Lillafüredi
Pisztrángos Tógazdaságban tavasszal gyakran szedték le a
békákat a 20-30 dkg-os pisztrángokról.

MEGHÖKKENTŐ ELEDELEK
A halakon kívül jól ismert a zöld békák kannibalizmusa is,
amely egyes szerzők szerint főleg ősszel, a rovarfauna megfogyatkozásakor fellépő táplálékhiány idején következik be,
de megfigyelték már a farkos kétéltűek fogyasztását is hazánkban. A hüllők közül leginkább a vizek közelében élő víziés kockás sikló fiataljai eshetnek a békák áldozatául. A vadon
élő nagyobb madarak közül az említett csoport tagjainál a

Kecskebéka koi ponty ivadékkal a szájában

fácán, a búbos vöcsök és a tőkés réce fiókáinak zsákmányolását figyelték meg Magyarországon, míg a háziszárnyasok
esetében a tyúk és a kacsa fiataljainak predációját észlelték.
Legtöbbször a békák víz alá húzták utóbbiak csibéit, ám mikor azok elpusztultak, általában nem tudták elfogyasztani
nagy méretű áldozatukat. A megfigyelések szerint nálunk
ezek a kétéltűek a kisebb madárfajok közül a verebeket, a billegetőket és a tengelicet szintén zsákmányolják, s olykor el is
fogyasztják őket. Az emlősök közül Vásárhelyi István a zöld
békák gyomrában megtalálta a vízicickányt, a mezei pockot
és a törpeegeret is.
A fentebb bemutatott megfigyelések csak kiragadott, különleges esetek a békák életéből, hiszen – ahogy már utaltunk
rá – e kétéltűek főleg gerinctelenekre vadásznak.
TÓTH TAMÁS

A MINDENT TÚLÉLŐ AGAVARANGY

Fotó: Shutterstock

SIKERBŐL
KATASZTRÓFA
Az aga-, más néven óriásvarangy (Rhinella marina) különös teremtmény, mestere a túlélésnek,
s jóformán minden akadályt legyőzve, eredeti
hazájától messze, idegen környezetben is egyre
nagyobb területeket hódít meg.

H

olott őshazájában, Közép- és Dél-Amerikában békésen beilleszkedik az élővilágba, nem okoz különösebb
környezeti károkat. Bezzeg más a helyzet azokon a helyeken, ahová az ember segítségével jutott el! Ausztráliában,
Délkelet-Ázsiában, Új-Guineában, Fidzsin és még sok más
helyen, ahol a cukornád megterem, megtaláljuk az agavarangyot is. Nem véletlenül, mert ezekre a helyekre a meggondolatlan vagy legalábbis elhamarkodott emberi igyekezet
telepítette be.

A CUKORNÁD VÉDELMÉBEN
A cukornádnak ugyanis jó néhány kártevője van, melyek közül az Ausztráliában honos „nádbogarak”, a cserebogarakhoz
tartozó Dermolepida albohirtum és a Lepidiota frenchi a legkártékonyabbak. Ezek nagy károkat okoztak már a XIX. században is, mikor Ausztráliában elkezdték létrehozni a nagy
cukornádültetvényeket. Néhány évtized múltán egyszerre
csak jó ötletnek tűnt, hogy a cukornád hazájából, Latin-Amerikából ne csak a növényt, hanem annak (vélt) védelmezőjét,
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jobban pusztítják őket, annál
a jókorára megnövő, főleg
A melegebb tájakon az agavarangyok egész éven
gyorsabban szaporodnak.
bogarakon és egyéb rovaát párzanak és szaporodnak.
rokon élő agavarangyot is
betelepítsék. Mivel hasonló
A VARANGYSIKER
betelepítések már történtek
TITKA
más országokban, többek
A varangy sikerének oka
közt Hawaiin és Puerto Ricónem csupán a gyors és bőséban is, és a varangyok állítóges szaporulat, hanem az is,
lag ragyogóan beváltak mint
hogy mérgező, s ezért csak
kártevőpusztítók, az ausztrál
nagyon kevés őshonos álkutatók úgy döntöttek, hogy
lat tudja megenni. A szeme
ők is megpróbálkoznak vemögött dudorodó fültőmilük. Az ötletet tett követte:
rigyek, a hátán lévő kisebb
1935-ben betelepítettek 102
mirigyek és általában egész
varangyot.
bőre erős mérget – bufoEleinte jól mentek a dolgok,
toxint – tartalmaz. Ingerlésa varangyok válogatás nélre a varangy „mérget izzad”,
kül ették a földön mászkámely hatásos védekezési
ló rovarokat, s úgy nézett
módszer. A támadó, ha túléli
ki, csak idő kérdése, hogy
a találkozást, hamar megtaelőbb-utóbb elintézzék a
nulja, hogy legjobb elkerülnádbogarakat is, így 1936ni az agavarangyot! Persze
ban betelepítettek még 62
az emberi „hozzáállás” már
ezer
agavarangy-ebihalat.
megint elképesztő, ha figyeElhamarkodott lépés volt,
lembe vesszük a „varangymert ezzel kezdetét vette egy
nyalás” ostoba szokását. Ezt
folyamat, mely valóságos katasztrófát jelentett az ausztrál ugyanis a hippik gyakorolják időnként és helyenként: a mérélővilág számára, de ugyanakkor teljesen sikertelennek bi- get izzadó varangyot nyalogatva élvezik a hallucinálás kétes
zonyult a cukornádat károsító bogarakkal szemben. A ku- örömeit. Veszedelmes szórakozás, mert súlyos következmédarc főként annak volt köszönhető, hogy a szóban forgó nyekkel járhat, életveszélyes mérgezéssel, sőt akár halállal is.
bogarak leginkább a nád felső részein tartózkodnak, lárváik Néhány őshonos ausztrál állat okosabb; egyike ezeknek az
pedig a föld alatt élnek. A nehézkes varangyok egyszerűen aranyhasú mocsáripatkány vagy rakali (Hydromys chrynem tudnak felmászni a nádra, s a lárvákat sem tudják ki- sogaster), amely megtanulta, miként kell elbánni az agavaásni. Viszont máig annál nagyobb buzgalommal vadásznak ranggyal, a mérgezést elkerülve. Mi több, még eszik is belőle,
jóformán minden apró élőlényre, mely a talajszinten elérhe- igaz, csak a nagy combizmából...
tő számukra. Az ausztráliai varangynépesség többmilliósra Az ausztrál őshonos fauna sajnos nem az egyetlen, mely súduzzadt, így érthető, hogy hatalmas pusztítást végeztek már lyos károkat szenved a varangytól. Új-Guineában, a Fülöp- és
eddig – és végeznek ma is. A szó szoros értelmében mindent a Fidzsi-szigeteken járva a saját szememmel is meggyőződfelfalnak, ami belefér a szájukba: őshonos békákat, hüllőket, hettem, hogy sok helyütt milyen pusztítást végeztek...
kisemlősöket, földön fészkelő madarak fiókáit és természe- Ideális körülmények között hatalmasra nőnek, a trópusokon
tesen az összes útjukba kerülő rovart. Manapság gyakori lát- nem ritkák a közel egykilós példányok sem. A megfelelő mevány esténként a vidéki kisvárosok utcai lámpái alatt vagy leg, páradús környezetben 10-15 évig is elélnek, fogságban
kivilágított kirakatai előtt üldögélő tucatnyi varangy. Türe- pedig megérik akár a 35 esztendőt is.
lemmel várnak a fényre sereglő rovarokra.
Egyelőre úgy néz ki, hogy az agavarangytól egyszerűen nem
Már jószerével az egész északkeleti, északi és lassan az lehet megszabadulni. Holott irtják a legtöbb helyen (legészaknyugati partvidéket elárasztották a varangyok. Pedig alábbis Ausztráliában), sokszor talán túlságosan is emberteirtják őket, mégpedig nagy buzgalen, kegyetlen módon – de mindenütt
lommal, társadalmi munkásikertelenül.
ban, magánszorgalomból
és természetesen állaDR. HANGAY GYÖRGY
mi, profi szinten is.
De látszólag minél

Terráriumban, kellő gondozás mellett az agavarangy
tisztes kort – akár 35 évet – is megérhet.

HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL

Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN

ISMÉT VAN PANDAKÖLYÖK
A Fővárosi Állat- és Növénykert 1990 óta foglalkozik vörös macskamedvékkel (Ailurus fulgens). Kiemelkedő szakmai eredményként már az első években sikerült őket tenyészteni. Ám később,
megfelelő tenyészállatok híján, az újabb szaporulat elmaradt. Végül 2012-ben előbb Hollandiából érkezett az Aurora nevű fiatal
nőstény, majd ugyanazon év végén Zágrábból megjött Ambrus
is. A két fiatal állat beváltotta a hozzájuk fűzött reményeket: június 26-án egy kölyök született kettőjük frigyéből.
Az apróság világra jöveteléről a nyár folyamán csak a bennfentesek tudtak, hiszen a szülőszobaként választott üregbe a gondozók is alig-alig láttak be. A szükséges vizsgálatok elvégzésekor
kiderült, hogy a jövevény hím ivarú, így az Albert nevet kapta.
A vörös macskamedvék a Budapesti Állatkert legnépszerűbb
lakói közé tartoznak. Az örökbefogadási listán évek óta az első
tíz faj között szerepelnek, s most, hogy kölyök van, az Infogroup
nevű vállalkozás arany fokozatú támogatóként az egész kis
pandacsaládot jelképesen örökbe fogadta.

NANDUCSIBÉK
A Dél-Amerikában őshonos nanduk (Rhea americana) tartásának
komoly hagyományai vannak állatkertünkben. Jóllehet az 1980as években abbamaradt a faj bemutatása, 2014-ben újra belefogtunk a nanduk tartásába. A felnőtt állatok mellett időről időre fiókákban is gyönyörködhet a közönség. A tavaly fölcseperedett fióka
tavasszal az egyik vidéki állatkertbe került, most pedig újabb két,
szeptemberi kelésű aprósággal találkozhattak a látogatók.
A nandutojások jobbára 400 és 800 gramm közöttiek. A nagy
méretbeli változatosság elsősorban abból adódik, hogy a költési
szezon kezdetén rendszerint csak 400–600 grammos tojásokat
raknak, később viszont akár 700 grammnál nehezebbeket is. Persze még egy kisebb nandutojás is sokkal nagyobb az általánosan
ismert tyúktojásnál, hisz egy átlagos, M méretosztályba tartozó
tyúktojás 53–63 grammot nyom. A keltetésre általában szűk hat
hetet lehet számolni, amihez a keltetőgépben 36 °C-os, illetve annál egy-két tizeddel magasabb hőmérsékletet kell biztosítani, s
természetesen gondoskodni kell a tojások forgatásáról is. Ez utóbbi nálunk – a modern keltetőgépek többségéhez hasonlóan – gépesítve van. Kikelés előtt a tojásokat az úgynevezett bujtatóba kell
áttenni, a fiókák itt kelhetnek ki belőlük. A kikelt fiókák természetesen valamivel könnyebbek, mint a tojás teljes súlya; a legutóbbi
fióka a kikelés után egész pontosan 435 grammot nyomott.

SHAKIRA AZ
OROSZLÁNKIFUTÓBAN
Augusztus 4-én újabb tenyészállattal bővült az intézményünkben látható indiai oroszlánok közössége. A Berlin
keleti felében lévő Friedrichsfeldei Állatparkból érkezett
oroszlán hölgyet Shakirának hívják, s eredetileg a Nürnbergi
Állatkertben látta meg a napvilágot, még 2006 márciusában.
Érkezése után egy darabig a többi oroszlántól elkülönítve ismerkedett új otthonával, majd fokozatosan megkezdtük az
egyedek összeszoktatását. Az újonnan érkezett és a régebben
itt lakó nőstény között csupán kisebb villongásokra került
sor, de ezekre is csak addig, míg Basil, a hím rendet nem tett
közöttük.
További hírek, érdekességek az Állatkert életéről: www.zoobudapest.com
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MEDVÉK ÉS FARKASOK A MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATKERTBEN

KÖZÖS KIFUTÓBAN
A 2007-es esztendő mérföldkő volt a romániai állatkertek életében. A Környezetvédelmi Minisztérium felméréséből kiderült, hogy az országban lévő állatkertek alacsony színvonalúak, és fejlődésük
is nagyon lassan halad. Ennek fényében döntés született egy, a kerteket segítő pályázat kiírásáról.
Nem csoda, hogy az ország 14 állatkertje – közöttük a marosvásárhelyi – gyors fejlődésnek indult.

H

epehupás, göröngyös utat kellett végigjárni addig, míg
az ötletből egy megnyert pályázat lett, s végre zöld utat
kapott a fejlesztés. Az egykori igazgató, dr. Berecki
Boldizsár nagy szakértelemmel készítette el a terveket; neki
egyébként az országos szintű fejlesztési terv elkészítésében
is felbecsülhetetlen érdeme volt. A Marosvásárhelyi Állatkert
fejlesztési tervében – egyebek mellett – a macskaház, a vízimadárház és a Romániában egyedülálló zsiráf- és elefántház
megépítése szerepelt. Az épületek azóta már be is népesültek. Egyik zsiráfunk például a Budapesti Állatkertből érkezett.
Ám más állatok „lakáskörülményein” is javítani kellett, így sor
került a 80-as években megépült, s mára már elavult medve- és farkaskifutók újraépítésére, valamint a növényevők
kifutójának megnagyobbítására – mégpedig 10 hektárosra!
Ám ennél is fontosabb, hogy egyúttal az állatkert területe a
duplájára, negyven hektárra nőtt.

ÚJ KIFUTÓ ÉPÜL
A medvék kifutójának felújítása helyett végül is a régi mellé egy újat építettünk. Nem is akármekkorát, öt hektár erdő
lett bekerítve. Persze ennek előfeltétele volt, hogy az állatkert
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adottságainak köszönhetően (mivel egy tölgy- és gyertyánerdőben fekszik) könnyen ki lehetett alakítani olyan kifutót,
ahol természetes környezetükben mutathatók be a mackók.
Természetesen az előírásoknak megfelelően épült a kifutó
kerítése, ügyelve arra, hogy maximálisan szökésbiztos legyen.
Párhuzamosan a medvekifutó mellett épült a macskaház,
de hamar szerettük volna átadni a farkaskifutót is, hogy az
„Európai részleg” mielőbb teljessé váljon. (Ennek vonulatát a
következőképp terveztük: az európai növényevőkkel kezdődik, kicsit távolabb a medvekifutó, majd továbbmenve a farkaskifutó található, zárásként pedig az európai hiúz szállása
kap helyet.)
Az építkezés szépen haladt, mi viszont alig vártuk, hogy az állatok birtokba vegyék új otthonukat. A tervek szerint meglett
volna a medvéknek és a farkasoknak is a saját kifutójuk. Ám
egy konferencián intézményünk mentora, Szánthó János (az
Amszterdami Állatkert egyik vezetője) feltette a kérdést: miért is akarjuk külön tartani a két fajt, mikor 5 hektár erdő áll
rendelkezésünkre? Ugyan már mi is gondoltunk arra, hogy
a medvéket és farkasokat az új férőhelyen együtt kellene tar-

tani, de tartottunk is tőle. Látható, hogy a legjobbkor jött mentorunk tanácsa. Mihelyt hazatértem
a konferenciáról, s közöltem igazgatómmal az
ötletet, megszületett a végső döntés: kipróbáljuk
a két faj együttes tartását!

ELŐBB A FARKASOK
2011-ben, egy novemberi napon először a farkasok
foglalhatták el az új területet, majd ezt követően a
medvék is megkaphatták a kifutót...
Az eseményre kivonult a vezetőség, a gondozók
a ragadozórészlegről, s természetesen a kíváncsi
építészek is jelen voltak. Megnyitották az átjárót
a régi és az új férőhely között, s a farkasfalka bátrabbik tagjai kiszaglásztak a régi kifutó ajtaján.
Majd – igaz, lassan – kimerészkedtek az új részre, s megfontoltan, de kíváncsian megismerkedtek a számukra még új, természetes környezettel.
A forgatókönyv szerint a farkasok két hétig élvezhették a „magányt”, mert azután megérkeztek
nagyra nőtt társbérlőik. E két hét alatt a nyolc
farkas megismerte erdeje minden zegétzugát, s birtokba is vették a területet.
A két hét gyorsan elrepült, így vége szakadt
a farkasuralomnak is. Megint kivonult mindenki a kifutóhoz, s összeszorított szájjal,
nagy izgalommal követtük az összekötő
kapu kinyitását. A medvék nem voltak
olyan bátrak, mint a farkasok, több
idő kellett nekik, hogy átlépjék a küszöböt, de végül ez is megtörtént.
Az, hogy a mackók kimentek
az új részre, csak az első lépés
volt; következett a villanypásztor – no meg a farkasfalka.
A villanypásztorral – amely
medvék tartásakor a hagyományos rács mellett
elengedhetetlen – való találkozás hamar megesett,
s persze kellemetlen volt.
Egy-két fájdalmas incidens
után a medvék rájöttek,
hogy a kifeszített huzalokat
jobb békén hagyni.

MINT A MEDVE FENN A FÁN
Nemsokára elérkezett a találkozás a farkasokkal. A ragadozók árgus szemmel lesték egymást, de vitára nem került sor.
Elfogadták, hogy együtt kell élniük. Természetesen megvolt
a területelosztás is, ám ez sem okozott problémát. A farkasok
felhúzódtak a kifutó felső részébe, míg a medvék uralták a
lenti részt, mely egyébként közelebb van a régi helyükhöz. Az
idő múlásával ugyan barátkoztak a két faj képviselői, de tisztelték is egymást. Sokszor kergetőztek: hol farkasok kergettek
medvét, hol medve kergetett farkasokat, ám igazi incidensre
ekkor sem került sor. Max nevű medvénk hajkurászása volt a
legérdekesebb, tudniillik felmászott a fára a farkasok elöl, de
aztán rájött, hogy ő a nagyobb – és visszavágott. Sokszor jöttek látogatók, hogy szegény medve felmászott a fára, és nem
tud lejönni... ezen persze csak magunkban mosolyogtunk,
s elmagyaráztuk, hogy a medvék nem most kezdték a fára
mászást.
A kifutóban ma is béke uralkodik. Az évek folyamán nemhogy probléma nem akadt, de annyira összeszoktak az álla-

tok, hogy amikor egy fekvő farkas mellett elmegy egy medve,
a farkas meg se rezzen, s ez fordítva is igaz.
Az etetésnél sem voltak gondok. Külön kapják az ételt, ám
„testvériesen” megférnek egymással, sőt az állatkert területén
szabadon repdeső hollók is „bejáratosak” hozzájuk; nemritkán egymás mellett békésen sétálgat vagy épp eszik a három
faj.
A Marosvásárhelyi Állatkertben ma hat medve és nyolc farkas lakik a közös kifutóban, valamint természetesen az imént
említett több tucat holló. A kifutót a fotósok is szeretik: a sajtó
képviselői olykor megkérnek bennünket, hogy engedjük a
medvéinket fényképezni vagy filmezni. Ez nem csoda, hisz
állataink egy darabka természetet birtokolnak, így a képek
akár a Kárpátokban is készülhetnének. Igaz, mindez turpisság, de a fotósok, amikor exponálnak, legalább teljes biztonságban érezhetik magukat.
KOPACZ ANDRÁS
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HULLÁMOS SZÍNKAVALKÁD

A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB

DÍSZMADARA
A leggyakrabban tartott díszmadár a hullámos papagáj. Mára a fogságban élő példányok száma
lényegesen meghaladja a vadon élő populációét, melyet mintegy ötmillióra becsülnek. De vajon
miért is vált ennyire népszerű társállattá a földkerekség népei körében?

A

get vagy faodút lelnek, gyakran előfordul, hogy ezekbe több
tojó egyszerre rakja a tojásait. Egy-egy fészekalj 4-6 tojásból
áll, de előfordult már 10 tojásból álló is. Természetesen sikeresebb a költés, ha mindegyik tojónak saját odúja van, ahol
zavartalanul költhet. A természetben minél közelebb találhatók egymáshoz a fészkek, annál kisebb az esélye annak,
hogy egy-egy madár vagy fészekalj ragadozók áldozatává
A vadon élő hullámos papagáj zöld színű.

TÁRSASAN FÉSZKEL
A hullámos papagájok alaptáplálékát a vadonban a különböző
fűfélék magjai alkotják, ezért alapvető, hogy kalitkában tartva is lisztes magvakra alapozzuk takarmányozásukat, azaz
különböző kölesekre, fénymagra, hántolatlan zabra. Emellett szükségük
van némi négermagra,
repcére, kendermagra is. Fontos továbbá,
hogy állandóan legyen
apró kavics előttük,
akárcsak szépia vagy
mészkőgritt. Egy-egy
példánynak hozzávetőleg 2 cl magkeveréket adjunk naponta, és
sose kapjanak több napra
elegendőt egyszerre. Még
ha tágas volierben is élnek, a
hullámos papagájok igencsak
hajlamosak az elhízásra, mely
először a szaporulat csökkenésével, majd elmaradásával
jár, később pedig az állat elhullásához vezethet.
A hullámos papagáj igazi
társas lény. Ahol szaporodásra alkalmas körülményekre talál, ott a párok
igyekeznek
viszonylag
egymáshoz közel fészkelni. Ha nagyobb sziklaüre-

válik. Ezek alapján nem meglepő, hogy akár egy 2x2x2 méteres volierben 5-6 párral is sikeresen tenyészthetünk hullámos papagájt. A csoportos elhelyezésnél azonban ügyeljünk
rá, hogy mindig több odú legyen, mert a párok, mikor a fiatalok a kéthetes kort elérik, újabb családalapítási lehetőség
után kezdenek kutatni, s ilyenkor gyakorta új odú elfoglalására vállalkoznak. Ha nincs üres, képesek akár ki is lakoltatni
a kolónia gyöngébb példányait.
E madarak, mint láthattuk, eléggé gyorsan és szép számmal
szaporíthatók. A 17-18 napnyi kotlás után kikelő fiókák 30 nap
múlva hagyják el a fészket, s ezt követően még két hétig gondoskodnak róluk a szüleik. A fiatal hímek már 60 naposan

Fotók: Shutterstock

mintegy 14-17 centiméteres, gyakorta csapatokban
mozgó madarak igazi vándorló életmódot folytatnak,
így népesítik be Ausztrália hatalmas térségeit. Rendszeresen feltűnnek a félsivatagos területeken is, de sehol sem
állandóak. Ha megfelelő táplálékbázisra és ivóvízre lelnek, ott
megtelepszenek, s tüstént költéshez is látnak, az év bármely
szakában. Tehát a fogságban tartott madarak is bármikor tenyésztésbe foghatók. Amiatt, hogy egyszer itt, egyszer ott
tanyáznak, jól viselik a nagy hőingadozást. Ám természetesen ezek az állatok is meghálálják, ha fagymentes védőházat
biztosítunk számukra.

életképes spermát termelnek, de általában csak 3-4 hónaposan állnak párba. A vadonban ez ritkán adatik meg számukra,
mert a kirepülés után jellemzően vándorlásra kényszerülnek,
ami több hónapos viszontagságos utazást jelent számukra.
Így, bár sok fióka repül ki, csupán kevesüknek adatik meg a
családalapítás lehetősége.
Merőben más a helyzet a fogságban tartott példányoknál. Itt,
ha csak egyéves korukban veszik
tenyésztésbe és megfelelően
tartják a madarakat, azaz
a magkeverék mellett
hetente kapnak tojásos
lágyeleséget, továbbá
fűfélék és kétszikű gyomok levelét, termését, s
hetente megkínálják őket
valami idénygyümölcscsel, akkor gyakorlatilag
a kikelt fiókák szinte veszteség nélkül felnevelhetők. Mivel
nem párválasztó fajról van szó,
optimális mennyiségű utódra számíthatunk hosszú nemzedékeken
keresztül.

ZÖLDBŐL SÁRGA
Mindössze 176 évvel ezelőtt jutottak el az első hullámos papagájok
Európába, s néhány év múlva már
széles körben árusították a tenyésztett
példányokat Angliában, majd NyugatEurópa más országaiban is. Természetesen ekkor a vadszínű, sokak szerint a
leglátványosabb zöld egyedek voltak
„forgalomban”. Sajnos mára az ilyen
tollazatú példányok igen ritkák,
kiszorította őket a számos színváltozat.
Mérföldkövet jelentett a hullámos papagáj tenyésztésében, mikor 1872-ben először
mutatták be Belgiumban a sárga színváltozatot. A
faj igencsak divatossá vált, a mutációk ára a csillagos
egekben járt, így sokan kezdtek vele foglalkozni. Nem
meglepő, hogy hat év múlva már kék színű egyedeket is kínáltak a tenyésztők. Ezután a hullámos papagáj
népszerűsége csökkent, más, nagyobb testű fajok felé
nyitottak a madárbarátok. Az I. világháborút követő életszínvonal-zuhanás viszont ismét a kevesebb anyagi ráfordítással tartható fajokra irányította a figyelmet. A húszas
évek elején robbanásszerűen jelentek meg újabb és újabb
hullámospapagáj-színek: a sötétzöld, az olívazöld, a kobalt,
a mályva és a világoskék.

NAGYRA NŐ, DE RÖVID ÉLETŰ
Idővel a számtalan színváltozaton túl a tenyésztők újabb
célt tűztek ki maguk elé. Voltak, akik különleges tollformájú
egyedek kinemesítésére, mások a madarak méretének növelésére vállalkoztak. Ez utóbbi törekvés a nálunk is egyre
gyakoribb standard hullámos papagáj kitenyésztéséhez vezetett, amelyek között előfordulnak 26 centis példányok is.
A testhosszal együtt a tömegük is növekedett, fejük viszont
arányaiban sokkal nagyobbra nőtt. Némileg lomhábbak
lettek, de általában elmondható, hogy szelídebbek is, mint
kis testű fajtársaik. Még az idősebb tenyészhímekre sem
jellemző, hogy megfogáskor belecsípnek gazdáik kezébe.

Míg a közönséges hullámos papagájok legtöbbször 5-6 éves
korukig élnek, sőt akár a 18 esztendőt is megérhetik (igaz, e
matuzsálemi korú egyedek ritkák), addig a standard hullámos papagájok élettartama jellemzően 2,5-3 év. Mindez a
gyakori beltenyésztésre és a vele járó örökletes betegségek
megjelenésére vezethető vissza. Ennek ellenére ma Magyarországon keresett a standard hullámos papagáj, mivel
származásuk, életkoruk pontosan nyomon követhető. A közönséges hullámos papagájok esetében az ár alacsony volta
miatt nem szokás, hogy gyűrűre is költ a tenyésztő.

NÉPSZERŰTLEN BÓBITÁS
A tollalakzatra való tenyésztés ez ideig közel sem volt
olyan sikeres, mint a standard hullámos papagájok
nemesítése. Még az 1930-as évek derekán tenyésztői körökben nagy szenzációt keltett, hogy egy
USA-beli tenyészetben felbukkant egy bóbitás
hullámos papagáj. Jóllehet e tulajdonság dominánsan öröklődött, mégsem terjedtek el
a bóbitás hullámosok.
Hazánk legrégebbi díszmadárgyűjteményében, az idén századik évfordulóját
ünneplő Kovács családi tenyészetben
1973-ban kelt egy körbóbitás hím fióka,
de sajnos utód nélkül pusztult el. Ám egy
évvel később az elpusztult egyed szüleitől újabbak keltek. A két hím fejét félkör
alakú bóbita, míg a tojóét teljes körbóbita ékesítette. A kezdeti rokontenyésztést
követően, pár évvel később megjelentek
olyan példányok is, melyeken a bóbita
mellett a nyakfodor is feltűnt. Határainkon túlról is nagy érdeklődés mutatkozott
a ritka változatra, de mivel a standardhoz képest a tollalakzatos hullámos papagájok iránt az érdeklődés lényegesen kisebb, nem igazán
terjedtek el.

HA HULLÁMOST VESZÜNK
Amennyiben házi kedvencnek szeretnénk hullámos papagájt, legjobb, ha 6-10 hetes fiatalt választunk. Ám a probléma az, hogy standard hullámos papagájok esetében egy tenyésztő jobbára
csak az első vedlés után, 20-24 hetesen ad el fiatal
madarat, mert ekkorra derül ki, hogy az kiállítási
szempontból milyen minőségű. Az ilyen idős példányt azonban már nehezebb megszelídíteni, kézhez szoktatni.
A tojók sokkal rosszabb hangutánzók, mint a hímek,
ezért aki „beszélő” madarat szeretne, feltétlenül egy
fiatal hímre tegyen szert. Az ivarmeghatározás elvileg könnyű, hiszen a hímek csőrén a viaszhártya
kék, míg a tojóknál barna, de akadnak kivételek. Így
a harlekinnél, az albínónál és a lutínónál, valamint
a fakó színárnyalatú madaraknál a viaszhártya vöröseslila.
Sajnos a hullámospapagáj-tenyészetekben is előfordulnak extremitások, melyek a jó érzés határát súrolják,
sőt állatvédelmi szempontból is kifogásolhatók. Ilyenek
a hosszú, fodros tollú hullámos papagájok, melyek felnőttkorban is csak magasabb hőmérsékleten, igen gondos
takarmányozás mellett tarthatók életben. Szerencsére nálunk ez a változat ritka.
DR. TÓTH ZSIGMOND
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