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MÁR PEST MEGYÉBEN IS FÉSZKEL
Néhány évtizede még szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy a téli
időszakban gyakori vendégként mutatkozó nagy őrgébics (Lanius
excubitor) egyszer a hazai fészkelő fauna tagja legyen.
E miniatűr ragadozó, mint jellegzetes vártamadár, vezetékeken, oszlopokon pihenve lesi zsákmányát, amely – rovarok híján – kisemlősökből és apró énekesekből áll. Alapvetően tőlünk északra és keletre
él, de az ezredforduló táján megtelepedett Szabolcs-Szatmár-Bereg
térségében, ahol mára stabil költőállománya alakult ki.
Bár alkalmi fészkelését az Ipoly-völgy nógrádi részein korábban már
sikerült bizonyítani (Papp Ferenc 2008; Selmeczi Kovács Ádám 2011),
Pest megyében eleddig nem volt ismert a faj költése.
Idén május közepén a Kemence községhez tartozó, de Tésa közelében lévő Szeteharaszt egyik akácosában tartott területbejáráson érdekes hangok ütötték meg a fülemet – ilyen furcsa eleségkérő hangot korábban még nem hallottam. Kis kereséssel az egyik akác csúcsa
közelében távcső elé került öt frissen kirepült nagyőrgébics-fióka,
amelyeket egy öreg madár szorgalmasan etetett a közeli mezőgazdasági föld széléről szerzett rovartáplálékkal.
Érdemes tehát a sivárnak látszó területeket is bejárni, hiszen bármikor rábukkanhat az ember valami faunisztikai érdekességre.
(Selmeczi Kovács Ádám)

MÓDOSÍTOTT ERDŐTÖRVÉNY
Több évig tartó előkészítő munka után az Országgyűlés májusban elfogadta az erdőtörvény módosítását.
A 2009-es korszerű és előremutató jogszabály egyes részeit a jelenkori gazdálkodói igényeknek megfelelően szabták át, hisz a hazai erdők közel fele valamilyen természetvédelmi célú
korlátozással érintett. Most a döntéshozók arra adnak lehetőséget, hogy a törvényben leírt eseteken felüli korlátozások csak az erdőgazdálkodóval egyeztetve léphetnek életbe, s azokért arányos kompenzáció jár majd.
A törvénymódosítás további nagy erényének tartják, hogy olyan új haszonvételi módok is lehetővé
válnak, mint az erdei legeltetés.
Az erdőben való legeltetés kategorikus tiltásának feloldása azért indokolt, mert vannak olyan erdőállományok, melyekben – erdőtermészetességtől is függő hangsúlyeltolódással – természetvédelmi és gazdálkodásbeli előnnyel jár ez a tevékenység. Bizonyos inváziós növényfajok térhódítása
így megállítható, illetve már kialakult állományaik ritkíthatók vagy fel is számolhatók, ami
egyben az erdő faanyagtermő képességének javulását eredményezheti. Fontos szempont,
hogy az erdős sztyeppek (a felnyíló erdők egyes típusai) fönntartása legeltetés nélkül nem
biztosítható.
Mindemellett őshonos állatfajták génmegőrzésében is komoly szerepet játszhat az erdei
legeltetés, amely a természeti-kulturális értékeket fenntartó gazdálkodáson túl hozzájárul
az egészséges élelmiszerek előállításához is. (Selmeczi Kovács Ádám)
A címoldalon jegesmedve (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat augusztus 24-től keresse az újságárusoknál!
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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

LÁTOGATÁS A DUNA-DELTÁBAN

PELIKÁNOK
HAZÁJÁBAN

A Duna-delta semmi máshoz nem fogható csodavilágát mindeddig csak könyvekből ismertem,
jobbára Kiss J. Botond munkájából, A Delta könyvéből. Útitársaimmal – Kóródy Olivérrel
és ifj. Kóródy Olivérrel – most hozzá készülünk, hogy végre láthassuk a végtelenbe nyúló
nádrengeteget, Európa pelikánjainak egyik utolsó mentsvárát.
Fotók: Kóródy Olivér

A

ki a Duna-deltába szeretne eljutni, annak hosszú útra
kell felkészülnie. Szerencsére az utak ma már meglepően jók, ám a nagy távolság miatt célszerű valahol
megszállni. Mi Brassót választjuk pihenőhelyül. Jó lenne elidőzni e történelmi, egyedülálló fekvésű, erdőkkel-hegyekkel körülölelt városban, de már korán reggel továbbindulunk.
Sajnos még a szeméttelep „szelíd” medvéit és a nemrég teljesen felújított állatkertet sem tudjuk megnézni.
Úti célunktól, a Delta kapujának is nevezett Tulcsa, románul
Tulcea városától mintegy hetven kilométerre egy különös
„állatközösségre” bukkanunk. Igazi mesevilágra, legalábbis az állatbarát természetvizsgáló számára. Valószínűtlenül
sok madár repül-lépdel egy tavacskánál, még három, ná-

Utunk nádfalak között vezetett.

lunk felettébb ritka batla is keresgél az iszapban. Ám ennél is
meglepőbb a tó partján álló, düledező falú tanya állatvilága: a
szabadon kószáló kisebb-nagyobb kutyák falkája; a mindenféle színben pompázó macskák; a félszabadon élő disznók,
amelyek vidáman túrják az iszapot, holmi igazán természetes koszt után kutatva. Az összes állat szinte kicsattan az
egészségtől. Valaha nálunk is ilyen idilli képet nyújthatott az
extenzív állattartás.

A DUNA-DELTA MÉRTANI KÖZEPÉN
A küszvágó csér halat visz párjának.

Tulcea hetvenezer lakosú nagyváros, itt találkozunk dr. Kiss
János Botonddal. Ő talán mindent tud, amit tudni érdemes
a Deltáról és az annak határán lévő különleges adottságú
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Fotó: Kovács Zsolt

Vendéglátónk, dr. Kiss János Botond, aki mindent tud
a Duna-deltáról, amit tudni érdemes.

Dobrudzsáról. Persze ez nem véletlen, hisz évtizedek óta itt
él, ide házasodott, s világéletében olyan természetvédő volt,
aki egyúttal a természet titkait is kutatta. Botond nemzetközi szaktekintély, sok száz rangos tanulmány és cikk szerzője,
magyarul is több kötete megjelent. Románia kétéltűiről és
hüllőiről ő írta az első és eleddig utolsó könyvet.
Rövid üdvözlés után rögvest indulunk tovább – sajnos Botond
nélkül – Crisan szigetére. Ceico Tănase – vagy ahogy ismerősei hívják, Titi – az Ökologiai Gárda inspektora kalauzol min-

ket a továbbiakban. Igyekeznünk kell, mert ha megkésünk,
nem engednek a hatóságok vízre szállni. A „kiegyenesített”
Szulina-ágon haladunk, ahová még a tengerjáró hajók is bejöhetnek. Látunk néhányat, nagy hullámot vetnek, megtáncoltatják kis csónakunkat. A csatorna mindkét oldalán horgásztanyák sorakoznak, több közülük magyar tulajdonban
van. Másfél óra után megérkezünk a szigetre, mely épp a Delta mértani középpontjában fekszik. Apró, egyutcás település.
Mint a deltai falvak csaknem mindegyike, Crisan is csupán
vízi úton közelíthető meg. Ám ettől még jól ellátott: van térerő, közvilágítás, boltocska, kocsma. Titi saját vendégházában
szállásol el minket. A rövid pihenő alatt összeírom a csatornán látott madarakat, közöttük azt a mintegy 100-150 fehérszárnyú szerkőt, amelyek követték a csónakot. Valószínűleg a
halászatban segítettük őket: lélekvesztőnkkel megzavartuk a
kishalakat, melyeket így könnyebben nyakon tudtak csípni.

ÓVATOS LOVAK ÉS FÜTTYENTŐ VIDRÁK
Másnap egy zoológiai és néprajzi csemegéket felvonultató
szigetre indulunk, Leteába. A csónakban kapkodjuk a fejünket a megannyi vízi- és partimadár láttán. A szigetre vezető
csatorna nádasában ősi típusú szarvasmarhák tűnnek elő.
Ridegen tartják őket, de a krotália nem hiányzik a fülükből.
Leteán kétlovas kocsi vár bennünket; kis, kék színű vagy részben kékre festett házakkal szegélyezett egyutcás településen

MÚZEUM ÉS AKVÁRIUM
Ha valaki Tulceában jár, maga ellen vét, ha nem látogatja meg a Danube Delta Eco-Tourism Museum Centert. A szép, modern
épület egyik fő vonzereje az alagsorban lévő akvárium. A 28 medencés bemutató két részből áll: az egyik hazai (édesvízi és
fekete-tengeri) fajokat vonultat fel, míg a másik egzotikus lakókkal kápráztatja el a közönséget. A hazaiban kapott helyet az
a gigantikus akvárium, ahol három tokfélét, közöttük jókora vizákat, illetve egy angolnát is tartanak. Az egzotikus részben
trópusi édesvízi és tengeri fajok egyaránt láthatók.
A földszinten és az emeleten pompás diorámák és preparátumok mutatják be a Delta élővilágát, mégpedig élőhelyenként.
Vannak vendégdiorámák is egy időszaki kiállítás keretében, itt egyebek mellett páviánok, oroszlánok vicsorognak.
A Delta történetét és változásait bemutató teremben tárgyak, képek, térképek idézik fel a múltat. A halászatot testközelbe
hozó diorámákból megtudhatjuk, milyen kemény volt – sőt, mind a mai napig az! – a halászok élete. Látható itt többek közt
vizahorogsor (ezzel keresték a vízi hullákat is), de a halfüstölés, -szárítás, -leadás, valamint a kaviárkészítés is megelevenedik
a kiállításon.

Fotók: Kóródy Olivér
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baktatnak a lovak. Hamar elérjük a bekerített, védett erdőt. A
fák között már gyalogosan indulunk a méltán híres, sivatagot
idéző dűnékhez. Itt, a finom homokban élnek a sivatagi gyíkok. Órákat bolyongunk, egyet sem találunk. Ez persze nem
is csoda, hiszen e gyíkocskák mit is keresnének az agyforraló
melegben a forró homokon? Némiképp kárpótolnak a szabadon élő, elvadult házilovak. Egy kisebb ménest figyelünk
meg: roppant óvatosak, nem engednek közel magukhoz.

szetben már mindenütt védett. (Elméletileg csak tenyésztett
példányokból nyerhető a világ egyik legdrágább eledele, az
úgynevezett Beluga kaviár.)
Az először meglátogatott toktelep hatalmas medencéiben
megszámlálhatatlanul sok, négy fajhoz – viza, sőregtok, vágótok, kecsege – tartozó hal lakik. Vizük tiszta, a tápos zacskók jelzik, hogy jól tartják őket. Az egészen pici halak medencéjét hálóval fedik le. Nem árt az óvatosság, sok errefelé a
Fotó: Kovács Zsolt

Letea házai és kerítései a közeli tengert idézik.

Ősi típusú szarvasmarha vált ki
a végtelennek tűnő nádasból.

sirály, látunk jégmadarat is, de ő aligha tokivadékra pályázik,
inkább egyéb apróbb halra les. Egy vidra is feltűnik, fényes
nappal ritkaság; a kutyák megugrasztják, ám nem zavartatja
magát. A nádasban is füttyög egy, talán a párja.
A másik toktelep már nem ennyire mintaszerű, kár is volna
rá szót vesztegetni.

MADARAK A SZIGETEN
Egy alkalommal, nem messze a parttól, a Fekete-tenger
egyik homokszigetén kötünk ki. Ez a szigetecske azért is érdekes, mert alig néhány évtizede emelkedett ki a tengerből.
A madarak hamar birtokba vették, s ma már több ezer küszvágó csér röpköd és kiabál fölöttünk. A talajon megszámlálhatatlan fészek búvik meg; bennük tojások és pelyhes, alig
pingponglabdányi méretű fiókák. A nagyobbak már óvodá-

Szürke gém

Fotó: Shutterstock

Visszafelé Tititől megtudjuk, hogy a falu lakói rendkívül szegények, csak halászatból élnek. Amit nyáron megkeresnek,
abból a csekély összegből kell télire is félrerakniuk. Az iskola csupán alsó tagozatos, a nagyobb gyerekek kénytelenek
a szüleiktől, otthonuktól távol tanulni. Az időjárás is cudar
errefelé: télen nem ritkaság a mínusz 15 fok és a nagy hó, melyet el sem takarítanak. Ilyenkor az itt élők behúzódnak apró
házaikba, és várják a tavaszt.
Este még madarászunk. Érdemes felidézni a megpillantott madaraknak legalább egy részét, így talán érzékelhető,
milyen gazdag madárvilág él a Deltában: bütykös hattyú
(500-800 példány), batla (50-100), üstökös gém (100-200),
kiskócsag (50-100), szürke gém (30-40), vörös gém, valamint
megszámlálhatatlan kormos- és fehérszárnyú szerkő. A vizet sok helyütt vízitök borítja, nagyobb levelű és erősebb,
mint például a Tisza-tavon. A Deltában eszik a termését, Titi
édesanyja is jól el tudja készíteni. A vízitök hatalmas leveléből régen a napszúrás ellen sapkát is készítettek, persze csak
egyszeri, rövid használatra. Mi is kipróbáljuk,
meglepően hűs viselet, jól véd a
nap heve ellen.
Az elkövetkező napokban a sok csodát felvonultató
madarászatok mellett meglátogatunk két toktelepet is. Elsősorban
a vizákra vagyunk kíváncsiak. Hajdan
ez az óriáshal íváskor a Dunában felúszott egészen Komáromig, sőt a Tiszában és más folyókban is előfordult. Húsát
a halászok Nyugat-Európába is nagy mennyiségben exportálták. Magyarországon az utóbbi három évtizedben mindössze egyetlen észlelési adata volt: 1987-ben Paksnál fogtak
egy példányt. Állománya világszerte lecsökkent, ma a termé-

Küszvágócsér-tojások
és -fióka a madárszigeten
Fattyúszerkő fészekalj

Fotók: Kóródy Olivér

Természetesen nem feledkezhetünk meg a pelikánokról sem.
Kisebb-nagyobb csoportjaikkal rendszeresen találkozunk.
Két fajuk él itt, a jóval gyakoribb rózsás gödény, amely mindig
nagy csoportokban mutatkozik, és a borzas, amely jobbára
magányosan úszkál. Ottjártunkkor már régen vége a fészkelési időszaknak, így nem láthattunk jellegzetes költőtelepet.
A barnás színű fiatalok immár együtt úszkálnak szüleikkel.
A Deltában jelenleg mintegy tizenötezerre teszik a helyben
költő pelikánok számát.
Mór teknős Dobrudzsában
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Fotó: Kovács Zsolt

ba járnak, több száz apróság él együtt. Nem félnek tőlünk, bár
a méretesebbek azért igyekeznek elszaladni. A szülők hallal a
csőrükben landolnak a fiókás fészkeknél. Tititől megtudjuk:
ha a csér a kishalat a fejénél tartja, akkor saját magának fogta,
ha középen, akkor a párjának, ha pedig a farkánál, akkor a
fiókájának viszi. A fészkelés most a végénél jár, csak a kolónia
mintegy 20%-át látjuk.
A parányi szigeten más madarak is élnek. Mi is látunk vagy
ezer kormoránt, 40-60 pelikánt, több száz bütykös hattyút,
különféle sirályokat, nyári ludak tömegét, batlákat és kanalas
gémeket. Érdekessége még e senki szigetének, hogy egyik
partjánál a víz inkább édes, míg a túloldalon jóval sósabb.
Egy másik alkalommal, már a Deltában, egy fattyúszerkőtelepet látogatunk meg. A madarak a vízinövényeken fészkelnek, egyaránt vannak apró pelyhes fiókáik és tojásaik is.
Ahogy távolodunk, a felnőtt madarak egymás után térnek
vissza a fészkekhez.

Fotó: Ifj. Kóródy Olivér

Folytatjuk utunkat a Babadag-erdő felé. Itt sem sikerül minDOBRUDZSAI KIRÁNDULÁS
Mielőtt Dobrudzsába indulnánk, egy, a városhoz közeli kis dent látni (egyebek mellett homoki vipera, balkáni zöld gyík
erdőt keresünk fel. Gyurgyalag és szalakóta szép számmal és pannongyík szerepelt a „kívánságlistán). Egy haragos sikmutatkozik, de találunk egy fiatal mór teknőst is. Az erdő lónak azért a levedlett bőrét megleljük. Találunk mór teknőmellett viszonylag sok a földikutyavár, noha folyamatosan söket is: egy nagyobbacska (tán négyéves), két egészen kicsi
kétéves és egy három év körüli példányt. Könnyen rászűkül e kis állatok élőhelye: mind nagyobb területeket
juk akadunk, ott mászkálnak a mészkőborítású
szántanak be, hisz kiváló, fekete itt a föld.
sétaút környékén. Elgondolkodtunk azon
Dobrudzsában először a Denistepe-hegyA fürge gyík itt élő alfaja
is, miként telelhetnek ki itt, ahol télen
hez látogatunk el. Kopár, füves vidék
a kopár, füves vidéket kedveli.
bizony nagy hidegek vannak, akár
ez, pedig néhány száz éve még erdő
mínusz 16 fok is lehet. Egy szép
borította. Ám a tüzeléshez, hajónagy fürge gyík (Lacerta agilis
építéshez és sok egyéb máshoz
chersonensis) igen bátran vikellett a fa. A lankás hegy- és
selkedik: az orrunk előtt kap el
domboldalakat szántóföldek
egy szöcskét.
uralják, másutt füves terüleA környék tavacskáin gólyatek nyújtanak otthont szátöcsök, bütykös ásóludak
mos, általunk eddig még nem
és réti cankók tanyáznak. A
látott fajnak. A hegy lábánál
Plopui-sóstóhoz késő déllévő bokrosban házi verebek
után érkezünk, a madarak
közé vegyült berki verebek
már készülnek az éjszakázáscsiripelnek. Az útra egy puszra. Körülbelül 350 pelikán tölti
tai hantmadár száll. Szerencséitt az éjjelt, rajtuk kívül megfire nem röppen fel azonnal, de
gyelünk még három lócsért, egy
fotózni azért nem hagyja magát.
gólyát és három feketefejű sirályt.
Az út egyre feljebb vezet, itt is, ott
Egy bütykös hattyú suhogó szárnyis kőfejtés nyomai látszanak. Hirtelen
Fotó: Kovács Zsolt
csapásokkal repül át felettünk, bizonyítva,
eszembe jut, hogy jó volna haragos sikhogy azok a hattyúfajok, amelyek hangot adnak
lót, nagy zöldgyíkot, kövirigót vagy épp apácaki, zajtalanul repülnek, de a „némák”, mint a bütykös hatyhantmadarat látni – ám egyikük sem kerül a szemünk
elé. Sokáig bóklászunk a területen, az ég felhős, így hüllőkre tyú is, a repülésükkel keltenek neszt.
nemigen számíthatunk. Megmásszuk a hegyet, látunk hant- Ám a távolba repülő hattyú egyúttal arra is figyelmeztet,
madarat, tövisszúró gébicset, s a hegytetőn, a sziklák között hogy holnap mi is útra kelünk, magunk mögött hagyva a
feltűnik egy róka is. Lassan kisüt a nap, de a keresett hüllők Duna-delta és Dobrudzsa elbűvölő világát.
csak nem jönnek elő. Végül egy homoki gyík megszán bennünket, igaz, ő sem szereti, ha fényképezik: hamar elillan.
KOVÁCS ZSOLT
A bütykös hattyúk suhogó szárnycsapásokkal kelnek szárnyra.

Fotó: Bram Conings

FÖLDIKUTYÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

ÉRTÉK

A FELSZÍN ALATT
Legnagyobb kincseink olykor szó szerint az orrunk előtt vannak, ám anélkül, hogy tudnánk róla.
Vagy a talpunk alatt, amint azt Albertirsa és környékének lelkes természetvédői tapasztalhatták,
akik hosszú idő óta aktívan dolgoznak természeti környezetük megóvásáért, anélkül, hogy talán
a legnagyobb állattani értékük létezéséről mindeddig tudtak volna. Ez év tavaszán ugyanis a
zoológusok és természetvédelmi szakemberek között futótűzként terjedt a hír: földikutyát találtak
Pest megyében! A felfedezés csakugyan szenzációszámba megy, nem csupán azért, mert a hazai
állatvilág egyik legritkább és legveszélyeztetettebb értékéről van szó, hanem azért is, mert az
utolsó ismert földikutyaadat 1905-ből származik a megyéből.

D

e miért olyan érdekes az említett rágcsáló, mit érdemes tudnunk róla? Ezeknek a ritkán látott kisemlősöknek három olyan jellemzőjük is van, ami miatt
méltán nevezhetjük őket „a hazai állatvilág legizgalmasabb
képviselőinek”, miként azt a 19. század végének hazai természettudósai tették. Egyedülálló életmódjuknak, szokatlanul
mozgalmas evolúciós történetüknek, továbbá természetvédelmi helyzetüknek köszönhetően valóban figyelemre méltó
állatcsoportról van szó.
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ÉLET A FELSZÍN ALATT
A földikutyák a rágcsálók között egyedülálló módon alkalmazkodtak a talajlakó életmódhoz. Mindez már a testfelépítésükön is rögtön meglátszik. A mintegy arasznyi méretű, hoszszúkás és hengeres testű földikutyáknak szürkés színű, puha
bundájuk van. Lábaik rövidek, szemnyílást, fülkagylót vagy
farkat nem látni rajtuk, ugyanakkor szembetűnőek nagy méretű metszőfogaik, melyek kilógnak a szájukból. Szélsőséges
módon alkalmazkodtak a talajban való élethez, ideális eset-

Fotó: Csorba Gábor

Földikutya-élőhely az állat jellegzetes túrásaival,
Albertirsa határában

Noha a földikutyák, a rágcsálók között egyedülálló módon, teljesen elveszítették látásukat, helyette „kifejlesztettek” néhány
igazán speciális érzékszervet. Képesek például érzékelni a Föld
mágneses terét, s ezt használják a tájékozódáshoz. Fejüket a
járat tetejéhez ütögetve szeizmikus rezgéseket keltenek, amelyek a talajban lévő különféle tárgyakról eltérő módon verődnek vissza. A földikutyák képesek érzékelni a visszaverődő
rezgéseket, és segítségükkel háromdimenziós térképet alakíFotó: Németh Attila

ben sosem jönnek a felszínre. A föld alatti környezet természetesen különleges kihívások elé állítja az ott élő fajokat. Bár a
hőmérséklet viszonylag állandó és stabil, az éltető oxigén csak
rendkívül alacsony koncentrációban van jelen. A szén-dioxid
sűrűsége és a magas páratartalom mellett különleges élettani
megoldások egész sorára van szükség ahhoz, hogy egy emlősállat ebben a közegben boldogulni tudjon.
A földikutyák otthona a felszín alatt a saját maguk építette járatrendszer, amelynek teljes hossza több száz méter is lehet.
Mivel magányos életet élnek, minden egyednek önálló járatrendszere van. A járataikból különböző funkciójú kamrák
nyílnak, melyek együttesen valódi háromdimenziós labirintust alkotnak.

A szeizmikus jelek használata mind a tájékozódás során,
mind a fajtársak közötti kommunikációban nagy jelentőségű.

ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNY
2017. április 18-án reggel még nem gondoltam, hogy estére életem egyik legemlékezetesebb, legkülönlegesebb
élményével leszek gazdagabb. Kint dolgozgattam aznap
délután a határban, mikor már órák óta motoszkálást hallottam körülöttem a száraz fű közül, de látni nem láttam
semmit. 17 óra tájban aztán egyszerre csak az egyik ritkásabb részen előbukkant egy élőlény, amelyet még nem
ismertem fel, mert kb. 15 méterre volt tőlem. Azt láttam,
hogy emlős, valami rágcsálóra tippeltem. Odasiettem,
hogy szemügyre vegyem – el sem akartam hinni, hogy
földikutyát látok! Mozgékony volt a kis jószág, ezért nehéz
volt telefonommal lefotózni, levideózni. Mivel nem állt
fent a veszélye annak, hogy gyorsan eltűnjön a szemem
elől, segítséget hívtam. Két csoporttársamat is megkértem, hogy jöjjön ki hozzám egyrészt megerősíteni, hogy
jól látom-e, amit látok, másrészt színvonalasabb fotókat,
videókat készíteni. Nagy szerencsénk volt, mert amikor
odaértek, az állat épp táplálkozott. Szinte az orra hegyére
tudtuk tenni a kamerát, mert ugye nincs szeme, nem lát
semmit. Jó néhány percnyi anyagot sikerült így rögzíteni,
míg beásta magát az egyik járatba.
Másnap értesítettük a Duna–Ipoly Nemzeti Parkot a nem
mindennapi felfedezésről, amit először természetesen ők
is kétkedve fogadtak, kértek is pár fényképet. Április 27-re
beszéltük meg a terepszemle időpontját. Kilencen jöttek
el a megbeszélt időpontban, többek közt a Duna–Ipoly
Nemzeti Parkból, a Kiskunsági Nemzeti Parkból, a Magyar
Természettudományi Múzeumból és a Vidékfejlesztési
Minisztériumból. A polgármesteri hivatal tanácstermében
meséltem el a megtalálás körülményeit, közben bemutat-

Hím földikutya Albertirsa határában az élőhelyét határoló
szántásban fényképezve. A szántóföldi művelés az egyik
legfőbb veszélyeztető tényező számukra.

tam a fotó- és videóanyagot is. A bejárás után a szakemberek megállapították, hogy a területen talált járatok, túrások
minden bizonnyal földikutyáktól származnak, de hogy a
hazánkban élő három faj közül melyiktől, azt további vizsgálatoknak, befogásoknak kell kiderítenie.
Május 5-én végeztük el a befogást. A gondosan kialakított
csapdahelyek elkészítése után feszülten figyeltük, hogy
sikerül-e fognunk egy példányt. Az éjszakai eső után intenzívebb aktivitás volt várható, ezért bizakodtunk. Nem is
kellett túl sokat várnunk, dr. Németh Attila meg is fogta az
első példányt. És ezzel még nem ért véget a szerencsénk,
mert nem sokkal később dr. Csorba Gábor is fogott egy
szoptatós nőstényt. A pontos faji meghatározáshoz szükséges mintavételért szerencsére nem kellett a földikutyákat elszállítani, ezt ott helyben elvégezték a szakemberek,
majd az állatokat rögtön vissza is engedték a járataikba.
A levett mintákból hamarosan kiderül, hogy milyen (délvidéki, erdélyi vagy magyar) földikutyákkal gazdagodott
településünk, Albertirsa…
PÁSZTOR JÁNOS ATTILA
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FÖLDIKUTYÁK PEST MEGYÉBEN
Pest megye több pontjáról tudósítanak eleink földikutya előfordulásáról. A megye északi részén Vácról 1904-ből, Dunakesziről 1841-ből és Veresegyházról 1831-ből jelezték a földikutya előfordulását. Egy 1731-ből származó régi dokumentum tanúsága szerint e talajlakó rágcsáló előfordult Üllőn, Monoron, Nagykőrösön és Cegléden is. Pusztavacsról és
Dabasról a 20. század elején számoltak be földikutya előfordulásáról. A főváros területének több pontjáról is ismert volt
a földikutya, így például a mai Angyalföldön fekvő valamikori Ördögmalom-pusztáról 1842-ből, de Zuglóból és a Rákosmentéről is vannak közlések. Bizonyító példányok Pest megyéből csupán két településről, Budapestről – ezek egyikének lelőhelye „egy Andrássy úti villa kertje” – és Dabasról maradtak fenn a Magyar Természettudományi Múzeum
gyűjteményében. Ezek mellett előkerült még egy állkapocstöredék 1935-ben egy bronzkori urnából, Cegléd területéről.
A földikutyák rendszerezése körüli bizonytalanságokat látva joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon melyik faj lakhatta a Pest megyei élőhelyeket? A múzeumi példányokat egykor meghatározó kutatók egyetértettek abban, hogy a fenti
állományok a magyar földikutyához tartoztak, így az a legvalószínűbb, hogy a most előkerült populáció is e faj megfogyatkozott hazai népességét gyarapítja. Biztosat persze csak a folyamatban lévő genetikai vizsgálatok eredményei
alapján lehet mondani, a földikutyák rendszertana és evolúciója kapcsán ugyanis gyakran szembesülhetünk meglepő
eredményekkel…

tanak ki a környezetükről. Valójában e képességük jóvoltából
fény nélkül tudnak „látni”. Agyuknak ugyanis az a része dolgozza fel ezeket az információkat, mely a felszínlakó állatoknál a látásért felelős, így mindez bizonyára a látáshoz hasonló
élményt eredményez számukra. A földikutyák azonban a kopogtatás segítségével nemcsak tájékozódnak, de a szomszédos egyedek ilyen módon kommunikálnak is egymással.

ris biológiai módszerek alkalmazása számos, a földikutyák
rendszertana körüli kérdést segített tisztázni, egyben feltárta
e különleges rágcsálók evolúciójának fordulatokban gazdag
történetét. Nemcsak az vált nyilvánvalóvá, hogy igen fajgazdag csoportról van szó, hanem az is, hogy mennyire kivételes vizsgálati alanyai az evolúciós folyamatoknak, valamint a
klímaváltozások biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának.

AZ EVOLÚCIÓ PÁRATLAN VIZSGÁLATI ALANYAI

BENNSZÜLÖTT EMLŐSEINK

Bár a földikutyák már pusztán egyedülálló életmódjuk és az
ebből következő hihetetlen élettani alkalmazkodásuk miatt is
rendkívül érdekesek, a furcsaságok sora itt még közel sem ér
véget! E talajlakó kisemlősök ugyanis az evolúciós folyamatok, különösképpen a fajképződés és az adaptív szétterjedés
talán legjobb példái, egyszersmind vizsgálati alanyai. Mindez pedig annak köszönhető, hogy noha a földikutyák külső
megjelenésükben szinte teljesen egyformák, mégis körülbelül hetven, genetikai jellemzőik tekintetében jelentősen
különböző „rendszertani egységre” különíthetők el. Ezek az
elterjedési területüket illetően egymástól földrajzilag is elkülönülő „rendszertani egységek” pedig (mind több tudományos bizonyíték szerint) valójában önálló fajokat jelentenek.
A fentiek tükrében nem okozhat meglepetést, hogy a földikutyák rendszertana már a kezdetektől problematikus volt.
Az egyes zoológusok nagyon különbözően ítélték meg,
hogy a csoportban tapasztalható sokféleséget miként kellene
rendszertani kategóriákba osztani. Akadtak olyan kutatók,
akik szerint mindössze három földikutyafaj létezik, s vannak, akik szerint közel hetven. A legmodernebb, molekulá-

Korszerű módszerekkel végzett vizsgálatok hazánkban és az
egész Kárpát-medencében 2005 óta zajlanak földikutyákon,
s számos meglepő eredményt hoztak. Bebizonyosodott például, hogy a Kárpát-medencében öt egymástól genetikailag
nagymértékben különböző, a Kárpátokon kívül sehol másutt
elő nem forduló földikutyafaj honos. Ezek a mezőségi földikutya, az erdélyi földikutya, a magyar földikutya, a délvidéki
földikutya és a szerémségi földikutya. Vagyis a hazai állományok nem egy széles elterjedésű, gyakori faj peremi helyzetű,
ezért lokálisan veszélyeztetett populációi, hanem szűk elterjedésű, alacsony egyedszámú, ritka fajok utolsó, még fennmaradt töredékállományai.
A szóban forgó fajok a Kárpát-medence valamely régiójának
speciális éghajlatához alkalmazkodtak, a fajok elkülönülésének hátterében pedig az elmúlt 2 millió év folyamatos, globális klímaváltozásai állnak. A kedvezőtlen időszakokban az
egyes földikutya-populációk különböző helyeken találtak
menedéket, ahol hosszú elszigeteltségük során önálló fajokká váltak. E fajok később már nem keveredtek, sőt a körülmények újbóli kedvezővé válása idején, egymással versengve
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Fotók: Bram Conings

Bizonyító földikutyapéldány befogása Albertirsa közelében
(balra), illetve a genetikai vizsgálathoz szükséges mintavétel
(középen és jobbra)

Fotó: Németh Attila

A földikutyák ideális esetben, hacsak valami rá nem kényszeríti
őket, egyáltalán nem jönnek a felszínre.

A földikutyák jellemző bélyege a szájból kilógó nagyméretű
metszőfog.

hódították meg ismét korábbi élőhelyeiket, s közben nem- természetvédelmi jelentősége felértékelődött, a lecsökkent
populációméret és az egymástól elszigetelt, kis kiterjedésű
egyszer újabb fajokra váltak szét.
Ma Magyarország területén az erdélyi, a magyar és a délvi- élőhelyek miatt valamennyi hazai földikutyafaj veszélyeztetett.
déki földikutya előfordulásáról van tudomáA nálunk honos fajok közül az erdélyi
sunk. Az erdélyi földikutya a Hajdúság és
földikutya helyzete a legkevésbé aga Nyírség vidékét lakja, határainkon
A kritikusan veszélyeztetett
gasztó: a legnagyobb ismert hazai
túl pedig Észak-Erdélyben találdélvidéki földikutya tisztálkodó példánya
állományok ehhez a fajhoz tarkozhatunk vele. A magyar föltoznak. A magyar és a déldikutya egykor az egész Alfölvidéki földikutya azonban
det benépesítette, Váctól – a
Magyarországon a kihalás
főváros és közvetlen körközvetlen közelébe sodrónyékének számos pontdott. Előbbinek a becsléján keresztül – a Deliblát
sek szerint talán kétszáz
homokvidékéig. A délvipéldánya él nálunk. Midéki földikutya csupán
vel az Albertirsa közeléa Duna–Tisza közének
ben most előkerült állolegdélebbi részein homány földrajzi helyzete
nos. Szakirodalmi adaalapján feltételezhetően
tok és néhány múzeumagyar földikutya, a legmi példány bizonyítja,
valószínűbb forgatókönyv
hogy egy negyedik faj, a
szerint e veszélyeztetett
szerémségi földikutya is
faj egy újabb honi populáa hazai fauna tagja volt, ám
cióval bővült, ami nem várt
ennek utolsó hiteles magyarreménysugár a fennmaradása
országi előfordulási adata 1925szempontjából. A kritikusan veszéből való. Sajnos a legújabb vizsgáFotó: Németh Attila
lyeztetett délvidéki földikutyának alig
latok szerint nemcsak hazánkból, ahol
három állománya ismert az egész világon,
hajdan a Dunántúlon volt honos, de a szers a globális populáció sem sokkal haladhatja meg
biai Szerémségből is (mely a faj utolsó mentsvárának számított) végleg eltűnt. Nagyon valószínű, hogy mára az ötszáz példányt.
kihalt. Az ötödik Kárpát-medencei földikutyafaj, a mezőségi Földikutyáink megőrzése alacsony egyedszámuk, kevés,
még fennmaradt állományuk és populációméretük becsléföldikutya kizárólag az Erdélyi-medencében honos.
sének nehézségei miatt nagy kihívások elé állítja a szakembereket. Ennek ellenére az utóbbi évtized során jelentősen
VÉGVESZÉLYBEN
A földikutyák még száz évvel ezelőtt is hatalmas területeken bővült a hazai földikutyákra vonatkozó ismereteink köre, s a
fordultak elő a Kárpát-medencében. Ám összefüggő füves hazai természetvédelem komoly eredményeket ért el a megélőhelyeik átalakítása, leromlása, illetve területük drasztikus óvásukért folytatott küzdelem során.
zsugorodása miatt a medence földikutyái mára a kipusztulás
DR. NÉMETH ATTILA,
szélére sodródtak. Még megmaradt földikutya-állományaink
PÁSZTOR JÁNOS ATTILA ÉS DR. CSORBA GÁBOR
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„AGANCSOS”

BOGARAK
Vajon van-e olyan természetbúvár, akinek szívét nem dobogtatja meg egy gyönyörű, fényes
„agancsú”, gesztenyebarna szárnyfedelű nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) látványa? Aligha!
Nem csoda, hogy idén ő lett az év bogara – mégpedig közkívánatra, internetes szavazás útján.
Talán mondanom sem kell, hogy én is rá szavaztam.

A

régi korok emberének figyelmét sem kerülte el ez az
impozáns rovar. Mindennek bizonyítékát számos
helyen olvashatjuk-láthatjuk az ókori természettudósok írásaiban, festményein és rajzain egyaránt.
Később még az okkult „tudományok” is foglalkoztak vele, mágikus tulajdonságokkal ruházták fel. A középkorban, a német
nyelvterületeken abban is hittek, hogy a nagy szarvasbogár
a villám és mennydörgés bogara. Ezt azzal indokolták, hogy
gyakran látták olyan nagy tölgyfák törzsén, melyekbe aztán
villám csapott. Azt a tényt, hogy e nagy fák gyakran a legmagasabbak voltak környezetükben, s ezért sújtotta őket villám,
nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyták.

SZARVASBOGÁR – MINT „GYÓGYSZER”
De még „patikaszerként” is használták a szarvasbogarat. Számos európai kultúrában fel-felbukkantak, mint sokféle nyavalyát „gyógyító” orvosságok alapanyagai. A mainzi német
Jacob Meydenbach 1485-ben megjelent, latinul írt Hortus
Sanitatis (Az egészség kertje) című művében még csak nem
is teketóriázott a bogárgyógyír kotyvasztásával: a rángógörcsben szenvedő gyermekek gyógyítására nyakba akasztható szarvasbogarat ajánlott. A köztiszteletben álló, híres természettudós, Caspar Schwenkfeld viszont a 16. század elején
olajban főzött szarvasbogarat javasolt ágybavizelés ellen.
A hatás kérdéses lehetett.
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A természeti népek kultúrájában is gyakori a szarvasbogár.
Nem csupán ábrázolják, hanem gyakran maga a bogár is
– vagy annak egy része – jelen van talizmánként vagy díszítőelemként valamely népművészeti tárgyban, ékszerben.
A hagyományos vadászó-gyűjtögető, de akár a fejlettebb
törzsi kultúrák emberei még manapság is számos rovart, kivált bogarat használnak gyógymódjaikban. Ezek valószínűleg pszichoszomatikus módon „kúrálnak”, akárcsak bármilyen más placebo. Sokkal helytállóbb az a vélemény, hogy
a nagy bogárlárvák – közöttük a szarvasbogaraké is – hatásos roboreálók. Egyes dél-amerikai és afrikai népek
miszticizmussal magyarázzák ezt, ám a kövér lárvák, nagy
fehérje- és kalóriatartalmuk révén, alkalmasint erősítőként
hatnak, főleg az állati proteinben szegény diétán élő személyeknél.

FONTOS ISMÉRVEK
A nagy szarvasbogárról elmondhatjuk, hogy családjának, de
kivált alcsaládjának (Lucaninae) legjellegzetesebb faja. A nemek közti különbség szembetűnő, mert míg a hím szarvasagancs jellegű rágóival és jellegzetesen formált fejével ugyancsak kitűnik minden hazai bogarunk közül, addig a nőstény
annál szerényebb megjelenésű. Rágóinak, valamint fejének
méretei és alakja meg sem közelítik a hímét, teste is kisebb,
szárnyfedőinek fénye tompább.

Fotó: Csóka György

Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus)

Fotók: J. de Tonnancour

A Sphaenognathus feisthammeli giganteus Peruban
és Bolíviában fordul elő.

HAZAI FAJOK
Faunaterületünkön öt nembe tartozó hat szarvasbogár faj
él, ebből egy, a nagy fémesszarvasbogár (Platycerus caprea)
a magasabb hegységek bükköseinek ritkán látott lakója. Rokona, a jóval gyakoribb kis fémesszarvasbogár (Platycerus
caraboides) leginkább a tölgyerdőkben kerülhet szemünk
elé, amint a verőfényes, májusi napokon a virágzó lombos
növények között repdes. A többiek sem kimondottan gyakoriak, a kis szarvasbogár (Dorcus parallelepipedus) kivételével. Ez a legközönségesebb fajunk, a lomberdők, főként a
tölgyesek bogara, ahol napközben a fák törzsén, földön heverő rönkök alatt vagy korhadó fában majdnem biztos, hogy
megtalálható. A többiek már ritkábbak, vagy legalábbis ritkán találkozunk velük, rejtőzködő életmódjuk miatt. A tülkös szarvasbogarat (Sinodendron cylindricum) első pillantásra inkább egy kis orrszarvúbogárnak vélhetnénk, mert
ennél, a szarvasbogarakra jellemző, agancsszerű rágókat
nem találunk. Helyettük, a hímek fején, egy felfelé ívelő „orrszarv”-at viszont láthatunk, s a bogár hovatartozását leginkább a szarvasbogarakra jellemző, határozottan térdes csápjai bizonyítják. Nőstényei fején csak egy kis bütyök látható.
A parányi szőrös szarvasbogarat (Aesalus scarabaeoides)
sem mondhatjuk tipikus szarvasbogárnak, mert ennek az
5-7 mm-es kis rovarnak sincsenek feltűnő rágói. A nemek
szinte megkülönböztethetetlenek a külső jegyek alapján.
A térdes csápok viszont itt is kétségtelenül bizonyítják
szarvasbogár létüket.

A TRÓPUSOK „CSUDABOGARAI”

Ez az ivari kétalakúság meglehetősen gyakori a Lucaninae
alcsaládba tartozó bogaraknál. A trópusokon, ahol a legtöbb
faj él, rendkívül látványos példákkal találkozhatunk. A nagy
rágók viszont nem okvetlenül a leglényegesebb alaktani jegyei a szarvasbogaraknak. Más alcsaládokban, a Lucaninaen
kívül, számos fajnál hiába is keresnénk őket. Sokkal fontosabb a csápok jellegzetes, hosszú nyelű, határozottan térdes
ízeltsége és az, hogy egymáshoz kapcsolódó lemezekben
végződnek. E lemezek – a legtöbb lemezescsápú bogáréval
ellentétben – nem nyithatók-csukhatók legyezőszerűen, hanem inkább merev fogú fésűre emlékeztetnek.

A Palearktikum, főleg, ha figyelembe vesszük hatalmas területi kiterjedését, nem különösen gazdag a szarvasbogárfajokban. A legtöbb, legpompásabb szarvasbogarat a trópusokon
találjuk. Délkelet-Ázsia különösen gazdag a Lucaninae alcsaládba tartozó, ugyancsak látványos fajokban. Igaz, olyan
impozáns óriásokat, mint a mi nagy szarvasbogarunk, nem
sokat lelünk az ottaniak közt, de sok másik mégis kitűnik
csodálatos színeivel és bizarr alakjával a trópusi bogártömegből. Ám egy percig se higgyük, hogy velük lépten-nyomon
találkozhatunk. Legtöbbször az egyetlen módja ennek, hogy
egy helybéli erdőlakóval társulva barangoljunk az őserdőben, ahol aztán a talajba süllyedt rönkök forgatásával, korhadt
fákban, esetleg megfelelő csalétek segítségével rábukkanhatunk egy-egy ilyen bogárcsodára. A higanygőzlámpás éjszakai gyűjtés is hozhat jó eredményeket, kivált akkor, ha nem
kizárólag szarvasbogarakat szeretnénk látni.
Közép- és Dél-Amerikának is gazdag a szarvasbogár-faunája. Itt találjuk a különösen szembetűnő Grant-szarvasbogarat
(Chiasognathus granti) és rokonait. A hímek hosszú, görbe

Grant szarvasbogara (Chiasognathus granti)
Chile különös bogara
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rágói fenyegetően hatnak, pedig egyáltalán nem azok, mert
erőtlenek, s pusztán a párzási időszakban szolgálnak a rivális hímek ijesztgetésére. De valószínűleg amazok is tisztában
vannak a saját erőtlenségükkel, mert párharcra sohasem kerül sor. A rágók azért jók még valamire: a hímek velük igyekeznek maguk alatt tartani a nőstényeket párzás közben.
A szarvasbogarak legtöbbje a csapadékban meglehetősen

TÖBB MINT EZER FAJ
A szarvasbogarak családja a bogárcsaládok között – a maga
ezernél is jóval több fajával – tulajdonképp a kisebbek közé
tartozik. Mivel majdnem minden faj lárvája holt, korhadó fával él, mezőgazdasági, erdészeti jelentőségük nincs. Még azt
sem mondhatjuk, hogy környezetük élővilágában nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, hisz a fajok java része legfeljebb
Fotó: Hangay György

Jellegzetes szarvasbogár-élőhely
a Sydney melletti Kék-hegyekben

Latreille szarvasbogarának
(Lamprima latreillii) imágói nektárral
és érett, puha gyümölcsökkel is táplálkoznak.

gazdag tájak erdeit lakja. Így aztán a fajok zömét Ausztráliának
csupán a part menti vidékein találhatjuk. Rejtőzködő életmódjuk miatt sokat ritkának vélnek,
s a találkozás ezekkel bizony
kimagasló élménye a bogarásznak. Számos faj egész életét, születésétől haláláig egy-egy, a talajon nyugvó kidőlt fatörzs alatt éli le.
Az imágók nem táplálkoznak, szájszerveik, emésztőrendszerük csak csökevényes. Az evés és növekedés a több stádiumon
átmenő lárva dolga, az imágó kizárólag a fajfenntartással „foglalkozik”. Még repülni sem tudnak, a bogarakra
általában jellemző hártyás szárnyaikat hiába is keresnénk.
Gyűjteményekben ritkaságnak számítanak, pedig a természetben nyilván nem azok.
Ha nem is méretre, de színpompa szempontjából ezen a
kontinensen lelhetjük a legszebb szarvasbogarakat. A Lampriminae alcsaládba tartoznak, s elsőként a szivárványos
szarvasbogarat (Phalacrognathus muelleri) kell megemlíteni. Sok színben tündöklő kitinpáncélja, felfelé ívelő bizarr
rágói révén kétségtelen, hogy Ausztrália leghíresebb bogara.
Egykor vagyonokat fizettek érte a gyűjtők, mert csak nagy
ritkán került kézre. Manapság a japán és tajvani bogártenyésztők szinte nagyüzemi módon tenyésztik, ezért szép
példányait megtalálhatjuk a legtöbb valamirevaló amatőr
gyűjteményben is.
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az elhalt növények – rönkök,
tuskók – lebontásában, az erdei
humuszképzésben tevékenykedik, s e munkát rajtuk kívül
sok ezer más ízeltlábú és egyéb
gerinctelen állat is végzi. Mindettől függetlenül mégis szerves
részei a természetnek, így kétségtelen, hogy védelmet érdemelnek,
főként ott, ahol élőhelyeik fennmaradása kérdéses.
A szarvasbogarak nagy figyelemben részesülnek mind a hivatásos, mind az amatőr
koleopterológusok (bogarakkal foglalkozó szakemberek) körében. Az amatőrök, kiknek zöme már
kora ifjúságában elkezdi gyűjteni a bogarakat, természetesen
erősen

Az ausztráliai bogarak királya a Phalacrognathus muelleri.

A barna szarvasbogár (Ryssonotus nebulosus) Ausztrália
keleti és déli partvidékén él.

BORNEÓI
AJÁNDÉK
Fotó: Lukátsi Márk

vonzódnak a szép, dekoratív fajokhoz. Ez a vonzalom aztán
gyakran kimondott szenvedéllyé válik, s bár napjainkban a
bogárgyűjtést sűrűn ellenzik (vitathatóan) a természetvédők
(de gyakran még a közvélemény is), világszerte sok ezer lelkes amatőr foglalkozik a szarvasbogarakkal. S ha ilyen nagy
az érdeklődés, akkor már érthetőbb, hogy miért foglalkozik
több hivatásos kutató is e családdal. Számos kutatóintézet
gyakran pont az amatőrök segítségével jut kiváló, további
kutatást elősegítő anyaghoz, nagyban elősegítve a szakmai
munkát. A tudományos gyűjtemények fejlesztése, gyarapítása is javarészt az amatőr gyűjtemények megvásárlása révén
vagy adományok útján történik. Nagyon kevés olyan intézmény van ma a világon, mely a régi időkre jellemző, nagy
és költséges gyűjtő-kutató expedíciókat tudna messze földre küldeni. Ez a feladat napjainkban főként az amatőrökre
marad, akik gyakran a költséget, fáradságot és veszélyeket
vállalva végzik a terepmunkát, nem csak Európában, hanem
szerte a világban – különösen az ezernyi csodát rejtő trópusokon is. Sajnos a rosszul értelmezett zöld eszmék hatására

E két borneói gyászbogár (balra Gauromaia alternata,
jobbra Eucyrtus girardi) nem túl közeli rokonai egymásnak,
színezetük mégis hasonló.

Fotók: P. Zborowski

M

e tevékenység ma már a Föld legtöbb országában legálisan,
a helyi és nemzetközi törvények betartása mellett, rendkívül
nehezen folytatható.
De miért szükséges a gyűjtés? Dióhéjban összefoglalva:
azért, mert gondosan preparált és pontos adatokkal ellátott
példányok nélkül nem lehet hiteles, szakszerű taxonómiai
(rendszerező) munkát végezni. Minden hozzáértéssel kezelt
példányt egy szakkönyvtár kötetéhez vagy egy számítógépben tárolt fájlhoz hasonlíthatunk, amely ráadásul fizikai bizonyítékként is szolgál.
Ám rögtön hozzáteszem, hogy egy szép, eleven szarvasbogárral nagyobb élmény találkozni, mint valamelyik tűre tűzött rokonával egy impozáns rovargyűjteményben!
DR. HANGAY GYÖRGY

úzeumi rovargyűjteményeink egyik aranykora az
1990-es évekre esett. Magyarország előtt kinyílt a
világ, s egyszerű turistavízummal is könnyen el lehetett jutni a Föld olyan tájaira, ahonnan gazdag gyűjtött
anyaggal térhettünk vissza. Ma már jóval nehezebb a helyzet,
hisz sok ország kevésbé biztonságos, mint korábban, illetve a
természetvédelmi törvények – többnyire helyesen, ám néha
érthetetlenül túlzó módon – akadályozzák, de legalábbis nehezen megszerezhető engedélyekhez kötik a rovarok gyűjtését is.
Nagy öröm hát, ha amatőr rovarászainknak lehetőségük
nyílik gyűjteni egzotikus tájakon, s megtiszteltetés, ha a hazahozott rovarok egy részét múzeumunknak ajándékozzák.
Ezt tette Lukátsi Márk villamosmérnök is, aki egy autóipari
cégnél szoftverfejlesztő. Tavaly januárban sikerült eljutnia
Borneó szigetének egyik malajziai fennhatóságú részére, Sarawak államba. Idézek a leveléből:
„Az utazás teljesen magánszervezés volt, néhány éve már terveztük egy ismerősömmel és a párommal, hogy elutazunk.
Útikönyvekből és internetes leírások alapján találtuk ki az útitervet, s az összes szállást, utazást és programot az interneten
foglaltuk le. Kicsit tartottunk tőle, hogy a világ másik felén is
eligazodunk-e majd, de végül semmi problémánk nem akadt,
mindent megtaláltunk, nem utolsósorban azért, mert a helyiek nagyon segítőkészek voltak. A nemzeti parkokban is jól
szervezettek voltak a programok. Részt vettünk vezetett esti
sétákon, ahol a túravezetők hihetetlen gyorsasággal szúrták ki
a különféle állatokat. Ezek között szerencsére sok volt a rovar
és más ízeltlábú, főleg látványos botsáskák, skorpiók és madárpókok.”
Márk a kifogástalanul preparált és cédulázott gyűjtött anyag
nagy részét – mintegy 180 példányt – a múzeumnak adta,
mert úgy gondolta, itt jobb helyen lesznek. Csak a látványosabb cincéreket, poloskákat, kabócákat tartotta meg. A kapott
bogarakat természetesen igyekszünk minél előbb faji szinten
is azonosítani.
DR. MERKL OTTÓ
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KACSÁK
A FÖLD ALATT
Az ásóludak nemzetségébe (Tadorini) tartozó fajok különleges életmódot folytatnak:
tojásaikat a föld alatt költik ki, akár rókák lakott kotorékába költözve is, így a kikelő fiókák
első „anyaélménye” olykor egészen furcsa lehet.

A

z ásóludakhoz mindössze hét madárfajt sorolnak,
melyek csekély létszámú állományai az Óvilág, illetve
Ausztrália környékét népesítik be.
Mindegyikük közepes termetű: az átlagos (úszó)récéknél
– mint amilyen a közismert tőkés réce – jóval termetesebb,
de a valódi ludaknál kompaktabb madarak. Megjelenésre és
viselkedésre is inkább a récékhez állnak közelebb, így az átlagos szemlélő számára egy túlméretezett kacsának tűnnek.
Tudományos nevük a francia tadorne szóból ered, amellyel
egyértelműen megkülönböztetik őket a többi (közismert)
vízimadártól.

EGYELŐRE AZ EGYETLEN
A hazánkban szórványosan fészkelő, nagyobb vizeinken
rendszeresen előforduló bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) is e
tarka, „se nem réce, se nem lúd” társaság jellemző képviselője.
Bár e klasszikusan tengerparti vízimadárnak több szigetszerű állománya alakult ki a kontinens belsejében, egészen
a 20. század végéig Magyarországon ritka átvonulóként volt
elkönyvelve.
Az addigi szórványos észlelések az utolsó évtizedben
feltűnő gyarapodást mutattak, s ezzel együtt a megfigyelt egyedszám is erőteljes növekedésnek indult.
Ez természetesen nem volt véletlen: az európai
állomány emelkedésével együtt a madarak szétsugárzása, az új területek benépesítése is megindult. Hazánkban először 1996 során bizonyították
sikeres fészkelését Nyugat-Magyarországon, a Fertő
tó közelében lévő petőházi cukorgyár ülepítő tavainál.

Azóta a bütykös ásólúd a Fertő-tájon rendszeres költőfajjá lépett elő; a hazai párok száma ma már meghaladja az osztrák
állomány méretét is. Az új évezred elején újabb területeken
bizonyították sikeres fészkelését, így másodikként a szintén
dunántúli Királyszentistván, illetve Balatonfűzfő közelében
lévő tavaknál. Az Alföld vizes élőhelyeinek irányába mutató
terjeszkedését támasztja alá a Kecskemét közelében lévő Böddi-széken, valamint a Debrecen környéki Mikepércsi-tározónál észlelt kis fiókás családok megfigyelése.
Jelenleg az ország hat pontján ismert rendszeresnek mondható költése. Állománya dinamikusan emelkedik, ám mivel a
20 párt sem éri el, az ásólúd továbbra is csak „színezőelemként” értékelhető a honi fészkelőfaunában.
A faj hazai státusa kellően feldolgozott, s a terepi madármegfigyelők által gyűjtött adatok is jól mutatják terjeszkedését,
észlelési gyakoriságának növekedését. Míg 1985–2003 között alig 1200 adatot rögzítettek, addig 2003–2017 között ez
ugrásszerűen emelkedett: több mint 4200 adat vált ismertté!

ALBÉRLETBEN A FÖLD ALATT
A vízimadarak jelentős része nyílt élőhelyeken
(nádasokban, úszó vízi növényzeten stb.) költi ki
tojásait, s a felszáradás utáni „üzemkész” fiókákat a
szülőmadarak hamar el is vezetik onnan (fészekhagyó
stratégia). Ennek nyilvánvaló oka a fiatal nemzedék ragadozóktól való megóvása, amit bizonyos récék még
azzal is fokoznak, hogy tojásaik egy részét más fajok
fészkébe rakják (ez az ún. összetojás), így adva
nagyobb esélyt az utódok túlélésére.

Fotó: Shutterstock

A bukórécék egyes fajai – mint a nálunk is előforduló
kerceréce vagy a nagy bukó – a víz közelében lévő fák odvaiban fészkelnek, jelentősen csökkentve az említett predációs nyomást, azaz a tojásrablók munkájának hatékonyságát. Kisebb nehézséget csak a fészekhagyó fiókák távozása
jelent: első útjuk a biztonságot jelentő vízfelületig korántsem
tekinthető zökkenőmentesnek.
Az ásóludak – nevüknek megfelelően –, ha tehetik, föld alatti üregekben költik ki tojásaikat. Annyira azért nem alkalmazkodtak e szerephez, hogy az ásáshoz szükséges
különleges módosulásaik legyenek (ehhez „lusta”

Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

volt az evolúció), s mivel önmaguknak nem tudnak fészekodút kaparni, mások által kialakított üregeket foglalnak el.
A tengerparti dűnéken leginkább a nyúljáratokat kedvelik,
amelyeket a pár tovább bővít.
Németországban feljegyezték, hogy az ásóludak lakott rókaüregbe költöztek be, ahol gyakorlatilag „fegyverszünetet” kötöttek a főbérlő ravaszdikkal. Ez bizonyára nem általános, de
nem is elképzelhetetlen, hisz a ragadozók saját házuk táján
nem szoktak zsákmányolni, mivel az esetleges ribillió nyilvánvaló módon felhívja a figyelmet az amúgy titkolni való
családi bázisra.
Az igazi „rókaliba”, azaz a nílusi lúd (Alopochen aegyptius) betelepítéssel került
Európába. A felmelegedés kedvez a fajnak, ezért az atlanti klímájú országokban (elsősorban Hollandiában) nagyon erős, terjeszkedő állománya él. Számos
problémát okoz mint invazív hajlamú idegenhonos faj, ezért hazánkban –
noha eddig alig 100 megfigyelési adata vált ismertté – 2012 óta a vadászható
fajok listáján szerepel.
A fotón a Kiskunság egyik szikes taván előforduló példánya látható.

A magas északon fészkelő fajok az említett módszert előszeretettel gyakorolják: a csúcsragadozó hóbagoly fészkének
környéke sokszor teljesen körbe van lakva – az amúgy „bagolyétlapon” szereplő – lúd- és récefajokkal. A szomszédok
ezzel két legyet ütnek egy csapásra: zsákmányként védettséget élveznek a „nagyfőnök” családjának közelsége miatt,
ráadásul más zaklatók – legfőképp a mindig éhes sarki rókák
– is elkerülik őket.
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Fotó: Shutterstock

A Nyugat-Palearktiszban a bütykös mellett egy másik őshonos faj is él: a vörös ásólúd (Tadorna ferruginea). Ez a – rokonához hasonlóan impozáns megjelenésű – madár korábban a hazai állatvilág ritka vendége volt, mely a terepi
madarászok által igencsak elismert faunisztikai csemegeként került távcső elé,
elsősorban az alföldi vizeken. A szóban forgó egyedek vélhetően a hozzánk legközelebbi (Duna-delta környéki és törökországi) fészkelőhelyekről átkóborló példányok voltak. Az ezredforduló tájától azonban ugrásszerűen növekedni kezdtek a faj előfordulásai – nemritkán szokatlan időpontokban és helyeken. Mindez
egyértelműen azt jelezte, hogy az ilyen egyedek már nem vad eredetű, hanem
leginkább fogságból elszökött (vagy épp a hiányos tartási engedélyek miatt tudatosan szabadjára engedett) példányok lehetnek, mivel e színpompás vízimadarak nagy kedveltségnek örvendenek a díszmadártartók körében is.
A fentiek miatt a ritka madárfajok előfordulási adatait gyűjtő és feldolgozó
Nomenclator Bizottság a vörös ásólúdra vonatkozó terepi észlelési adatokat 2010
januárját követően egységesen áttette az úgynevezett C kategóriába. Ez azt is
jelenti, hogy aki később látta terepen, az a hazánkban megfigyelt fajok listáján
(hivatalosan) nem szerepeltetheti a vörös ásóludat, hiszen már az emberi segítséggel betelepült és fennmaradt madarak (amilyen a fácán vagy a parlagi galamb) közé soroltatik. A döntés sok vitát kavart, főként azért, mert ha megnézzük
a magyar terepmadarászok – www.birding.hu címen elérhető – honlapján 2004
óta gyűjtött megfigyeléseket, akkor ezek tanúsága szerint a vörös ásóludat öszszesen 303 alkalommal észlelték. Érdekes módon ennek épp a fele (151 adat) 2010
előtti, a másik fele (152 adat) pedig a már nem számolható időszakhoz köthető.

Bütykös ásólúd tojó a fészkelőüreg közelében
(Dobrudzsa, Románia)

VESZÉLYBEN
Az ásóludak – a már említett távolabbi rokonnal együtt – már
az egyiptomiak hieroglifáin is szerepeltek. Az ókori Egyiptomban szent állatnak tartották őket: az anyai odaadást és
nagyvonalú gondoskodást jelképezték.
A nagy testű vízimadarak esetében a párok valóban sűrűn
kötnek életre szóló szövetséget, ami biológiai vonatkozásban
nem tűnik túl praktikusnak, hisz a pár egyik tagjának elvesztésével a másik fél is kimarad a későbbi utódnevelésből.
A modern kori vizsgálatok alátámasztják az ókori megfigyelést: a bütykös ásólúd egyike a leghűségesebb madárfajoknak. A párok alig néhány százaléka cserél partnert a hosszú
esztendők alatt, ráadásul fészkelőhelyükhöz is évtizedeken át
ragaszkodnak, oda rendre visszatérnek.
Az ókori görögök is nagyra értékelték az ásóludakat – legalábbis gasztronómiai téren. Az ínyencek számára legkeresettebb (és egyben legdrágább) pávatojás után épp az ásólúdtojás következett a sorban.
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Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

Akárhogy is van, olaszul az ásólúd neve „rókaliba” (volpoca),
mely egyes magyarázatok szerint épp a fenti különös együttélés nyomát viseli. Más kérdés, hogy megeshet, mindez egy
névmódosulással került a mediterrán nyelvbe. Az ásóludak
rokona a nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus), amelynek tudományos neve valóban rókalibát jelent, s a görög alopex és
chen szavak keveréke. Ám ennél a fajnál korántsem a rókával
való együttélés, hanem a madarak hátának vörös színezete
szolgált a névadás alapjául.
A tojásgyűjtés mellett a lőfegyverekkel való vadászat is jelentősen csökkentette a ludak számát. Az atlanti partok népei
a korábbi századokban cseppet sem kímélték ezt a mutatós
madarat: a bretonok kedvenc vízimadara is a bütykös ásólúd
volt. Egyedszámuk a nagyfokú hasznosítás következtében a
19. századra úgy lecsökkent, hogy a svéd és finn költőhelyekről el is tűntek. Ám a később életbe lépő védelmi törekvéseknek köszönhetően mára növekedésnek indult a létszámuk.
Ennek köszönhető a már említett terjeszkedés, amely révén a
bütykös ásólúd a közép-európai országokban is fészkelő fajjá
lépett elő.
A jövő azonban korántsem rózsás: egyes klimatikus előrejelzések szerint e század végére az ásólúd el fog tűnni kontinensünk számos részéről, mivel nem marad neki alkalmas
költőhely. A visszavonulás északi irányt vesz, s a faj várhatóan Izland és Skandinávia területeire fog költözni.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

VÁNDORLEPKÉK ÉS LEPKEVÁNDORLÁSOK

Ki ne ismerné a vándormadarakat, a gólyát, a fecskét és társaikat? Azt is természetesnek vesszük,
ha emlősállatok és halak óriási területeket járnak be. De hogy apró rovarok versenyre keljenek
velük? Ez sokáig még a szakemberek előtt is hihetetlennek tűnt. Holott az egyiptomi hét csapás
egyike is erről szólt, a sáskajárást „tisztelték meg” ilyenformán ókori eleink.

A

lepkék vándorlására utaló első feljegyzések 1104-ből
valók, mikor Franciaországban – úgymond – „elsötétítették a napot”. Káposztalepkék lehettek, mint
ahogy 1508-ban Valais területén is ők jelentek meg óriási
tömegben. Róluk írt az a német püspök is, aki arról számolt
be, hogy egyházmegyéjében „1745. augusztus 5-én és a rá
következő napokon a Papiliók olyan tömege repült, hogy fehér lett a vidék, és semmit sem lehetett tőlük látni. Sok millió
hernyót hagytak hátra a földeken, melyek mindent felfaltak”.
A magyar rovarászok is elsősorban a tömegesen vándorló
fajokkal, így a 19. század végén a káposztalepkével és a bogáncslepkével foglalkoztak, de azt is tudták, hogy egyes „magányos” szenderek valahonnan délről kerülnek hozzánk.

Bárhol megtelepedhet
az atalantalepke, ahol
tenyészik hernyójának
kedvenc eledele, a gyakori
nagy csalán.

MIÉRT VÁNDOROLNAK?
A vándorlásnak sokféle értelmezése van. Kézenfekvő, ha az
állat mozgásának, helyváltoztatásának azt a formáját nevezzük vándorlásnak, mikor aktívan – mondhatnánk, saját
jószántából – elhagyja „megszokott” élőhelyét. Ezen belül
a kóborló lepkék esetleges útvonalakon haladnak, s új tenyészőhelyekre csak véletlenszerűen jutnak el. Velük szemben az „igazi” vándorlepkék rendszeresen, periodikusan
vándorolnak; a vándorlás időpontja, időtartama és útvonala
több-kevesebb szabályossággal ismétlődik. Ha a bármely formában vándorló lepkéknek sikerül az újonnan meghódított
területen huzamosabb időn át megtelepedniük, terjeszkedésről beszélünk. A tenyészőhely elhagyásának képes-

Nem a hernyó tápnövényéről kapta nevét
a bogáncslepke: az imágó
szereti szívogatni
a bogáncs virágját.

sége és készsége a vagilitás (sokszor egyszerűen csak arról
van szó, hogy jól repül az állat). Ám ezek közül is számos faj
ragaszkodik a tágabb értelemben vett élőhelyéhez. Létezik
elsodródás és behurcolás is, de ez persze már egy másik történet – bár a végeredmény gyakran ugyanaz.
A kutatók legtöbbje úgy gondolja, öröklött tulajdonságról
van szó. Ez nem jelenti, hogy külső körülmények – az időjárás, tömegszaporodás
vagy táplálékhiány – ne befolyásolná a
vándorlást; ellenkezőleg, sokszor épp
e tényezők váltják ki. A gamma-bagolylepkével végzett kísérletek pedig azt mutatták, hogy a nektárforrás, vagyis a virágok jelenléte,
pontosabban az E-vitamin felvételének lehetősége lehet az egyik ok.
Ha tenyészőhelyén olyan időszakban
kel ki, amikor már elmúlt a növények
virágzása, nem tudja felvenni a vitamint,
mert nem jut nektárhoz. Ilyenkor a lepkék
fölkerekednek, elrepülnek, s ha virágokban
bővelkedő vidékre érkeznek, táplálkoznak,
majd párosodnak és lerakják petéiket. Az
elméletnek ellentmond, hogy útközben
olyan területek felett is átrepülnek – ilyenek az Alpok völgyeinek virágpompás rétjei
–, melyek táplálkozás és szaporodás szem19

Gyorsan és kitartóan szárnyal a vándorkedvű sáfránylepke.
Előszeretettel keresi fel a lucernásokat, hiszen hernyója
pillangósvirágúakon él.

pontjából nagyon is megfelelnének, mégis továbbvonulnak, az, hogy közvetlenül az idei kemény tél után is lehetett látkeresztül a hegyeken. Talán korábbi korszakok más éghajlati ni szép imágókat. Nálunk két hazai nemzedéke fejlődik ki, a
körülményei között alakultak ki az útvonalak. Ezt az elkép- második a számosabb. Ezek ősszel délnek veszik az irányt –
zelést vitatják, ám tény, hogy – kivételes esetektől eltekintve hacsak valóban nem döntenek az áttelelés mellett.
– az igazi vándorlepkék egyetlen fejlődési alakban
A sáfránylepke is nagyon korán eljut Angliába,
sem képesek nálunk áttelelni. Mintha költöző
Svédországba és Finnországba, míg hazai
madarak lennének; csak míg azok egyettájakon később találkozhatunk vele. A
Az Ázsiából behurcolt és
azóta gyorsan terjedő puszpángmoly
len nemzedéke többször megjárja az
bevándorolt példányoknak 2-3 utódaz eddig érinthetetlennek tartott bukszusutat, addig a lepkék egymást követő
nemzedéke fejlődik ki, melyek imábokrokat támadja meg és rágja csupaszra.
generációi vesznek részt egyetlen
gói október-novemberig repülnek,
ingajáratban.
majd délre vándorolnak. Feltűnő tömegvándorlásai 1879-ben,
1892-ban, 1935-ben, 1946-ban,
MIGRÁNS LEPKÉK
1947-ben és 1952-ben voltak.
Az igazi vándorok etalonja a
Az 1946-ban Spanyolországban
bogáncslepke. Kozmopolita faj,
vonuló példányok számát 30-40
a sarkvidékek és Dél-Amerika
millióra becsülték. Ugyanebben
kivételével minden világrészről
az évben ősszel nagyszámú lepke
előkerült. Hazánkba áprilistól érvándorolt délre.
keznek az első, délről bevándorolt
példányok, s júliustól jelennek meg
a már itt kifejlődött hazai nemzedék
HOSSZÚ UTAZÁS
lepkéi, melyekhez újabb és újabb „migNem meglepő, hogy a kiválóan repülő
ránsok” csatlakoznak. Tömegvándorlásait
szenderek között sok vándorfaj akad. Leg1879-ben, 1918-ban, 1928-ban, 1952-ben, 1962feltűnőbb a halálfejes lepke, melynek torán a küben, majd a 2000-es években figyelték meg. Rokona, az
lönös, koponyára és keresztbe tett lábszárcsontokra emléatalantalepke imágói Nyugat-Európában nagyon korán út- keztető rajzolat már régen fölkeltette az emberek figyelmét.
nak indulnak. Február végén, március elején elérik Anglia Eme érdeklődésnek köszönhető, hogy egészen a 18. század
partjait, majd messze északra hatolnak, a Shetland-szigete- elejéig visszamenőleg találunk megjelenésére vonatkozó
kig és Izlandig. Magyarországon csak áprilistól jelentek meg közléseket. A Közép-Európába bevándorló lepkék Észak-Afa kopott, fáradt lepkék, egészen a legutóbbi évekig, amikor rikában és a Mediterráneumban kelnek ki bábjaikból. Áprimár sokkal korábban lehetett találkozni aránylag jó állapo- lis közepétől július-augusztusig tart a vonulásuk észak felé.
tú példányokkal. Felmerül a kérdés: az enyhe telek nem ma- Ennek során elérik a Lofoten-szigeteket és Szentpétervárt.
rasztalják-e itt a lepkéket, hogy átteleljenek, mint a nappali Hosszú utakat tesz meg a szintén nagy termetű szulákszenpávaszem, a nagy rókalepke és a többi szöglenc? A különös der és a nappal aktív, kicsi kacsafarkú szender is.
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FotóK: Vojnits András

Kiváló vitorlázórepülő a fecskefarkú lepke, gyakran látható
hegycsúcsok felett, amint kihasználja a felfelé áramló
légtömeget.

Az említett gamma-bagolylepke mellett még sok más elter- vándorlepkékkel ellentétben, tartósan meg is telepedett az
jedt bagolylepkefaj tartozik az igazi vándorok közé. A nyáron „elfoglalt” területeken. Először Szlovéniában, majd Horvátornálunk roppant gyakori és nemritkán mezőgazdasági kárte- szágban tűnt fel. Ezután mintha erőt gyűjtött volna, előrenyovőként számon tartott lepkékről nehéz elhinni, hogy minden mulása lelassult, de már 1926-ban Dél-Tirolban 2200 méteres
évben a délről bevándorló imágók utódai szaporodnak el. Az magasságban gyűjtötték. Az Alpok délre nyíló völgyeiben ma
ipszilon-bagolylepkének őszi visszavándorlását is
is lassú a terjeszkedése, míg hazánkban robbanásmegfigyelték. De vándorol az ezüstcseppes
szerűen indult meg északnak. Kaposvárott
Az imágó alakban áttelelő
bagoly és a vándor földibagoly is.
1945-ben észlelték, majd 1946-ban átkelt
csőröslepke már tavasszal megjelenik.
Az alkalomszerűen kóborló fajokat,
a Dunán, s Kalocsa mellett tűnt fel. A
melyek kedvező időjárási viszonyok
következő évben Budán, aztán Vác
esetén időnként túlrepülnek tetérségében látták, és mára faunyészőhelyük határain, neveznánk gyakori tagja lett, miközhetjük akár vendégeknek is.
ben átlépte északi határainkat.
Megtörténhet, hogy az új heTerjedését elősegítette, hogy
lyen hosszabb-rövidebb idehernyói szívesen fogyasztják
ig megtelepülnek, de aztán
a sok helyen ültetett ostorfa
rendszerint eltűnnek. Ilyenek
leveleit.
az oleanderszender, a sávos
A legnevezetesebb vánszender és a csíkos szender.
dorlepke az Újvilágban
Vannak aztán belső vándorok,
honos királylepke. Olyamelyek állandó elterjedési haannyira jól repül, hogy
táraikon belül vándorolnak, néha
kedvező széljáráskor Eutömegesen. Közéjük sorolhatjuk
rópa nyugati partjára is ela káposztalepkét, a kardoslepkét, a
vetődik. De nem erről híres, hanem
fecskefarkú lepkét, a nappali pávaszeészak-amerikai „ingázásáról”. Az Egyemet, a gyászlepkét, a kis rókalepkét, a kösült Államok északi és Kanada déli tájairól
zönséges gyöngyházlepkét, a fenyőszendert, a
vándorol mexikói telelőhelyeire, ahol az „alvó”
sárga csipkésbaglyot és még számos más lepkét.
lepkék akkora tömegben lepik el a fákat, hogy az ágak
A terjeszkedésre legjobb példa a csőröslepke Kárpát-medencei gyakran leszakadnak. Ez a természet színpadának egyik legtérhódítása. Az erős szárnyizomzatú, kitűnően repülő rovar az csodálatosabb előadása!
1900-as évek kezdetén hozzánk legközelebb csak Orsován és
Fiume környékén fordult elő. 1908-ban indult észak felé, s más
DR. VOJNITS ANDRÁS
Az egynemzedékű nagy gyöngyházlepke általában
szűk körben mozog, de néha messze elkóborol.

Fotó: Ajith Unnikrishnan (Wikipédia)

Egy indiai gombabéka, a Hydrophylax bahuvistara bőrváladékában lévő védő
peptidek egyike, az urumin a hemagglutinin-molekulákhoz kötődve hatékonyan
destabilizálja az influenzavírust. Bár a szezonális H3N2 altípussal nem bír, a H1
változat pandemikus törzseit garantáltan elpusztítja. (www.cell.com)

A franciaországi Thoiry állatkertjét megdöbbentő támadás érte március
6-ának éjjelén. Ismeretlen tettesek betörtek a szélesszájú orrszarvúak
zárt férőhelyére, három lövéssel leterítették a Vince nevű négyéves
hímet, majd motoros fűrésszel levágták a nagyobbik tülkét. A kisebbiket
is megpróbálták eltávolítani, de akció közben megzavarhatták őket
(vagy kifogyott a benzin). A kifutón osztozó másik két példánynak
szerencsére nem esett bántódása. Az orrszarvútülköt a hagyományos
keleti gyógyászatban porrá őrölve fájdalom- és
lázcsillapítóként, illetve afrodiziákumként használják.
Kilónként tizenötmillió forintot is megadnak érte a
feketepiacon. (www.eaza.net)

Egy Athén mellől, a Tourkobounia
5. lelőhelyről előkerült, a
pleisztocén kor közepéről származó
csontlelet bizonyítja, hogy még
800 ezer éve is éltek varánuszok
Európában. Bár a töredékek faji
szintű beazonosítása lehetetlen,
a paleontológusok szerint
egyértelműen nem a pusztai vagy
a nílusi varánusz maradványairól
van szó, miként az a földrajzi
közelség alapján esetleg várható
volna. (www.cambridge.org)

A London Zoo Humboldt-pingvinjei (Spheniscus humboldti) épp húsvétra időzítették
a szaporodást. A két fiókát egyelőre a gondozók etetik, mivel a szüleik nem tudnák ellátni
őket. Gyorsan fejlődnek: tömegük minden nappal körülbelül 20 százalékkal nő. Tízhetes
korukig az inkubátorszobában maradnak, csak 3 kilósra hízva kerülnek majd át a speciális
óvodába, ahol megtanulhatnak úszni, mielőtt csatlakoznának a 70 tagú kolóniához.
(www.zsl.org)
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A biomatematikával is foglalkozó Alan Turingtól tudjuk, hogy a pávaszemes gyíkok (Timon lepidus)
mintázatát eredendően az aktivátor és inhibitor morfogének kölcsönhatása alakítja ki.
Az egyes pikkelyek viszont már Neumann János sejtautomata-modelljének megfelelően
– szomszédjuk előző időpillanati állapotát lemásolva – váltogatják színüket
az egyedfejlődés során. (www.nature.com)

Fotók: Shutterstock

Az angliai Chester Zooban többszöri nekirugaszkodásra először
idén sikerült tenyészteni az Argus-pávát (Argusianus argus). A két
fióka 24 napos inkubációt követően kelt ki a tojásból. A Brunei,
Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Mianmar trópusi esőerdeiben honos,
mérsékelten fenyegetett
faj a görög mondavilágból
ismert mindenlátó óriás,
Argosz (más átiratban
Argus – magyarosan Árgus)
után kapta nevét, mivel
a kakas erősen megnyúlt
másodrendű evezőtollait
szemfoltok sokasága díszíti.
(www.chesterzoo.org)

Németország legrégebbi állatkertje, a Zoologischer
Garten Berlin hosszas egyezkedés után júniusban
két óriáspandát (Ailuropoda melanoleuca) kap a
csengtui tenyészközponttól. Persze nem ajándékba:
az állatokat 15 esztendőre, évi egymillió amerikai
dollárért (!) „bérlik” – pontosabban ennyivel járulnak
hozzá a faj élőhelyének megóvásához. Az anyagiak előteremtéséhez saját források mellett a Berliner
Volksbank támogatására is szükség lesz. A „bambuszmedvék” beilleszkedését eleinte két kínai szakember
is segíti. Ápolójukat már márciusban kiválasztották:
Christian Toll 18 éve dolgozik a kertben. Eddig ugyan főleg patásokat gondozott, felkészültségéhez azonban nem
fér kétség. (www.zoo-berlin.de)

A kétkarmú teknősök (Carettochelys
insculpta) kommunikációs repertoárjának
gazdagsága elmarad ugyan a dél-amerikai
folyamteknősökétől, de így is háromféle
hangot tudnak kipréselni magukból.
Fajspecifi kus jelzéseik legfőképpen a
csoportok szerveződését szolgálhatják.
Amellett, hogy megkönnyíthetik a
közösséghez tartozó egyedek felismerését
és az erőforrások helyének közlését, a társas
viselkedés (napozás, táplálkozás, tojásrakás,
kikelés) szinkronizálásában is nagy
segítségükre lehetnek.
(www.asihcopeiaonline.org)

ÉSZAK

ÓRIÁSAI
Angolul „sarki medve” (polar bear), németül „jégmedve” (Eisbär), franciául „fehér medve” (ours
blanc) – mi magyarok jegesmedvének nevezzük. A legnagyobb testű szárazföldi ragadozóként
tartjuk számon, annak ellenére, hogy a vadonban élete nagy részét a tengeren tölti.

A

z első magyar ember, aki jegesmedvét látott, alighanem a 16. században élt Budai Parmenius István
lehetett. Oxfordi tanulmányai során ugyanis megismerkedett Humphrey Gilberttel, aki I. Erzsébet támogatásával 1583-ban Új-Fundland partjaihoz vezetett gyarmatosító
célú expedíciót. Az öt hajóból álló flottilla krónikásának felkért Parmenius ugyan odaveszett az úton, de beszámolója
fennmaradt, s ebből tudjuk, hogy útjuk során „fehér medvékkel” is találkoztak.
A jegesmedvék felfedezése persze nem ekkor kezdődött.
Észak-Amerika sarkvidéki területeinek őslakói, az inuitok
(eszkimók) már ősidők óta ismerik ezeket az állatokat, és
rendkívül kifejező nevekkel illetik őket. Általában a nanuq
szót használják, melynek jelentése: „aki méltó a nagy tiszteletre”, de előfordul az „örökké vándorló” jelentésű pihoqahiak elnevezés is. Ugyancsak régről ismerik a jegesmedvéket
a skandináv népek: Széphajú Harald, Norvégia első királya
például már 880 táján két Izlandon fogott fiatal jegesmedvét
kapott ajándékba. A korabeli leírások szerint eleven jegesA jegesmedvék jobbára magányosan élnek, de a folytonos
csatangolás közben rendszeresen összeakadnak más fajtársakkal.
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medvét tartott udvari állatseregletében III. Henrik németrómai császár is (az ő kudarcot vallott magyarországi hadjáratára emlékeztet a Vértes neve és Búvár Kund története).
Érdekes, hogy mindennek ellenére az állatokról szóló művek
még a reneszánsz korban sem foglalkoztak a jegesmedvével.
Konrad Gesner négylábúakról szóló, 1551-ben megjelent művében például a medvék közül csak az európai barnamedvéről („a” medvéről) esett szó, bár ugyanebben a fejezetben azt
is megjegyezte, hogy a „napnyugati Indiában” létezik egy
„hangyászmedve” is. Egészen a barokk korig kellett várni,
hogy a jegesmedve megjelenjen a tudományos művek lapjain. Egészen pontosan Constantine John Phipps báróra, aki
a brit királyi haditengerészet 1773-as expedíciójának résztvevőjeként részletesebben is beszámolt erről az állatfajról.
A jegesmedvék ma is használt tudományos nevét, a „tengeri
medvét” jelentő Ursus maritimust is Phipps alkotta meg.

A HIDEG NEM ELLENFÉL
Mindenki tudja, hogy a jegesmedvék a sarkvidéken élnek.
Tegyük hozzá, hogy az északin, mert ez már nem mindenkinek magától értetődő! Vagyis a jegesmedvéket pingvinekkel együtt ábrázoló fantáziarajzok mindegyike vaskos
tévedés, minthogy a pingvinek a Déli-féltekén élnek, s így
a jegesmedvék a természetben sosem találkoznak velük. Találkoznak viszont az északi tájak zord időjárásával, hiszen
élőhelyükön akár mínusz 50 °C-ig is süllyedhet a hőmérő
higanyszála (persze csak képletesen szólva, mert a higany
már előbb megfagy). A jegesmedvék azonban nem esnek
kétségbe, hiszen nagyszerűen alkalmazkodtak a csontig hatoló hideghez.
Mindenekelőtt testméretükkel idomultak a zimankóhoz.
A szervezet által megtermelt hőt ugyanis a nagyobb testtömegű állatok sokkal könnyebben megtartják, mert a test tömegéhez aránylag kisebb testfelület társul. Márpedig a jegesmedvék az összes medve közül a legnagyobbra nőnek (talán
csak a kodiak-medve kelhet versenyre velük)! A nőstények
testsúlya 150 és 200 kg között, a hímeké 350-650 kg között
szokott lenni, de tudunk ötmázsás nőstényről és nyolcmázsás hímről is. A testsúly egyébként sokat változhat az évszaktól, a táplálék bőségétől vagy szűkösségétől függően, főként, ha számításba vesszük, hogy egy jegesmedve akár saját

Fotók: Shutterstock

A tetem és a madarak is szóba jöhetnek táplálékként.

testsúlyának 20%-át kitevő táplálékot is képes elfogyasztani
egyetlen étkezés alkalmával.
A hideghez való alkalmazkodást szolgálja a vastag bunda is.
Ezt egyrészt viszonylag sűrű, de rövid, nagyjából 5 cm-es
szőrszálakból álló gyapjúszőrök, illetve 15 cm-es, sőt, a mellső
lábakon sokszor még ennél is hosszabb fedőszőrök alkotják.
Az egyes gyapjúszőrök átmérője nem haladja meg a 20 mikrométert, ami a legfinomabb, AAA vagy AA szortimentumú
juhgyapjúnak felel meg. A fedőszőrök ugyan vastagabbak,
ám belül üregesek, amely szintén a hőszigetelést, valamint
a test fajsúlyának csökkentéséhez, ezen keresztül pedig az
úszóképességhez járul hozzá. Ugyanezekre jó a bőr alatt
található zsírréteg is, amely ráadásul tápanyagtartalékul is
szolgál az állat számára.

ZSÍREVŐ
Mit eszik a jegesmedve? Némi túlzással mindent, ami ehető- csak akkor, ha a tetemükből lakmároznak, ám a fehér delfinek tűnik, és persze amihez hozzá tud férni. Ideális esetben a neket és a narválokat bizonyos körülmények között képesek
fóka a kedvenc tápláléka. Olyannyira, hogy a jegesmedve táp- elejteni.
lálkozás-élettanát vizsgálva a zsírban gazdag zsákmányállat A sarkvidéken persze más is van, ami ehető. A jegesmedvéelejtéséhez és elfogyasztásához való erőteljes alkalmazko- nek vagy nyolcvan különböző faj szerepel az étlapján, a pézsdást figyelhetjük meg, amelyre egyes szakemberek külön matuloktól a sarki rókán át a lemmingekig, a sarki lúdtól a
szót alkottak. Eszerint a jegesmedve „lipivora”, azaz zsírevő
állat. És valóban, a kedvenc táplálékának számító sarkvidéki fókafajok, a gyűrűs, a szakállas, a grönlandi és a hólyagos
fóka csakugyan elég zsírosak. Egyes vidékeken egyébként a
jegesmedvék mérsékelt égövi fókafajokat, borjúfókát, pettyes
fókát és szalagos fókát is szoktak zsákmányolni. Az öntudatosabb jegesmedvék még a rozmárokkal is megpróbálkoznak, habár egy agyarakkal ellátott, másfél tonnás, egészséges hím rozmárral alighanem egy jegesmedve sem
bírna el. A fiatal rozmárokkal szemben azonban
van némi esélyük, noha a megfigyelések szerint az ilyen próbálkozásokból átlagosan csak minden tizenhatodik szokott
sikeres lenni.
Még a cetek is szóba
jöhetnek táplálékként. Bálnák, valódi
A nőstények márciusban vagy áprilisban hozzák elő a télen
sziláscetek persze
született bocsukat a felszín alatti búvóhelyről.

Jegesmedvéink 1912-ben

hófajdon át a lazacig. Sőt, a saját fajtársakig, hiszen a jegesmedvéknél a kannibalizmus sem ismeretlen. És bár az öszszes medve közül e faj étlapján a legnagyobb az állati eredetű
táplálék aránya, azért a jegesmedvék sem csak zsírt és húst
esznek. Szeretik a bogyókat, például a sarki medveszőlőt, de
– ha nincs más – elrágcsálják a korpafüvet és a gyapjúsást is.

BIRODALMÁT VESZTŐ ÓRIÁS
A kutatók 19 többé-kevésbé körülhatárolható csoportot, szubpopulációt azonosítottak a jegesmedvék körében, a teljes vadonbeli állomány pedig összességében 20-25 ezer egyedre
tehető. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a szám csökkenőben
van, és a jövőben várhatóan további csökkenésre lehet számítani.
A legfőbb veszély, amellyel a jegesmedvéknek ma szembe
kell nézniük, a globális éghajlatváltozás, és ennek következményeként a sarki jégsapkák kiterjedésének zsugorodása.
Éppen az a természetes élőhely zsugorodik össze és tűnik
el, amelyhez a jegesmedve oly kiválóan alkalmazkodott. De
nemcsak az élettér csökken, hanem megváltozik a tápláléklánc, de még a sarki vizeket borító jég szerkezete is. Ez pedig
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Belij és Szerij

lunk is. Az elnevezés persze csak részben találó, mert igaz
ugyan, hogy a jegesmedvék bundája sárgásfehér színű, ha
pedig a nagy játékban beszennyeződik, kissé szürkés árnyalatú is lehet, de egyáltalán nem állandó az az állapot,
hogy kettejük közül éppen melyikük a fehérebb.
Belij és Szerij egyébként mindketten hímek, és mivel testvérek, egy időben – 2015. november 28-án – születtek.
Másfél évesen már nem lehet őket bocsnak mondani, de a
kifejlett állapottól még igen messze vannak. Az ivarérettséget 5 évesen, a tenyészérettséget pedig 7-8 éves korukban fogják elérni.
Az új otthonukkal szemlátomást gyorsan megbarátkozó
állatoknak természetesen a nagy medence a kedvencük.
A kifutóval való első ismerkedésükkor pár percnyi tétovázás után valóságos műugró gálát rendeztek örömükben.
A tekintélyes méretű, 350 köbméteres medencét a jegesmedvék férőhelyének 2006-os korszerűsítésekor alakítottuk ki (korábban csak egy 18 köbméteres mártózó medencéjük volt), ráadásul oly módon, hogy a medence oldalfalába
épített óriási, 5,5 cm vastag üvegfelületeken át a közönség
akkor is nagyszerűen láthatja a jegesmedvéket, ha épp a víz
alatt tartózkodnak.

a jegesmedvék tápláltságában, a bocsok túlélési esélyeiben,
de még a hóban való üregásás fizikai feltételeinek megváltozásában is jelentkezik.
Nagy gond a környezetszennyezés, illetve a sarki területek
várhatóan növekvő iparosodása. A sarki jég kiterjedésének csökkenése ugyanis hozzáférhetővé tesz olyan nyersanyag-lelőhelyeket, főként olajmezőket, amelyek kiaknázása
eddig nem volt gazdaságos. Nem véletlen, hogy a sarki területek feletti ellenőrzés, illetve az erőforrások kiaknázásának
joga körül újabban feszültségek is kialakulnak a térségben
érdekelt országok között.

MEGFÉKEZETT VADÁSZAT?
A veszélyeztető tényezők között említhetjük a vadászatot is.
Ennek persze több ezer éves hagyományai vannak, de ezen
időszak nagy részében a jegesmedvékre irányuló vadászat
fenntartható mértékű volt. Nem mondható ez el azonban
az 1700-as évektől a 20. század közepéig terjedő időszakról,
amelynek során a becslések szerint mintegy 250-300 ezer jegesmedvét pusztítottak el. Szerencsére a század második felében az érintett országok jogszabályokat hoztak a jegesmed-

Fotó: Bagosi Zoltán

A MI JEGESMEDVÉINK
A Fővárosi Állat- és Növénykertben tekintélyes múltja van a
jegesmedvék tartásának. Alkalmilag már a 19. században is
láthatott jegesmedvét a budapesti közönség, 1912-től kezdve pedig a Kisszikla északi oldalában kialakított sarkvidéki
panorámában – néhány kivételes időszaktól eltekintve –
szinte mindig lehetett jegesmedvét látni. A törzskönyv adatai szerint az idők során összesen 59 jegesmedve élt Budapesten, s közülük 39 itt is született. Az első pesti jegesbocs,
aki rendben fel is cseperedett, 1933-ban jött a világra. Ez
akkoriban nagy szakmai eredménynek számított, hiszen
korábban csak öt állatkertben sikerült a jegesmedvék eredményes szaporítása. A pusztító második világháború után
1950-ben fogtunk bele újra a jegesmedvék tartásába, s ettől
kezdve egészen 2013-ig megszakítás nélkül foglalkoztunk
ezzel az állatfajjal, az utóbbi években azonban átmenetileg
nélkülöznünk kellett a jelenlétüket.
A 2017-es esztendő azonban változást hozott, márciusban
ugyanis két fiatal jegesmedve érkezett hozzánk a Moszkvai Állatkertből. Az orosz fővárosban a Belij (Fehér) és Szerij
(Szürke) neveket kapták, ezek maradnak használatban ná-

A jegesmedve a legnagyobb testű faj a medvék között.

Fotó: Shutterstock

ÁLLATI TÉNYEK ÉS TALÁNYOK
Legújabb – „A tudományon innen
és túl” alcímet viselő – könyvével
Szemadám György egy sajátos állatenciklopédiát bocsátott útjára.
Egyfelől bemutatja azokat az állatokat, amelyek már nem élnek közöttünk, az elmúlt kétszáz évben irtották ki őket; emellett sorra veszi az utóbbi évtizedekben
felfedezett állatfajokat, ám leginkább a még fel nem fedezett lények érdeklik. Bemutatja a Loch Ness-i szörnyet, a
tengeri kígyót, a mokele-mbenbét – egy kongói, jelenleg
is élő(?) dinoszauruszt – és társait. Nem foglal állást arról,
hogy közülük melyik létezhetett és melyik nem, inkább
csokorba gyűjti a kalandos megfigyeléseket, a következtetések levonását azonban már az olvasóra bízza.
(Szemadám György: Állati tények és talányok.
EX-BB Kiadó, 2017. A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

vék védelme érdekében. Az egykori Szovjetunióban például
már 1957-ben betiltották a jegesmedvék vadászatát (a tilalom
Oroszországban a mai napig érvényes), s 1973-ban ugyanígy tett Norvégia is. A másik három érintett állam, Kanada,
az USA (Alaszka miatt) és Dánia (Grönland miatt) 1973-ban
szintén korlátozta a jegesmedvék vadászatát, habár ez nem
jelent teljes tilalmat, mert például az őslakos inuit közösségek
számára bizonyos korlátok között engedélyezik a fenntartható mértékű vadászatot. Emellett törvényesnek számítanak az
önvédelemből történt kilövések is.
A forma szerint elég szigorú jogi szabályozás okán a jegesmedvék vadászatát ma már kevésbé jelentős veszélyeztető
tényezőként tartják számon. Ugyanakkor vannak olyan hangok is, melyek szerint itt sincs ok a túlzott optimizmusra,
mert a legális kilövések száma évente eléri a nyolcszázat, az
orvvadászok által elejtett állatok száma is legalább kétszázra
tehető, közben pedig azok az állományadatok, amelyek alapján a törvényesen kilőhető állatok számát meghatározzák,
sokszor 10-20 évvel ezelőtti felméréseken alapulnak.
HANGA ZOLTÁN

NYITNI-KÉK
Schmidt Egon új könyvének címe
a széncinege énekét idézi. Nem
véletlenül, hiszen a könyvben sok
szó esik a madárdalról. A szerző új
könyvében elsősorban a madarászkirándulásain megfigyelt élményeiről ír, bepillantást engedve a tollas
világ legtöbb ember számára rejtett
életébe. Ám nem maradhatnak ki
belőle az egyéb állatok, tarka pillangók, kígyók-békák, kisemlősök sem. S persze ott vannak a szivárványszínű halak, akváriumának közössége,
amelyekkel mindig történik valami érdekes. „Amíg pedig
egyre gyengülő szemeimmel még látom öreg írógépem
betűit, írok is arról, amit láttam és tapasztaltam” – vallja a
Kossuth-díjas író.
(Schmidt Egon: Nyitni-kék. Új Ember Kiadványok, 2017)

A MAGYAR ÓRIÁSNYÚL
Egy csaknem kipusztult magyar háziállatfajta bemutatására vállalkozott
dr. Tóth Zsigmond. Nem volt könnyű
dolga, hiszen utoljára 75 éve jelent
meg könyv a magyar óriásnyúlról,
amely azóta közel került a kipusztuláshoz. Csupán néhány tenyésztő áldozatkészségén múlt, hogy egyáltalán fennmaradt. Ez a hét kilogramm
feletti nyúl, bármennyire is furcsa,
ma már nem pusztán haszonállat.
Könnyen megszelídül, hosszú életű, s noha a mérete miatt
lakásban nem tartható, ám a kertben igazi társállat lehet.
Jó volna, ha e különleges nyúlfajtát minél többen megismernék és megszeretnék – a szerző legalábbis mindent
megtesz ezért.
(Tóth Zsigmond: A magyar óriásnyúl. L’Harmattan Kiadó
– TIT Kossuth Klub, 2017)
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

ÚJ FÜRKÉSZDARÁZS
A BÖRZSÖNYBŐL

A Woldstedtius merkli névre keresztelt
fürkészdarázs börzsönyi példánya. Viszonylag
nagy, 8 mm-es testhossza és feltűnő színezete
ellenére csak 2016-ban került fel az ismert
fajok lajstromára.
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MTM Hártyásszárnyúak gyűjteménye

Fotó: Németh Tamás, MTM Bogárgyűjtemény

A tudományra nézve új fürkészdarázsfajokért (Hymenoptera: Ichneumonidae) nem kell feltétlenül messzi tájakra utazni, Magyarország is tartogat még meglepetéseket.
2015–16-ban a Duna–Ipoly Nemzeti Park és a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) között létrejött együttműködés keretében a múzeum munkatársai több mint száz,
holtfához kötődő védett bogárfaj több ezer előfordulási adatát
rögzítették a Börzsöny meghatározott területeiről. E projekt
nem csupán a nemzeti parknak és a múzeum Bogárgyűjteményének hozott értékes szakmai eredményeket, hanem a
Hártyásszárnyúak gyűjteményének is. Mindez elsősorban
annak köszönhető, hogy dr. Merkl Ottó – a Bogárgyűjtemény
és egyben a börzsönyi kutatás vezetője –, valamint gyűjtőtársai nemcsak a saját kutatási területükbe illeszkedő példányokat gyűjtötték be, hanem a múzeum más kollekcióinak
gyarapodását is a szívükön viselték. Fáradozásuk a darazsak
terén jócskán megtérült. Az egyik begyűjtött fürkészdarázsról alapos összehasonlító vizsgálat során kiderült, hogy a tudomány számára még ismeretlen, leíratlan faj képviselője.
A dolog szépséghibája csupán az volt, hogy az új faj a börzsönyi anyagban mindössze egyetlen példánnyal képviseltette magát. További bizonyító példány(ok) reményében a
több mint 150 éve gyarapodó múzeumi anyag áttekintése
következett, s a remélt eredmény nem is maradt el. A genusz feldolgozatlan, meghatározatlan anyagai közül előbukkant még egy példány az épp fölfedezett fajból. Jó ideje
„elfekvőben várta”, hogy felismerjék, mert a szóban forgó
második példányt legalább 60–70 esztendeje gyűjtötték be
Dabas környékén. Ráadásul mindez szép keretet adott a faj

felfedezésének történetéhez: az első, börzsönyi
példány begyűjtése a Bogárgyűjtemény jelenlegi vezetőjének, dr. Merkl Ottónak a nevéhez
fűződik, a második, dabasi példány gyűjtője pedig dr. Csiki Ernő volt, aki 1897–1932 közt vezette
a Bogárgyűjteményt. Bogarászgenerációk áldozatos
gyűjtőmunkájából tehát új darázsfajok is „születhetnek”.
A tudományra nézve új fajok leírásának kétségkívül egyik
legmegkapóbb része az elnevezés. Ezt a hazánkból leírt új
fürkészdarázsfajt Woldstedtius merkli néven jegyezte be jelen cikk szerzője a tudományos fajnevek világába – a darázs
nevében is tisztelegve dr. Merkl Ottó előtt, aki bogarász létére
az elmúlt évtizedekben sokezernyi különféle darázs-, hangya- és méhpéldánnyal gyarapította a Hártyásszárnyúak
gyűjteményét.
DR. VAS ZOLTÁN

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE

2017. JÚLIUS–AUGUSZTUS

MAGYARORSZÁG
ŐSMARADVÁNYAI 17.
Ajkaceratops kozmai (Ősi, Buttler & Weishampel, 2010)

Illusztráció: Pecsics Tibor, Magyar Dinoszaurusz Alapítvány

(Iharkút; felső-kréta; Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország egyik leghíresebb, külföldön is jól ismert ősmaradvány lelőhelyévé vált Iharkút. Az évente szervezett gyűjtőtáborok során mintegy 30 különböző
gerinces állatfaj (halak, kétéltűek, gyíkok, teknősök, krokodilok, dinoszauruszok, pteroszauruszok és madarak) maradványai kerültek elő az egykori bauxitbánya területéről. Ezek közül is a legnevezetesebbek közé tartozik az Ajka városáról elnevezett, és a Nature hasábjain leírt Ajkaceratops. A látványos csontgallérral és tülkökkel rendelkező Ceratopsia
dinoszauruszok közé tartozott, de jóval kisebb volt híres rokonától, a Triceratopstól. Alig 1 méteres testhosszával a csoport
eddig ismert legkisebb képviselői közé tartozott. A négy lábon járó növényevők minden bizonnyal kisebb csordákban
legelésztek a kréta időszak végén, az iharkúti szigeten. Az állat állkapcsának papagájcsőrszerű vége került elő több példányban is a lelőhelyen. A magyarországi előfordulás ősföldrajzi szempontból is igen jelentős felfedezést jelentett, hiszen
ez volt az első bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a Ceratopsiák a jól ismert ázsiai és észak-amerikai lelőhelyek mellett az
európai szigetvilágot is meghódították a késő-krétában. A maradványok a Mongóliából leírt Bagaceratops leletekkel mutatják a legnagyobb hasonlóságot. Az Ajkaceratops 84-86 millió évvel ezelőtt lerakódott, barnásszürke ártéri és folyóvízi
üledékekből (homok, agyag) került elő. Maradványai a többi iharkúti lelethez hasonlóan a Magyar Természettudományi
Múzeum őslénytani gyűjteményét gyarapítják.
DULAI ALFRÉD

ÚJ SZERZEMÉNNYEL ÜNNEPELJÜK
AZ ÉV ŐSMARADVÁNYÁT
Tavaly kaptuk a hírt Entz Gézától, a neves Entz család leszármazottjától, hogy a még dédapjától, id. Entz Géza biológustól
a családra hagyományozott barlangimedve-koponyát felajánlja adományként a Magyar Természettudományi Múzeumnak. Az ősmaradványt id. Entz Géza 1873 táján gyűjtötte
a Bihar-hegységben, melynek barlangjai ismert ősmaradvány-lelőhelyek voltak. A barlangi medve gyakori jégkori leletnek számít, az MTM Őslénytani és Földtani Tárában több
tízezer barlangimedve-maradványt őrzünk hatvan különféle

Barlangi medve csontváza

Fotó: Korsós Zoltán

Fotó: Virág Attila

Az Entz Gézától kapott barlangimedve-koponya

lelőhelyről. Ám e lelőhelyek csaknem fele ma már az országhatáron kívül eső területről származik, s mivel a törvényi szabályozások nem teszik lehetővé, hogy külföldön gyűjtött ősgerinces-maradványokat hazahozzunk, különösen örülünk
az ilyen és hasonló leleteknek. Ezek nem csupán őslénytani
kincsek, hanem értékes tudománytörténeti érdekességek is.
29

Fotó: Kovács Gyula

A VÍZIBÉKÁK KÜLÖNLEGES SZAPORODÁSA

MEGHÖKKENTŐ BÉKANÁSZ

Az emberi öröklődés egyik legismertebb vonása, hogy a világra jött gyermekek szüleik
tulajdonságait összekeveredve hordozzák magukban. A jelenség oka a sejtjeinkben, az apai és anyai
ágról származó kromoszómák között lezajló géncsere, tudományos nevén a rekombináció. Ennek
következtében rokonaink, barátaink még külsőnkben is megtalálják mindkét felmenőnk vonásait.
Nincs ez másképp egyéb fajoknál sem, bár akadnak érdekes kivételek.

A

kecskebéka a legismertebb békafaj Magyarországon. Mindenhol felbukkanhat, ahol víz van a közelben, s száma egy-egy tó partján akár több ezerre rúghat. Szinte mindenki hallotta már a nevét, aki csak
érintőlegesen is érdeklődik az állatvilág iránt. Ám kevesen
tudják, hogy a kecskebéka név alatt valójában egy különös
szaporodási rendszerben élő fajcsoport egyik tagját értjük.
A csoportot két valódi faj, a kis tavibéka (Pelophylax lessonae),
a nagy tavibéka (Pelophylax ridibundus) és kettőjük hibridje,
a szorosabb értelemben vett kecskebéka (Pelophylax kl esculentus) alkotja. A fajcsoportot a szakemberek – a pontosság
kedvéért – vízibékáknak nevezték el. Laikus szem számára
ezek a fajok egymástól szinte elkülöníthetetlenek, megjelenésük, hívóhangjuk meglehetősen hasonló, ráadásul színük
és mintázatuk még az egyes fajokon belül is elképesztő változatosságot mutat.

SZOROS ROKONSÁG
A kis tavibéka és a nagy tavibéka egymással eredendően közeli rokon fajok, melyek hasonlóan a lóhoz és a szamárhoz,
életképes utódokat nemzenek. Szemben azonban a terméketlen öszvérekkel, a hibrid kecskebékák bármelyik szülőfajuk-

kal, sőt másik hibrid kecskebékával is tudnak szaporodni, s
utódaik úgyszintén termékenyek lesznek. A szokatlan jelenség nyilvánvalóan genetikai okokra vezethető vissza. Mikor a
kis és a nagy tavikéba egymással párzik, a megtermékenyítés
könnyen végbemegy. A megtermékenyült petesejt mind az
apai, mind az anyai kromoszómákat magában hordozza, s a
belőle kifejlődő egyed minden sejtjében ott találhatók a szülői
kromoszómák. Eddig a pontig a folyamat köznapi és általánosan elterjedt az egész élővilágban. Ám a felszíni hasonlóság
mellett jelentős különbségek rejtőznek a mélyben. Közülük
a legfontosabb, hogy a hibrid kecskebéka sejtjeiben a szülői
kromoszómák között nem történik meg a rekombináció, így
az apai és anyai gének cseréje sem játszódik le. Tulajdonképp
olyan, mintha egy kecskebéka teljes egészében, de „külön dobozba zárva” hordozná magában anyja és apja teljes genetikai állományát. E sajátos állapot egészen az ivarsejttermelés
időpontjáig húzódik el. Ekkor számfelező osztódással a felére
csökken az ivarsejtek termeléséért felelős sejt genetikai állománya. A szokványos szaporodási rendszerekben ez nem
okoz jelentős változást, hisz a szülői gének már kicserélődtek,
s az utódokba ez a vegyes genetikai állomány utazik tovább.
A kecskebékáknál azonban – a rekombináció hiánya miatt

A HÁROM VÍZIBÉKAFAJ KÜLSŐ JEGYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
JELLEMZŐ BÉLYEGEK

KIS TAVIBÉKA

KECSKEBÉKA

NAGY TAVIBÉKA

4-5 cm

8-10 cm

8-12 cm

magasan ívelt

alacsonyan ívelt

lapos

hanghólyag

fehér

világosszürke

sötétszürke

combfoltok

citromsárga

halványsárga

piszkosfehér

rövid

közepes

hosszú

kifejlett méret
sarokgumó

hátsó lábhossz a testhez viszonyítva
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– a számfelező osztódást egy különös jelenség előzi meg: az
egyik szülői kromoszómaállomány egész egyszerűen felszívódik és eltűnik a sejtből! A felszívódás következtében csak a
másik szülő kromoszómái maradnak a sejtben, s csak ezekből
képződik ivarsejt, azaz az utód nemétől függően spermium
vagy petesejt. Más szóval, habár a hibrid kecskebéka láthatólag keverék, valójában a reprodukció során vagy kis tavibékaként, vagy nagy tavibékaként „működik”. Külső megjelenése
általában véve is átmenetet képez a két szülői faj között. Teste
köztes hosszúságú. A hímek hanghólyagja is átmeneti színű:
míg a kis tavibékánál fehér, a nagy tavibékánál pedig sötétszürke, addig a kecskebékánál világosszürke. A fenti szaporodási módot hibridogenezisnek nevezzük, s noha több helyen is felbukkan az állatvilágban, egyáltalán nem gyakori.

Kecskebéka

A VÍZIBÉKÁK HIBRIDOGENETIKUS SZAPORODÁSA
Nagy tavibéka
sejtje és kromoszómái (RR)

RR

LL

R

L

Nagy tavibéka
petesejtje

R L

RR

R

Kis tavibéka
hímivarsejtje
Megtermékenyített
kecskebéka petesejt

Magától adódik a kérdés, hogy vajon mire jó ez a szokatlan
öröklődésmenet, mit nyernek vele a benne részt vevő fajok.
A két tavibéka ökológiai igényei némiképp eltérőek egymástól.
A kis tavibéka a sekély vizű, mocsaras, lápos területeket kedveli, míg a nagy tavibéka sokkal gyakrabban fordul elő nyílt víz-

L
A hibrid kecskebéka
nagy tavibéka géneket
tartalmazó ivarsejteket
termel

A békák és a szalamandrák köréből néhány, míg a halak között több fajt is ismerünk, amely sikeresen alkalmazza.
A hibrid kecskebékák jobbára valamelyik szülő fajjal alkotnak
szaporodási közösséget, tehát egy populációban vagy kecskebéka-kis tavibéka, vagy kecskebéka-nagy tavibéka egyedeket fogunk találni. Kisebb gyakoriságú, de nem különlegesen
ritka, ha kizárólag hibridek építenek fel egy-egy állományt.
A leggyakoribb populációszerkezet az, mikor az állományt
hím kis tavibékák és nőstény kecskebékák alkotják. E jelen-

Fotók: Forrásy Csaba

MIÉRT HASZNOS?

Fotó: Kovács Tibor

A kecskebéka
ivarsejttermelése során a
kis tavibéka kromoszómái
felszívódnak

Kis tavibéka sejtje és
kromoszómái (LL)

ség magyarázata, hogy a békáknál általában a nőstények a
nagyobbak, s minél megtermettebbek, annál szívesebben választják őket a hímek. A kecskebékák nőstényei pedig nemritkán kétszer akkorára nőnek, mint a kis tavibékáké.

Nagy tavibéka

Kis tavibéka, a citromsárga minta jól látható a combján.

tükrű nagyobb tavak vagy lassabb folyású folyók partján. Nem
meglepő módon a kecskebéka mindkét élőhelyet elfogadja,
és sikeresen kolonizálja az ember által létrehozott mesterséges élőhelyeket, például öntözőcsatornákat, halastavakat. Azzal, hogy az egyik szülői faj génállományát keveredés nélkül
megtelepíti egy addig elérhetetlen élőhelyen, a szülői faj elterjedését segíti elő. A kis és nagy tavibéka párzásából többnyire
az utóbbi génjei kerülnek ki győztesen, azaz a kecskebékák
ivarsejttermelése során rendszerint a kis tavibéka genetikai
állománya záródik ki az öröklődésmenetből. Következésképp
a nagy tavibéka fokozatos és dinamikus terjedést mutat szerte
Európában – és főként a mesterségesen kialakított vizes élőhelyeken. Meglepő módon igaz ez az állapot a kis tavibékakecskebéka populációkra is.
DR. KOVÁCS TIBOR
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MEDVE

AZ ÚTON
Fotó: Kovács Zsolt

Nehéz megbecsülni, hány medve él Erdélyben; számuk valószínűleg 10 ezer körüli lehet. Pedig
nem egyszerű ezzel az óriásira nőtt ragadozóval együtt élni, főleg, hogy sok példány már nem az
erdőkben lakik, hanem a városokban.

Békésen tűri a fotózást.

csak nagyon kevés mackó élt. Többségük persze elpusztult,
mások elveszítették a félelmüket az emberrel szemben, s letelepedtek a városok-falvak környékén. Természetesen nem kímélték (kímélik) az ottani gyümölcsösöket, haszonállatokat,
sőt kutyákat sem. A program negyed évszázadon át tartott.
Mivel a román diktátor minél nagyobb egyedeket szeretett
32

Fotók: Kóródy Olivér

A

medvék „népességrobbanása” a múlt század hetvenes éveiben kezdődött. Nicolae Ceaușescu, Románia
teljhatalmú ura igencsak szeretett medvére vadászni,
s vadászszenvedélyéhez nagyon sok példányra volt szüksége. Első lépésként háziállatok tetemeivel kezdték el etetni
a medvéket. A bő koszt megnövelte a szaporulatot, s mivel
a diktátoron kívül csak néhány kiválasztott vadászhatott a
nemes vadra, persze állományszabályozás sem volt. 1974ben a vezér mégis kevesellte a szaporulatot, s megindította
a hírhedt medveprogramot. Ekkor csupán az árván maradt
bocsokat kellett volna összegyűjteni, ám a valóságban rengeteg bocsot összeszedtek, nemegyszer az anyjukat is lelőtték.
A fiatal állatok medveárvaházakba kerültek, ott éltek fél évig,
majd olyan helyre telepítették őket, ahol addig nem, vagy

Kukázó mackók Tusnádfürdőn

zsákmányolni, állítólag beszerzett pár példányt a világ leghatalmasabb medvéjéből, a Kodiak-medvéből is.
Mindeközben az állatok eredeti élőhelye is csökkent, óriási
területekről tűntek el az erdők, s a mackók otthon és zsákmány nélkül maradtak. Emiatt tovább nőtt a városok medvenépessége, különösen Brassó és Tusnádfürdő lett híres az
este és éjjel az utcákon bóklászó, kukázó medvékről. Egyes
helyeken – például a tusnádfürdői pályaudvaron – sokan
összegyűlnek, hogy vad medvével találkozzanak. A kifejlett
hímek és az anyák bocsaikkal egyaránt megjelennek itt, az
embertől nem félnek, pedig villognak a vakuk, s némelyek
még a kutyáikat is magukkal hozzák. E kis üdülővárosban éjjelente mintegy harminc medve járja az utcákat.
Az Erdélyben élő sok ezer medve egyelőre megoldhatatlan
problémát jelent. Szerencsére hallatlanul intelligens állatok,
így megtanulták, hogy az emberrel nem jó ujjat húzni, mert
jön a kegyetlen megtorlás. Ezért a ragadozók számához képest kevés baleset történik, s azok is legtöbbször nem a medvék kiszámíthatatlansága miatt, hanem a felelőtlen emberek
hibájából következnek be.
K. ZS.

TALÁLKOZUNK
POROSZLÓN!

MAGYARORSZÁG ÉDESVÍZŰ ÓRIÁSAKVÁRIUMA
A Tisza-tó szabadidő- és látogatóközpontja
• viza, vágótok, kecsege, harcsa, csuka, ponty és még sok egyéb
halfajta az 1 millió literes akváriumrendszer medencéiben
• víz alatti alagút
• vidrák látványetetése naponta több alkalommal
• „Éjszakai erdő” hüllők és kétéltűek kiállítása
• kormorán bemutató
• apró lények világa a „Makrovilág-Földinfo” teremben
• „Elvarázsolt vízi világ” játszószoba
• 12 perces térhatású természetfilm a 3d moziban
• körpanorámás kilátótorony 28 méter magasságban
• őshonos állatfajok bemutatói a főépületet körülvevő szabadidőparkban
• kisállatsimogató
• Poroszlói Tájház és hagyományőrző baromfiudvar
• Tutajos-tó vízi játszótér
• GPS-es csónaktúrák és kishajós kirándulások a Tisza-tavon
• és még sok más látnivaló és élmény

3388 Poroszló, Kossuth u. 41. · Telefon: +36 36 553 033
www.tiszataviokocentrum.hu · E-mail: info@ttoc.hu

EGÉSZ
ÉVBEN
NYITVA

Ma a ragadozók szinte mindenütt már csak a nagy kiterjedésű, háborítatlan élőhelyeken
fordulnak elő. Ám akadnak néhányan, melyek – új evolúciós stratégiát választva –
megpróbálnak együtt élni velünk.

A

Hazai különlegesség
a városainkban vadászó
kerecsensólyom.

szettől elhódított területek is kínálnak élőhelyeket bizonyos
fajoknak, sokszor egészen meglepő összeállításban. Ezekben
a lényegesen egyszerűbb ökoszisztémákban is kialakulnak a
táplálékhálózatok, itt is találunk elsődleges fogyasztókat, s itt
is élnek ragadozók. De milyen képességekkel kell rendelkeznie egy nagyvárosban is sikeres ragadozófajnak?
Fotók: Sándor István

robbanásszerűen növekvő számú emberiség egyre gyorsuló ütemben formálja a maga képére bolygónkat. Vészesen fogynak a természetes élőhelyek,
amelyek megvédése komoly, sok esetben szinte lehetetlen
feladat. Párhuzamosan viszont mindenhol nő az új, mesterséges, az ember által létrehozott és fenntartott területek
aránya. Ezek között a városok előkelő helyet foglalnak el. A
20. század elején a világ leghatalmasabb városa a 6,5 milliós
London volt, amelyet messze lemaradva követtek az európai
és észak-amerikai települések. Az évszázad közepétől a városok soha nem látott fejlődésen mentek keresztül, 2010-ben
London az említett lakosságszámmal már csak a 42. lehetne
a sorban.
Napjainkban elfogadott kategória a megaváros, amellyel az
ENSZ a 10 millió főnél népesebb településeket jelöli (2010-ben
huszonegy ilyen város volt). A megavárosok már önmagukban is hatalmas területen helyezkednek el, például a közel 35
millió lakosú Nagy-Tokió-övezet kiterjedése eléri a 14 ezer
négyzetkilométert (!), mely hozzávetőleg megfelel a dél-dunántúli régió teljes területének. Nyilvánvaló, hogy e termé-

Barna kánya, nem utolsósorban urbanizációra való hajlama
miatt világszerte a legelterjedtebb ragadozómadár.

KI VAN ELŐNYBEN?

Fotó: Papp Gábor

A természetestől gyökeresen eltérő ökológiai adottságok (víz,
táplálékviszonyok, pihenő-szaporodó helyek, állandó emberi
jelenlét) miatt csak bizonyos fajok képesek alkalmazkodni a
városi viszonyokhoz. Amelyek viszont az ember által kínált
lehetőséget jól ki tudják használni, stabil, jobbára a természetes élőhelyen élőknél sűrűbben települt állományokat alkotnak. Mi ennek az oka? A városok kínálta legfőbb előnyök
egyike, hogy bizonyos táplálékforrások folyamatosan és
szinte korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre. A minőséget tekintve már sokkal árnyaltabb a kép, hisz általában
az ember által még vagy már nem használt összetevői vannak a szóban forgó tápláléknak (vagy azt történetesen maguk
a közutálatnak örvendő „kártevők” alkotják). A raktárakban
felhalmozott, avagy szállítás közben kiszóródott alapanyagok éppúgy, mint a hulladékba kerülő élelmiszer-maradékok
az alapvető takarmányforrásai néhány jól ismert, de kevésbé
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szeretett fajnak. A csótányok, az egerek, a patkányok vagy az
elvadult galambok a leginkább ismertek közülük, őket aligha kell bemutatnunk. Ám ma már ehhez a körhöz tartozik
a hazánkból is jól ismert szarka és dolmányos varjú, vagy a
trópusi nagyvárosokban élő majomfajok, mint az Ázsiában
elterjedt közönséges (jávai) makákó, a rhesusmajom és az indiai szent hulmán. Afrikában elsősorban a szavannacerkófok, továbbá a páviánok között akadnak kifejezetten városlakó hordák. A szinte végtelenül bőséges táplálékkínálat kedvez
elszaporodásuknak, aminek köszönhetően néhány ragadozófaj kiváló táplálékbázisát képezik.
A nyugati nagyvárosok hulladéklerakóinak környékén tanyázó uhuk szinte kizárólag patkányon élnek, a városokban
fészkelő vándorsólymok fő táplálékai pedig az elvadult házigalambok. Hazai különlegesség, hogy a kerecsensólymok
sem vetik meg a betondzsungelek galambjait, így vadászatuk
közben alkalmilag felkeresik városainkat. A kertvárosi jellegű
településszerkezet vagy a nagy kiterjedésű, kevéssé használt
ipari területek kínálnak „vadászmezőt” a nálunk is gyakori
vörös vércsének. Nem sokan tudják, hogy Budapesten is viszonylag jelentős számban fészkel az említett faj (több tucat
pár), s egyik legstabilabb élőhelye épp a Parlament környéke.

TERÍTETT ASZTAL – OPPORTUNISTA
ÍNYENCEKNEK
Az indiai szubkontinens a világ egyik leginkább urbanizált
területe, így természetes, hogy szolgál néhány meghökkentő
adattal. Egy, az 1970-es években Újdelhiben végzett felmérés szerint a 37 négyzetkilométeres (3700 hektár) vizsgálati
területen összesen 679 aktív fészkelő ragadozómadár-párt
találtak! Ezeknek 80%-a barna kánya volt, amely világszerte
a legelterjedtebb ragadozó szárnyasnak számít. Miután az
indiai nagyvárosok legtöbbje már minimum több száz éves,
a kányáknak bőven volt idejük az urbánus életmóddal való
ismerkedésre. Dögevésre való hajlamuk közismert, így nem
meglepő, hogy kedvelt vadászterületeik a szeméttelepek, a
vágóhidak és a piacok környéke.
Az indiai felmérés további előkelő helyein a különböző keselyűfajok végeztek: az akkor még jelentős számban ott fészkelő
bengáli keselyűk (e fajnak a városon belül volt egy 400 páros
kolóniája!), valamint a dögkeselyűk. A szabad természetben a
keselyűk óriási területeket kénytelenek bejárni, hisz táplálékspecialisták, legtöbbjük kizárólag dögöt fogyaszt, melyekre
nem mindennap lehet rátalálni. A keselyűk ehhez remekül
alkalmazkodtak, így több napig is kibírják táplálék nélkül.
Míg nálunk a varjak, addig Ázsiában a majmok lepik el
a városokat élelem után kutatva. Dolmányos varjú
és közönséges makákó

Fotó: Bagosi Zoltán
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A városokban a köztisztasági szervezetek az összegyűjtött ál- beri jelenlét), vagy éjszakai életmódot folytatnak, mikor az
lati tetemeket a kijelölt területekre viszik, amelyek a keselyűk emberrel való közvetlen találkozás esélye minimális. Előbszámára szinte kimeríthetetlen táplálékforrást biztosítanak. bire jó példák a már említett bagoly- és sólyomfélék, utóbbiTerített asztalként működnek Indiában csakúgy, mint az ösz- ra pedig a denevérek, avagy a közismerten városlakó nyest.
A városi ragadozók harmadik csoportját azok a fajok alkotják,
szes kontinensen, ahol dögevő madarak élnek.
A keselyűk specialista mivolta azonban az egyik legsérülé- amelyek csak alkalomszerűen jönnek be a településre zsákmányszerzési céllal. Közéjük tartozik az észak-amekenyebb élőlénycsoporttá is teszi őket. Bár evolúrikai mosómedve, a prérifarkas, továbbá
ciósan kiválóan alkalmazkodtak a megleheA dögkeselyű sem válogatós.
néhány igazi nagyragadozó, így Spanyoltősen bizarr táplálékbázisukban nyüzsgő
országban a farkas, illetve Romániában
kórokozókhoz, a legújabb, ember által
a barna, Kanadában a jeges-, az USAkreált vegyületekkel nem tudnak mit
ban pedig a fekete medve.
kezdeni. Már több mint egy évtiKülönösen híresekké váltak Mumzede annak, hogy az indiai kesebai (régebben Bombay) leopárdlyűk vészes megfogyatkozásáról
jai, amelyek a város által teljesen
szóló hír bejárta a világsajtót.
körbenőtt Szandzsaj (Sanjay)
Viszonylag hamar kiderítették,
Gandhi Nemzeti Park – mai forhogy pusztulásukat a diklomájában tulajdonképp egy több
fenákot tartalmazó állatorvosi
mint 10 ezer hektáros városi park
készítmények okozzák. A kese– lakói, de rendszeresen bejárlyűk ugyanis az ilyen hatóanyanak a nagyvárosba legfőbb táplágú orvossággal kezelt, de meg
lékukra, a kutyákra vadászni… Ezek
nem gyógyított állatok tetemének
a „városi nagymacskák” nemcsak a
fogyasztásával mérgeződtek meg.
kutyákra, hanem az emberekre nézve is
veszélyt jelentenek. 2004-ben, miután egy
AKI FÉL, NE JÖJJÖN IDE!
hét
leforgása
alatt húsz ember haláláért tették
A terített asztal természetesen sok potenciáfelelőssé a leopárdokat, befogtak, s egy másik, kevésbé
lis fogyasztót vonzana, ám a legtöbb vadon élő állat
ösztönösen fél az embertől (általában alapos oka van rá). Így forgalmas területen szabadon engedtek nyolc példányt. Azközülük csak azok képesek a nagyvárosi életmódra, melyek óta a helyzet javult ugyan, de az évek folyamán így is több
le tudják győzni a félelmüket. Ezt vagy úgy teszik, hogy az mint tíz, emberek ellen irányuló támadás vált ismertté. Hogy
emberi települések legfélreesőbb, nehezen megközelíthető ez egy 13 milliós világvárosban sok vagy kevés, annak eldönzugaiba húzódnak vissza (pl. templomtornyok, toronyházak tését a kedves olvasóra bízom.
tetejére, ahol a város közepén is gyakorlatilag nulla az emSÁNDOR ISTVÁN
Az ember évtizedekig élhet az óvatos leopárdok közvetlen
szomszédságában anélkül, hogy egyszer is megpillantaná őket.

Fotók: Shutterstock
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HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN

ÚJ ÁLLATUNK,
A TÖRPE MARA
Törpe marákkal (Dolichotis
salinicola) gyarapodott állatkertünk. Ezt a fajt eddig még
soha nem tartottuk az elmúlt
151 évben, sőt, annak sem találtuk nyomát, hogy más magyarországi bemutatóhelyen
foglalkoztak volna velük. Más
szóval a hazai nagyközönség
most először találkozhat a fajjal. A három bájos állatka még
januárban érkezett az egyik
csehországi állatkertből, s
nemrég a Fácánház végében alakítottunk ki
számukra bemutatóhelyet.

MEGNYÍLT A LEPKEKERT
Május vége óta ismét nyitva áll a nagyközönség előtt a Pálmaház mögött található Lepkekert. E sorok írásakor huszonegy
különféle egzotikus, Közép- és Dél-Amerikában őshonos lepkefajt láthat a közönség, de nyár derekára délkelet-ázsiai fajok is
lesznek. A 260 négyzetméter alapterületű, 1200 köbméternyi légterű Lepkekertet úgy alakítottuk ki, hogy a közönség egy térben mozoghasson a lepkékkel. Az üvegfalú bábszekrényben a bábokat is bemutatjuk, sőt, a látogató egy kis szerencsével azt is
megfigyelheti, hogyan kel ki a bábból az imágó, azaz a kifejlett lepke.

NEM CSAK A GYEREKEK KEDVENCE

EGY ARANYOS
HÖRCSÖG
Aligha van olyan állatbarát, aki ne ismerné a szíriai aranyhörcsögöt (Mesocricetus auratus).
Az 1970-es évektől egészen a rendszerváltásig a hörcsögök közül szinte csak ezt a fajt tartották
a kisemlősök kedvelői. A határok megnyíltával azonban a különböző törpehörcsögfajok,
illetve ezek mutációi meglehetősen háttérbe szorították.

A

AZ ELSŐK
A hazai ismeretterjesztő irodalomban először 1961-ben jelent
meg jelentősebb írás az aranyhörcsögről Vásárhelyi István
(1889–1968), a neves természetbúvár tollából. Ebben ezt olvashatjuk: „Az utóbbi időben került hazánkba. […] Mindamellett kevés helyen tenyésztik. Télen ui. nem fiadzik, gondozása,
szaporítása pedig nagy szakértelmet követel. […] A szíriai hörcsög betegségeiről keveset tudunk. […] Megjegyzem, jó pár év
alatt tenyészetemben sem ragályos betegség, sem élősdi okozta elhullás nem fordult elő.” (BÚVÁR, 1961/3.) A fenti idézetből
kiderül, hogy a szerző valamikor a múlt század ötvenes éveiben
szerezhette be állatait.
Az aranyhörcsög-kedvelők tábora hazánkban valószínűleg akkor nőtt meg igazán, amikor megjelent Konrad Lorenz nagy sikerű könyve, a Salamon király gyűrűje (1970, majd több kiadás),
melyben a Nobel-díjas szerző melegen ajánlja az aranyhörcsög
tartását.
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ára rendkívül magas, s hazánkban az ilyen egyedek szaporulatát csak lényegesen alacsonyabb
áron tudnák értékesíteni a tenyésztők. Így nálunk inkább a
könnyen szaporítható, ritkább,
ám látványosabb színváltozatok
tűnnek fel a börzéken és az állatkereskedésekben.

SZÍRIÁBÓL SZÁRMAZIK

Fotók: Shutterstock

z utóbbi időkben NyugatEurópában, ahol töretlen volt az aranyhörcsög
népszerűsége, nagy lendületet
kapott a tenyésztése, így mára a
tenyésztőszervezetek által elfogadott 13 alapszínben több mint
160 színkombinációja ismert.
Ezek az állatok nemcsak rövid,
félhosszú, illetve hosszú, hanem
rex szőrköntösben is pompáznak. A szíriai aranyhörcsög nagy
népszerűségét bizonyítja, hogy
van olyan ország, ahol a kizárólag aranyhörcsögöket felvonultató kiállításokra látogatók ezrei
érkeznek.
Nálunk sincs se szeri, se száma
a különböző színváltozatoknak,
de az igazi ritkaságok Magyarországon elvétve bukkannak föl. Ez
leginkább azzal magyarázható,
hogy külhonban a ritka állatok

A szíriai aranyhörcsög, mint
nevéből is kiderül, Szíriában él,
annak is északi területein. Bundájának színezete az aranyéra
emlékeztet (innen kapta a nevét),
s ez kiváló rejtőszín az ottani félsivatagos környezetben.
A fajt csak viszonylag későn,
1839-ben írták le a tudomány
számára egy elfogott példány
alapján. Az említett egyed bőrét
később Angliába szállították, és a

British Museumban állították ki. Már ebben az időben is ritka állat lehetett, viszonylag kisebb területen fordulhatott elő,
így évtizedeken keresztül nem érkeztek hírek róla – feledésbe is merült, s kihaltnak vélték. 1930-ban azonban Aleppó
környékén egy zoológus az egyik járatból egy nőstényt és
annak 12 kölykét ásta ki. Mindez valóságos tudományos
szenzációnak számított. Ezeket az állatokat továbbtenyésztették, s a szaporított példányok elsősorban tudományos
kísérleti célból Amerikába, illetve Angliába kerültek. Mivel
gyorsan szaporodó fajról van szó, nem meglepő, hogy a
laboratóriumi igényeket hamar ki tudták elégíteni, s a fölösleget magánszemélyeknek is értékesítették. Így megindult a faj társállattá válása. Az 1960-as években nyugaton már
széles körben tartották, hozzánk az 1970-es években érkeztek egyedek jelentősebb számban, majd az 1980-as években
Magyarországon is megjelentek a ritkább, különleges színezetű példányok. Ezek az állatok elsősorban a volt
NDK-ból származtak. Hogy milyen értéket
képviseltek, arra jó példa, hogy 1982ben a veszprémi Kittenberger
Kálmán Növény- és Vadaspark
főbejárata előtt megrendezett országos kisállatbörzén egy tenyésztő 60
forintért árulta fekete
színű szíriai aranyhörcsögeit. Az akkor
hatalmas tömegeket
vonzó rendezvényen
az állatok szinte percek alatt elkeltek, bár
áruk felettébb borsos
volt. Abban az időben
ennyi pénzért 10 liter
zacskós tejet vagy közel
17 kiló jó minőségű fehér kenyeret lehetett vásárolni.
Ma már a fogságban tartott
aranyhörcsögök száma sok millióra tehető, s az ezredfordulóra elvégzett DNS-vizsgálatok eredményei
bizonyították, hogy valóban egyetlen példányra, az 1930-ban befogott ősanyára vezethetők vissza a fogságban tartott állatok. Tehát a populáció erőteljes beltenyésztés során jött létre, így nem meglepő, hogy
hörcsögeinknél jelentős számban fordulnak elő különböző
betegségek. Gyakoriak az olyan egyedek, melyek például
örökletes szívbetegségben szenvednek, s ezeket a világ nem
egy laboratóriumában már hosszú hörcsöggenerációk óta
nyomon követik, vizsgálják. Így napjainkban már a humán
kardiológiában is használják az aranyhörcsögök tanulmányozása során elért eredményeket.

ULTRAHANGOKKAL IS „BESZÉLGET”
A világ természetvédőit azonban az is sokáig foglalkoztatta, hogy valóban kihalt-e az aranyhörcsög a természetben.
Az ezredforduló táján két nemzetközi kutatóexpedíció is indult Északnyugat-Szíriába azért, hogy megválaszolhassák
a kérdést. Az eredmények minden várakozást felülmúltak:
a kutatók harminc lakott járatot találtak, amelyek egyiké-

ben-másikában a nőstények népes almot neveltek. Összesen
17 egyedet fogtak be, melyek közül néhány Európába került.
Ezek frissítőleg hatottak a fogságban élő állományra. Ma a fajt
az IUCN a veszélyeztetett kategóriába sorolja.
E mintegy 15-17 centiméteres, 10-15 dekás kisemlősök fekete gombszemükkel, tömzsi, apró, gömbölyű testükkel, kurta
lábukkal, hosszú bajszukkal hamar a szívünkbe lopják magukat. A sötétben való tájékozódást nemcsak bajuszszőrük, hanem kifinomult hallásuk és szaglásuk is segíti, melyek nem
csupán a ragadozók elleni védelemben és táplálékuk felkutatásában, de fajtársaik felismerésében is nagy szerepet játszanak. Így aligha meglepő, hogy a hímek már messziről felismerik a közelben tartózkodó nőstényt, sőt azt is meg tudják
állapítani, hogy az ivarzási ciklus melyik fázisában van. Főleg
általunk nem hallható ultrahangokat használnak a kommunikációjukhoz. Így szinte „néma” állatoknak tekinthetők: csak
akkor adnak ki az emberi fül számára is hallható
hangot, ha egymást megharapják – vagy
épp megijednek.

MAGÁNYOSAN IS
TARTHATÓ
A szíriai aranyhörcsög a
zoológiában azért is lett
híres, mert a méhlepényes emlősök között e
fajnak a legrövidebb a
vemhességi ideje: 1618 nap. A nőstények
11 naponként ivarzanak, s négy napig
termékenyülhetnek.
Az átlagos alomlétszám 5–10 között változhat, de beszámoltak
már 20-as alomról is.
A fiatalokat az anya három hétig szoptatja, s általában 25 napos korban kell
leválasztani az utódokat. Ekkor
célszerű a nemeket elkülöníteni
egymástól, így elejét vehetjük a nemkívánatos szaporulatnak. A két hónapos
példányok már tenyésztésbe állíthatók, s rendszerint kétéves korukig ellenek, ám egyéves koruk után termékenységük jelentősen csökken. Az aranyhörcsögök viszonylag rövid életű állatok, ritkán élik meg a harmadik életévüket.
Tartásuk egyszerű: táplálásukra a rozs kivételével minden
gabonaféle, illetve a száraz kenyér is megfelel, de gyümölcsből és zöldségből is adjunk nekik változatos eledelt. Fontos
azonban, hogy hagymát, citrusféléket és retket ne kapjanak.
Lucernát és vörösherét viszont nyugodtan adhatunk nekik,
s állati fehérjével is kínáljuk meg őket hetente egyszer. Magányosan is jól érzik magukat, de tágas helyen tartsuk hörcsögeinket, legalább egy 60x30 centiméteres terráriumban.
Mivel éjszakai állatokról van szó, hálószobánktól viszonylag
távol helyezzük el férőhelyüket, melyet lehetőleg csak szórt
fény érjen. Alvókuckóról is gondoskodjunk, így kedvenceink biztonságban érezhetik magukat, nyugodtak lesznek, s
könnyen kézhez szoknak.
DR. TÓTH ZSIGMOND
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