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CSILLAGOK ÉS ÁLLATOK
Idén nyártól – a Nemzetközi Sötétégbolt Szövetség (IDA) – hivatalosan is Csillagoségbolt-parkká nyilvánította a Bükki Nemzeti Park
területét, így hazánkban a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett terület kapta meg e rangos elismerést.
Olyan területek pályázathatnak erre a címre, amelyek állami tulajdonban vannak, egyben természetvédelmi oltalmat élveznek, valamint az égbolt minősége (pl. az égitestek láthatósága, a fényszennyezés mértéke stb.) megfelel a szigorú szabályoknak. További feltétel, hogy a látogatók számára nyitott legyen a terület, s az égbolt látnivalóit folyamatosan bemutassák a nagyközönség számára.
A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület kezdeményezésére indult el a bükki pályázat, mely végül igen széles körű – az
állami természetvédelem, az érintett vagyonkezelők, civil szervezetek, erdőgazdaságok, önkormányzatok, kutatóintézetek és egyetemek közötti – együttműködéssel ért révbe.
Az emberi települések és létesítmények növekedésével együtt növekszik a szükségtelen mértékű, fölösleges fénykibocsátás. Nagyon
sok olyan faj él a természetben – rovarok, kétéltűek, madarak, denevérek –, amelyeket zavar a mesterséges fény, s ezzel nemcsak
egyes fajok léte, hanem az ökológiai rendszerek is veszélybe kerülnek. Mindezeken túl a csillagos ég látványa lassan teljesen eltűnik,
egész generációk nőnek úgy fel, hogy nem ismerik a mennybolt szépségeit, és sosem látják pl. a Tejutat.
A csillagos égbolt az emberiség kulturális örökségének része, ezért az éjszakai ég látványát is meg kell őrizni az eljövő nemzedékek
számára. Többek közt ezek a tények indokolták a Bükki Csillagoségbolt-park létrehozását. (Selmeczi Kovács Ádám)
Fotó: Shutterstock

ÚJ FAJOK AZ „ELLENSÉGLISTÁN”

A nyestkutya is invazív faj.

Az Európai Unió jegyzéken „üzen hadat” az inváziós, azaz az erőteljes
terjedésre hajlamos idegenhonos fajok ellen. A tavaly elfogadott első
változatban harminchét állat- és növényfaj szerepelt a listán, amelyet
most (várhatóan kora ősztől) további tizenkét fajjal bővítenek. Ezek között többet is – így a nyestkutyát, a pézsmapockot, a bíbor nebáncsvirágot vagy épp az előző lapszámban megemlített nílusi ludat – hazai ismerősként üdvözölhetünk.
Az invazív fajok óriási problémát jelentenek az egész világon, s messze
nemcsak az ökológiai rendszert érintő hatásuk miatt, hanem azért is,
mert komoly gazdasági, illetve konkrét anyagi kárt okoznak. Például a
hazánkban még alig föllelhető (de a tatai Fényes-források tanösvény
mentén gyakran látható) nutria árvízvédelmi töltésekben és mezőgazdasági kultúrákban előidézett kártételei miatt Olaszország már több
mint 200 millió eurót költött. Hasonló a helyzet nálunk az Amerikából
behurcolt és igen elterjedt pézsmapocokkal, amely most került fel a listára.
Bár a szabályozás elsősorban az idegenhonos fajok elterjedésének megelőzésére helyezi a hangsúlyt, a már megtelepedett állományok esetében a populáció további terjedésének megakadályozására kell törekedni.
A jegyzéken szereplő fajokat tilos az Európai Unió területén forgalomba
hozni, illetve a természetbe kibocsátani, továbbá a behozatalra, tartásra,
tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra
is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.
Az inváziós fajok ellenőrzése, korai észlelése és kezelése komoly állami
szerepvállalást igényel. A hatósági feladatokat alapvetően a kormányhivatalok, míg a szakmai közreműködést és koordinációt a nemzeti parkok igazgatóságai és a Földművelésügyi Minisztérium látja el. (S.K.Á.)

A címoldalon európai mókus (Fotó: Shutterstock). Következő lapszámunkat október 26-tól keresse az újságárusoknál!
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A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.

A NYÍLMÉREGBÉKÁK MEGKAPÓ VILÁGA

AZ ESŐERDŐK

ÉKSZEREI
A terráriumok színpompás békafajai
a nyílméregbékák. A hobbiállattartók egyik
nagy vágya, hogy otthonukban, egy trópusi
terráriumban néhány ilyen varázslatos színű
példányt tartsanak. Ezeknek a békáknak szinte
már mindegyik faja fogságban, mesterséges
körülmények között lett szaporítva. Felnevelésük
nem okoz különösebb gondot, mivel megfelelő
ellátásukhoz immár könnyen beszerezhető a
változatos táplálék.

A

nyílméregbékák (Dendrobatidae) Közép- és Dél-Amerikában a trópusi esőerdők lakói. Mivel szaporodásuk
nem kötődik feltétlenül a vízhez, a magas hegyekben
éppúgy megélnek, mint a síkságokon. Egyes fajok a nyíltabb,
szavannás területeket kedvelik, de jellemzően a trópusi vegetációkban fordulnak elő. Ma százhetvenkét fajuk ismert.
A nyílméregbékák viszonylag kis testű állatok. A legparányibbak alig 15 mm, míg a megtermettebbek 60 mm nagyságúak.
A feltűnő szín nem a rejtőzködést szolgálja, hanem a ragadozók figyelmének felkeltését, hogy e békák nem finom falatok,
hanem veszélyt jelentenek.
Csak az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy a kutatók
már régóta vizsgálják a mérgező bőrváladék esetleges felhasználását az orvoslásban. Mindegyik faj bőrváladéka mérgező,
de nem feltétlenül halálos. Például a pumiliotoxin vagy a histronicotoxin a véráramba jutva halálos is lehet. A legerősebb
mérget a rettenetes nyílméregbéka (Phyllobates terribilis) állítja elő. Ez a nagy testű faj az élénksárga színével hívja fel magára a figyelmet. Kutatások alapján kiderült, hogy a mesterséges
körülmények között élő példányok már szinte teljesen elveszítették (súlyos következménnyel járó) mérgező hatásukat. Fogságban tartásuknál ennek ellenére nem árt az óvatosság!
A nyílméregbékák teste lapított, a végtagok aprók, de mászásra kiválóan alkalmasak. Az ujjak végén kis tapadófelület van,
így könnyedén felkapaszkodnak a magasabb cserjékre, fákra
is. Úszóhártyájuk nincs, mivel a lárvastádiumot kivéve egész
életüket a szárazon töltik. A terráriumi tartásnál gyakran elő-

fordul – különösen ott, ahol mélyebb medencét alakítanak ki
–, hogy a békák egyszerűen belefulladnak a vízbe, ha nem
tudnak kimászni belőle.

A TERRÁRIUMBAN
A nyílméregbékák aránylag kis terráriumban is tarthatók.
Mivel élőhelyükön alig 5-8 négyzetméteres területen élnek,
egy-egy kisebb csapat békának (négy-öt példány) elegendő
egy 60x60x60 cm-es terrárium. Ha több faj egyedeiből állíA rettenetes nyílméregbéka
az egyik nagy testű faj, mérge
emberre is veszélyes.

tunk össze egy csapatot, akkor elég egy 80x40x60 cm méretű
terrárium. Építhetjük műsziklás hát- és oldalfallal, vagy boríthatjuk egyszerűen csak parafalapokkal. A csupasz üvegfelületek a gyakori permetezés és locsolás mellett, a vízkő
lerakódása miatt, egy idő után bizony meglehetősen csúf
látványt nyújtanak. A műszikla háttérbe beépíthetjük azokat
a műanyag tartókat, melyekbe majd a növényeket ültetjük, a
parafa hátfalra pedig felfuttathatjuk a kúszónövényeket. Az
aljzatot illetően megoszlanak a vélemények. Egyesek a kókuszrostot, míg mások az agyaggolyót részesítik előnyben.
Ez utóbbinál gyakran kell szétszedni a terráriumot,
mert a golyók között – ha nem fedjük le őket mo-

mohás követ vagy faágat, netán egy méretesebb kéregdarabot, amely alá előszeretettel másznak be a békák. Elengedhetetlen a terrárium növényesítése, mely nemcsak az esztétikai
élményt növeli, hanem biztosítja a párolgást is. Persze nem
tökéletesen, ezért naponta legalább egy alkalommal párásítanunk kell. A levegő páratartalma 70-80 százalék legyen.
Nagyon meleg nyári napokon, mikor a hőmérséklet a terrárium fűtésének elhagyása mellett is 30 fok körül jár, javasolt a
háromszori permetezés. A bejuttatott víz mennyisége akkor
megfelelő, ha a talaj nedves, de nem tocsogós.
Gyakorlatilag a legtöbb szobanövény alkalmas a békás terrárium dekorálására. Elsősorban a Ficus-, a Scindapsus-,
A sárgaszalagos nyílméregbéka
az egyik legkedveltebb terráriumi faj.
Nincs két egyforma mintázatú példány.

hával vagy falevéllel – az összegyűlt szennyeződés rothadásnak indul, amely fertőzést eredményezhet. Talán a legjobban
bevált a kókuszrost, a száraz tölgylevél és az aprított fenyőkéreg egyenlő arányú keveréke, melyet félévente cserélünk.
Az a lényeg, hogy a talaj vagy talajkeverék megtartsa a nedvességet, és ne penészedjen, vastagsága pedig 5-8
cm legyen. Egyéb dekorációnak felhasználhatunk egy nagyobb,

A nyílmréregbékákra jellemző a feltünően nagy szem,
környezetüket kémlelve állandóan élelem után kutatnak.

a Calathea- és a Syngonium-fajok jöhetnek számításba. A
növényeket ne permetezzük tápoldattal, a talajba is csak a
javasolt mennyiség harmadát juttassuk be. Ha a növények
jól érzik magukat, megfelelően fejlődnek, akkor előbb-utóbb
metszeni, ritkítani kell őket. A fejlődésükhöz mesterséges
megvilágítás szükséges, amelyet biztosíthat fénycső (T5,
T8) vagy LED-világítás. E fényforrásokat már különböző színhőmérsékletben lehet vásárolni, kinek-kinek
ízlése szerint.
Fontos megjegyezni, hogy a LED-fénnyel együtt alig
kerül ki hő, viszont a folyamatos üzem az armatúrát erősen felmelegíti, csökkentve a fényforrás élettartamát. Ha tehát zárt armatúrában helyezzük el, gondoskodnunk kell a hűtésről: a legegyszerűbb megoldás egy számítógép-ventilátor
beszerelése. Megoszlanak a vélemények az UV-fényt illetően;
egyesek ragaszkodnak a használatához, míg mások kifejezetten ellenzik. Nálam egy 2.0 UV-fényforrás üzemel (a terrárium magassága 90 cm). Egyes példányok szívesen másznak
fel a legmagasabb pontra, ahol már éri őket az ultraibolya
fény. Amikor megunták, lejjebb másznak vagy visszaülnek a
talajra.
Lényeges a terrárium megfelelő szellőzése is. A tetőn és az
egyik kisebb oldalon egyaránt legyen háló, így folyamatosan
friss levegő jut a légtérbe. A sűrű (az apró muslicák kiszökése ellen is védő), lehetőleg fémből készült háló felülete akár
nagy is lehet, hiszen, ha valamiért nincs szükség rá, akár le is
fedhetjük. A nagy méretű terráriumokat célszerű egy kisebb

Fotók: Fehér Tamás

csobogó beépítése, ami nem csupán esztétikailag, hanem a
mikroklíma miatt is előnyös. A korszerű technika lehetővé
teszi ködgép vagy permetezőrendszer alkalmazását is, bár
mindkét technika jelentősen megnöveli a beruházási költségeket. Ám ha megfelelően nagy a terrárium, és van rá lehetőségünk, akkor használjuk valamelyiket.
A nyílméregbékák apró rovarokat esznek. Fogságban elsősorban a röpképtelen muslica, az ugróvillások, a napos tücsök
(nem afrikai kétfoltú!), a kis testű hangyafajok, a levéltetvek, a
babzsizsik és a kukoricamoly szerepelhet a kínálatban. Ezek
zömét szaküzletekben vásárolhatjuk meg. Fontos, hogy a takarmányra minden alkalommal szórjunk kalcium- és vitaminport. Etetni naponta kell. Helyes tartás esetén békáinknak kissé pocakosaknak, vastag combúaknak kell tűnniük.

SZAPORODÁS, SZAPORÍTÁS
Alaposan készüljünk fel a tenyésztésre szánt faj életmódjából,
hogy milyen élőhelyen élnek, milyen ott az évszakos ciklus.
Dendrobetes fulgiritus hím a hátán hordja a petéket, míg az ebihalak ki nem bújnak a burokból, majd egy tócsába engedi azokat.

Egyes fajok szívesen másznak a terrárium felső részeibe is, ezért
érdemes a hátfalat nagyobb kiugró felületekkel megépíteni.

Fotók: Shutterstock

teljesítményű ventilátorral felszerelni, és egy időkapcsolóval
beállítani a szükséges páratartalmat.
Külön fűtésről csak akkor muszáj gondoskodni, ha a helyiség, ahol a terrárium üzemel, hűvös. Ekkor fűtőkábelt vagy
fűtőlapot alkalmazhatunk, természetesen a kellő teljesítménnyel. A békáknál napközben 22-25 Celsius-fok legyen
a hőmérséklet, éjjel pedig 3-5 fokkal alacsonyabb. A hőmérsékletet rendszeresen ellenőrizzük. Mikor azt látjuk, hogy
kedvenceink elhúzódnak egy hűvösebb helyre, akkor bizony
melegük van.
Javasolt egy vízzel teli tálka elhelyezése, amelynek a mélysége 1-2 cm. Ebbe olykor szívesen beülnek a
békák. A tálat naponta fertőtlenítsük
ki, és töltsük fel tiszta vízzel. Nagyon látványos egy kisebb vízesés,

Ismerjük meg békáink szaporodásbiológiáját. De a leglényegesebb, hogy kizárólag a kellőképpen kondicionált egyedeket pároztassuk. A nemek megkülönböztetése nem egyszerű. Vannak fajok, ahol a nőstények teltebbek, robusztusabb a
koponyájuk, ám ez nem mindig igaz, így javasolt egy hat-hét
fős társaság beszerzése.
A párzásra kész hím hangos hívó szólamokkal csalja a
nőstényt az alkalmas peterakóhelyre. Ez lehet egy

Oophaga sylvatica még ritka vendége a terraristáknak.
Rejtett életmódja miatt kevésszer kerül a szakemberek elé.
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nagyobb kéreg, kettévágott és bújónyílással ellátott kókuszdió, broméliatölcsér vagy szélesebb növényi
levél. Először a hím lerakja a spermáját, majd a nőstény ráhelyezi a petéket. A
nőstény ezután távozik (egyes fajoknál utóbbiak is részt vesznek a gondozásban), majd a nászhelyen maradó hím egészen a kikelésig őrzi a lárvákat. Közben
kitartóan meg-megnedvesíti a petecsomót. (Fajtól függően
aránylag kevés petét raknak, viszont évente több alkalommal
is párzanak.) Amikor a lárvák kikelnek a kocsonyás burokból,
a hím a hátára veszi és a legközelebb eső vízhez viszi őket,
majd magukra hagyja a kicsinyeket.
A ragadozó lárvájú fajoknál – például az eperbékánál
(Dendrobates pumilio) – a nőstények is aktívan
részt vesznek az utódgondozásban. A megtermékenyített, majd a broméliatölcsérben kikelt lárva mellé rendszeresen pottyantanak
terméketlen petét, amelyet a kis lárva elfogyaszthat. Fogságban tehát e faj lárváit elkülönítetten kell gondozni. A lárvák fejlődése
általában 14-16 napig tart. Mikor áttörték a kocsonyás burkot, külön edényben kell őket nevelni. A legegyszerűbb táplálás a lemezes díszhaltáp, amelynél vigyázzunk a túladagolásra,
mivel könnyen berothad a víz. Megfelelő fejlődésmenet esetén először a hátsó lábak alakulnak
ki, majd a mellsők, végül a farok is visszahúzódik (de
ekkor a kicsinyek már kimásznak a szárazulatra). Az
első etetést ugróvillással kezdjük, majd áttérhetünk
a legkisebb muslicára. Természetesen a kisbékák takarmányát is vitaminozni és kalciumozni kell.
Hazánkban a nyílméregbékák szaporítása terén a legnagyobb érdemeket Zsilinszky Sándor és Kovalcsik
Géza szerezte, külföldi tapasztalatokat pedig a német
Helmuth Zimmermantól tanulhattunk, 1981-től.

A sárga test és a szürkés végtagok
tökéletes rejtőszín a hullott avarban.

jét, a békák majd maguktól kiugrálnak, tüzetesen feltérképezve új helyüket.
Olcsón beszerezhető és a leggyorsabban lesz ivarérett a háromcsíkú levélmászó béka (Epipedobates
anthonyi). Bár kis testű és nem igazán színes, de hamar elkezd fütyörészni: hangja a szépen csengő kanáriénekre emlékeztet. Ugyancsak a kezdők állata lehet a
arany fakúszó béka (Dendrobates auratus), melynek több
színvariációja ismert. Igen látványos a sárga alapon (törzsalak) fekete foltos sárgaszalagos nyílméregbéka (D. leucomelas). Világító kék színével mindenkit magával ragad a
kék famászó béka (D. azureus), s izgalmas színvilágot mutat a festő béka (D. tinctorius) is.
A békák beszerzése nem olcsó, ám megfelelő tartás esetén
akár hét-nyolc évig is megörvendeztethetnek bennünket.
FEHÉR TAMÁS

MELYIKET SZERESSÜK?
Az állatokat csak akkor szerezzük be, ha már minden működik a terráriumban, túl vagyunk a beüzemelési próbákon, a
növények nem pusztulnak, nincs penészesedés, azaz működőképes a rendszer. Ekkor még könnyen változtathatunk a
technikán, esetleg növényt is cserélhetünk. Mindezt követően be kell szerezni az első adag takarmányt és a vitaminokat.
Kizárólag megbízható helyről – kellően felkészült szaküzletben, sok fajjal dolgozó tenyésztőtől, netán külföldi vagy hazai
börzéken – vásároljunk. Alaposan készüljünk fel az állatokból, kérdezzük a tenyésztőt is a saját tapasztalatáról. Gondoskodjunk a megfelelő szállítóeszközökről (műanyag edény,
hőszigetelt doboz). Hazaérve vegyük le a kis szállítóedény tete-

Egyes fajok élőhelyek szerint
változatos színpompájúak
lehetnek. Ennek a fajnak
egy távolabbi élőhelyen
egészen más színe van.
A virágzó orchideák és
broméliak között a vörös szín
pedig alig feltűnő.

Trionyx Díszállat és terrarisztikai szaküzlet
• Díszhalak, akváriumok, felszerelések
• Farkos és farkatlan kétéltűek, vízi és szárazföldi teknősök
• Gyíkok, kígyók, madárpókok, rágcsálók
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A MHORR GAZELLA
MEGMENTÉSÉÉRT
A Fővárosi Állat- és Növénykert szavannakomplexumában, a zsiráfok közvetlen szomszédságában
egy kecses patásra lehet figyelmes a nagyközönség. Ők a mhorr gazellák. Nemcsak megjelenésük
miatt érdemesek azonban a figyelmünkre, hanem azért is, mert a kertben bemutatott 815-féle
állat közül a mhorr gazellák számítanak az egyik legnagyobb ritkaságnak. Vadonbeli egyedszámuk
ugyanis nem egyszerűen alacsony: lényegében véve teljesen kipusztultak már eredeti élőhelyükről.

A

gazellák viszonylag jól ismertek a széles nyilvánosság körében; arról legalábbis, hogy létezik ilyen állat,
mindenki hallott már. Ráadásul a legtöbb nyelvben
ugyanazzal a szóval jelölik őket. A gazella szó maga arab eredetű, és részben francia, részben angol közvetítéssel a világ
számos nyelvében használatos. Az elnevezés eredetileg az
állatok kecses voltára utal, s nyelvészeti szempontból összefügg az udvarlással és szerelemmel kapcsolatos arab igével
is. Mi több, az arab nyelvű szerelmi költészet egyik műfaját is
gázelnek hívják, sőt, ugyanez a szó női névként is megjelenik
az arab világban.
Gazellából persze többféle is akad. A tulajdonképpeni Gazella nembe manapság négy alnem tizenhét faját sorolják a
természettudósok, s akad még vagy öt további faj, amelyek
tudományos nevében ugyan nem szerepel e szó, de magyarul mégis valamilyen gazellának nevezzük őket. A különféle
fajok közül számunkra ezúttal a dámgazella (Gazella [Nager]
dama) érdekes, melyet általában a legnagyobbra növő, legnagyobb testű gazellaként szoktak számon tartani. Nem is
indokolatlanul, hiszen egy nagyobb dámgazella marmagassága a 118 cm-t, testtömege pedig a 74 kg-ot is elérheti.
A dámgazella viszonylag régóta ismert állatfaj. Első tudományos igényű leírását 1766-ban tette közzé Peter Simon Pallas,
a német származású, de a cári Oroszországban tevékenykedő neves természettudós, akit maga Katalin cárnő is nagy

becsben tartott. A faj maga ekkor még meglehetősen nagy
elterjedési területen élt, részben a Szahara egyes területein,
részben a Száhel övezetben. Épp az elterjedési terület mérete
miatt egymástól különböző helyi típusok, úgynevezett alfajok alakultak ki a fajon belül. Három ilyen alfajt különböztetünk meg, a törzsalfajt (Gazella dama dama), az addrát vagy
vörösnyakú gazellát (G. d. ruficollis) és a Fővárosi Állat- és Növénykertben is látható mhorr gazellát (G. d. mhorr). A mhorr
szó egyébként az állat arab-berber neve, nem tévesztendő
tehát össze az állatkerti körökben jól ismert néhai hamburgi
zoológusnő, Erna Mohr nevével.

VÉGVESZÉLYBEN
A dámgazella vadonbeli állománya a vadászat miatt valószínűleg már a 20. század elején is csökkenőben volt, jelentősebb megritkulása azonban az 1950-es években vált érzékelhetővé. Ennek ellenére az 1970-es években még mindig
több mint tízezer dámgazella élt vadon, ám a következő évtizedekben számos országból, köztük Mauritániából, Nyugat-Szaharából, Marokkóból, Algériából, Tunéziából, Líbiából
és Nigériából is teljesen eltűnt. Az állomány drámai csökkenéséhez a vadászat mellett a természetes élőhelyek átalakítása, az ember egyre növekvő térhódítása, valamint az éghajlat
– szintén az emberi tevékenységre visszavezethető – változása is hozzájárulhatott.
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Az első budapesti születésű mhorr gazella

Mára a dámgazellák öt kisebb, egymástól elszigetelt populációja maradt fenn Mali, Niger és Csád egyes területein. Időről
időre ugyan felröppennek hírek újabb állományokról is, de
ezekről aztán rendre kiderül, hogy a híresztelések alapjául
olyan állatok észlelése szolgált, melyek az ismert öt populáció
valamelyikéhez tartoznak, csak épp a fajra jellemző életmódnak megfelelően messzire kóboroltak a többi állattól. Beleszámolva az elmúlt három évtizedben Szenegálban, Tunéziában és Marokkóban megvalósított visszatelepítéseket is, a
dámgazellák vadonbeli egyedszáma jelenleg a háromszázat
sem éri el. Nem véletlen, hogy a dámgazella már évek óta a
fenyegetett fajok között szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) vörös listáján, mi több, 2006 óta már kritikusan veszélyeztetett állatfajként tartják számon.
Még aggasztóbb a kép, ha a fajt nem egységes egészként nézzük, hanem a három alfaj természetvédelmi helyzetét külön-külön is megvizsgáljuk. Ekkor ugyanis azt látjuk, hogy
a mhorr gazella nemcsak kritikusan veszélyeztetett, hanem
lényegében már teljesen ki is pusztult a szabad természetből.
Tudniillik az utolsó vadon élő példányokat ebből az alfajból
az 1960-as és 1970-es évek fordulóján figyelték meg. A mhorr
gazella tehát abban a helyzetben van, amelyben az európai
bölény is volt az 1920-as évek elején: megmentése kizárólag
a mesterséges körülmények között, nagyrészt állatkertekben
tartott állományra alapozva lehetséges.

ÁLLATKERTI ERŐFESZÍTÉSEK
Egy klasszikus, enciklopédikus gyűjteményt bemutató állatkertből ritkán hiányoznak a gazellák. Más kérdés, hogy pontosan melyik fajt mutatják be a nagyközönségnek. A történeti adatok szerint ötven, száz vagy százötven éve a korabeli
állatkertekben a dámgazellákat csupán alkalmilag tartották,
kifejezetten mhorr gazellák bemutatására pedig szinte egyáltalán nem volt példa. Az irántuk való jelentősebb szakmai
érdeklődés csak annak nyomán alakult ki, hogy természetes
élőhelyükön már alig maradt belőlük néhány egyed.
Az, hogy még időben lehetett cselekedni, alighanem a kiváló
spanyol biológus és környezetvédő, José Antonio Valverde
(1926–2003) érdeme. Valverde professzor a sivatagi élővilág,
többek közt a szaharai antilopok jeles kutatója volt, és sokat
dolgozott az egykori Spanyol Szahara (a jelenlegi Nyugat-Szahara) területén. 1971-ben ő volt az egyik alapítója annak az
8

andalúziai Almería közelében működő parknak (Parque de
Rescate de la Fauna Sahariana), melyet a szaharai élővilág
megmentése érdekében hoztak létre. 1971 és 1975 között öszszesen 11 mhorr gazellát, két hímet és kilenc nőstényt szállítottak Almeríába Spanyol Szaharából, ezek a mai állatkerti
populáció alapítói, azaz minden ma élő mhorr gazella az ő
leszármazottjuk. Az alapítók csekély száma genetikai szempontból nem épp ideális, ráadásul ezek sem vadon befogott
példányok voltak, hanem a spanyol fennhatóságú területen
itt-ott tartott állatok, amelyek egyes visszaemlékezések szerint egy még kisebb, négy egyedből álló, 1958-ban befogott
induló állományra vezethetők vissza. De hát az 1970-es évek
elején már csak ezek a példányok álltak rendelkezésre.
A populáció tervszerű szaporítása tehát Valverde profeszszor kezdeményezésére, Almeríában indult meg. A program
nemzetközivé válása azonban csak a Spanyolországban 1975
után lezajló politikai változások, a diktatúrából az alkotmányos monarchiába való átmenet eredményeként vált lehetségessé. Ezt követően több európai és amerikai állatkert is
csatlakozott a kezdeményezéshez. A Müncheni Állatkertbe
például, ahol a régebb óta dolgozó magyar állatkerti szakemberek többsége először találkozhatott mhorr gazellákkal,
1982-ben érkeztek az első állatok Almeríából.
Időközben az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége
(EAZA), illetve az Észak-amerikai Állatkertek és Akváriumok
Szövetsége (AZA) is életre hívta a maga mhorr gazellákra irányuló tenyészprogramját. (Az ilyen programokat Európában

Fotók: Bagosi Zoltán

EEP, Amerikában SSP néven ismerik.) Tíz évvel ezelőtt már
kilenc európai, tizenegy észak-amerikai és egy dél-afrikai
állatkert foglalkozott a mhorr gazellák szaporításával, napjainkra pedig a részt vevő intézmények száma tovább növekedett. Jelenleg egyedül az EAZA tagjai közül mintegy két tucat
állatkert vesz részt a programban, ezek közé tartozik a Fővárosi Állat- és Növénykert is.

Az első lépések a kifutóban

JÖVŐ KÉRDŐJELEKKEL
Az összehangolt tenyészprogram nyomán az elmúlt esztendőkben sikerült növelni a mhorr gazellák állatkerti populációját. Ennek nagysága már bő tíz éve is megközelítette
a háromszáz egyedet, az elmúlt években pedig még tovább
növekedett. E szempontból tehát a program sikeresnek tekinthető. Ugyanakkor a mhorr gazellák megmentésével foglalkozó szakembereknek számos problémával kell szembenézniük.
Az egyik ilyen probléma az anyaállatok utódnevelő képessége. Eléggé gyakori ugyanis, hogy az állatgondozóknak
cumisüveggel kell besegíteniük a kicsik nevelésébe. Hogy
miért tapasztaljuk ezt a mhorr gazelláknál, a szakemberek is
vitatják. Ám nagyon valószínű, hogy a felnevelési nehézségek elsősorban genetikai okokra vezethetők vissza. Hiszen –
mint említettük – a megmaradt példányok viszonylag kevés
alapító egyed leszármazottai. A dolog azonban szerencsére
kezelhető, igaz, a gondozók nem kevés, fáradságos és odaadó
munkája révén (ami megmutatja, hogy az állatkerti munka2009-ben két utódot is mesterségesen
neveltek fel a gondozók.

Mhorr gazellák Budapesten
A Fővárosi Állat- és Növénykert 2008-ban csatlakozott
a mhorr gazellák európai tenyészprogramjához. Az első
budapesti születésű utód 2009. április 6-án jött világra.
A jövevény nősténynek bizonyult, és később a franciaországi Montpellier állatkertjének lakója lett. A mhorr
gazellák azóta is rendszeresen szaporodnak állatkertünkben, s bár a cikkben említett utódnevelési problémákból nekünk is kijutott, számos példány sikeresen
fölcseperedett már, így Spanyolországba, Olaszországba, valamint Ausztriába is került a Budapesten született
gazellákból.

társak napi tevékenysége is lehet természetvédelmi jelentőségű).
De még nagyobb probléma, hogy egyre kevesebb az olyan
érintetlen vagy legalábbis kevésbé károsodott természetes
élőhely, mely alkalmas a mhorr gazellák visszatelepítésére.
Pedig éppen az lenne a cél, hogy ha az állatkerti állomány
megfelelő nagyságúra növekedett, sok más veszélyeztetett
faj megmentésének példáját követve, ezeket az állatokat is
visszatelepítsék a szabad természetbe. Ilyen próbálkozásra
már több alkalommal is sor került, például Marokkó és Tunézia területén. Sokat kell azonban még dolgozni ahhoz, hogy
a mhorr gazellák ismét állandó lakói legyenek egykori őshazájuknak.
HANGA ZOLTÁN
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ÁLLATKERTI ÁLLATMENTŐK

SEGÍTSÉG
A VADÁLLATOKNAK
Mostanra lecsengett az elárvult, vagy annak tűnő állatcsemeték mentési időszaka. Az idén nyáron
is sok-sok kölyök és fióka került a Budapesti Állatkert által létrehozott Magyar Madármentők
Alapítványhoz. Cikkünkben arról írunk, mit tegyünk, ha olyan vadon élő állattal találkozunk, melyről
úgy véljük, segítségre szorul.

S

zámos fajnál előfordulnak olyan ivadékgondozási
stratégiák, melyeket az avatatlan szem vagy a természetrajzi ismeretek hiánya a vészhelyzet kategóriájába
sorol – tévesen. Leggyakrabban az elárvult fiókák, kölykök
megítélése tartozik ide. A szükségtelen, helytelen beavatkozásokkal nemhogy segítünk az elárvultnak tűnő csöppségeken, hanem ellenkezőleg, komoly
veszélybe sodorjuk őket. Hiszen ők vadállatok,
így a helyzetük megítélésénél ne magunkból
induljunk ki.

tünk az általában földön álló vagy fekvő madár fejére, s finoman a földre nyomjuk – ezután már bátran megfoghatjuk
a kritikus pontokon. Legjobb, ha minél rövidebb időn belül
biztonságos, nyugodt helyre tesszük őket. A házi kedvencek szállítására készített úgynevezett petboxok viszonylag
jó megoldásnak számítanak, de általában nincsenek kéznél. Következésképp e célra a legjobb egy megfelelő méretű kartondoboz, amelyre szellőzőlyukakat fúrunk.
A zárt papírdobozok használatával elkerüljük az állatok fölösleges vergődését,

TEGYÜK – NE TEGYÜK?
Mikor megpillantjuk a szerencsétlenül járt,
vagy annak tűnő állatot, első feladatunk, hogy
meggyőződjünk róla, valóban balesetet szenvedett
sérülttel vagy elárvult aprósággal van-e dolgunk. Az,
hogy az adott pillanatban a szülőket nem látjuk-halljuk,
még nem jelenti, hogy nincsenek a közelben és nem figyelnek árgus szemmel minket. Sok fajnál előfordul, hogy bizonyos fejlettség elérésekor a fiókák, kölykök elhagyják az
addig otthonul szolgáló fészket vagy odút, s a szülők folyamatos táplálása mellett bokrok alá bújva folytatják életüket. Sokszor valóban esetlenül csetlenek-botlanak,
de ha a mozgásuk egyébként épnek látszik (egyformán mozgatják szárnyukat, lábukat), jól reagálnak az
ingerekre (érzékelik a hangokat, jó irányba próbálnak menekülni), akkor nincs baj, nincs szükség a segítségünkre. Más a
helyzet, ha a sérülés nyilvánvaló. Városokban, de kirándulás
közben is gyakran előfordul, hogy kutya vagy macska szájából kerülnek elő a „páciensek”. Ilyenkor nincs más hátra,
mint az állatok kíméletes megfogása és azonnali nyugalomba helyezése. Ez nagyon fontos, hiszen a vadállatok alapvetően kerülik az ember közvetlen közelségét. Azt meg végképp
utálják, hogy megfogjuk őket. Egy nagyobb madár esetében
akár a „megmentőre” nézve is veszélyes sérüléseket okozhat
a kétségbeesett, menekülő magatartás. Különösen a gém- és
gólyafélék csőrére, illetve a ragadozó madarak karmaira kell
odafigyelni. Egyszerű megoldás, ha egy ruhadarabot terí10

így a további sérüléseket is megakadályozhatjuk.
Mivel a dobozok jó hőszigetelők, az esetek többségénél akár néhány napig tartóhelyként is működhetnek. Nem
alkalmas bajba jutott állatok ideiglenes elhelyezésére a sokszor jobb híján előkerülő műanyag (pl. nejlon) zacskó, doboz,
különösen ha nincs megoldva a szellőzése, mert így az állat
fulladásos halálát okozhatjuk. Nem javasoljuk a rácsos madárkalitkát vagy bármilyen ketrecet sem, amelyből az állat
kilát, rengeteg fölösleges pánikreakciót adva ahelyett, hogy
szervezete a tényleges baj leküzdésére koncentrálna. A doboz

aljába tegyünk könnyen cserélhető alomanyagot, pl. újságpapírt. Ha védencünket sikerült a fentiek szerint elhelyezni,
elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy mi legyen a további
sorsa. Mivel az emberkézbe került vadállatok speciális állatorvosi ellátást igényelnek, a sérült vagy beteg állatokat mielőbb
egy erre felkészült mentőhelyre kell eljuttatni. Az esetek többségében a gyorsaságon van a hangsúly. Amennyiben a mentőhelyre néhány órán belül megérkezünk, ne kísérletezzünk
az állatok etetésével és itatásával, mert könnyen nagyobb bajt
okozhatunk, mint maga az alapprobléma.

TEKNŐS AZ ASZFALTON
Leggyakrabban az országutakon találkozhatunk mocsári
teknősökkel, amint nagy igyekezettel próbálnak egyik oldalról a másikra átjutni. Ez jobbára a szaporodással függ össze:
tojásrakóhelyet kereső nőstények, illetve épp kikelt és víz felé
igyekvő apróságok baktatnak az úton. Azonban az ilyen, nagyon pici teknősöket nem könnyű észrevenni. Ha autóvezetés
közben ilyet észlelünk, előbb biztonságosan álljunk félre, majd
a páncélost magunktól kissé eltartva (vészreakcióként vizeletet ürít!) vigyük át a kritikus útszakaszon, és helyezzük le a
földre. Amennyiben kevésbé biztonságosnak ítéljük a túloldalt,
s tudunk jobb, alkalmasabb helyszínt (csatorna, tavacska, folyó
vagy hasonló élővíz van a közelben), el is vihetjük magunkkal,
hogy aztán ott engedjük el. Ám semmiképp se vigyük haza,
hiszen a hazánkban őshonos mocsári teknős védett, így otthoni tartása tilos! Az utakon átkelő teknősök többnyire nem
ilyen szerencsések, gyakran előfordul, hogy az autók keresztülhajtanak rajtuk. Az esetek egy részében még ezt is túlélhetik
egy „sima” páncéltöréssel, mely azonban már állatorvosi ellátást igényel. Az ilyen sérültet ne tegyük vízbe, hanem a már
említett papírdobozt igénybe véve juttassuk el a mentőhelyre.
Manapság már nem csak mocsári teknősökkel találkozhatunk ily módon, hanem invazív fajnak minősített ékszerteknősökkel is. Természetesen rajtuk is segítenünk kell, ám őket
ne engedjük szabadon, hanem akkor is vigyük a mentőhelyre, ha egészséges példányt találunk. A vizeinkben
élő ékszerteknősök ugyanis igen nagy veszélyt jelentenek a hazánkban őshonos mocsári teknősre, így állományuk csökkentése mindenképpen hasznos. A mentőhelyre
került ékszerteknősök az állatkert
valamelyik tavában folytatják
életüket.

RIGÓK, GÓLYÁK ÉS MÉG MEGANNYI MÁS
A Fővárosi Állat- és Növénykertbe bekerülő mentett állatok
zöme madárfióka. A fehér gólyától kezdve a ragadozókon
át az énekesmadarakig szinte minden, hazánkban fészkelő
madárfajból került már be hozzánk mentett egyed. A listavezető kétségtelenül a feketerigó, de dobogós helyen van a

Minden mentési munka célja a szabad
életre felkészítés.

seregély, valamint a különböző galamb- és varjúfélék is. Jó
tudni, hogy az életben maradás esélyei a madárfiókák korával egyenes arányban nőnek, tehát minél idősebb a fióka
(minél inkább kitollasodott), annál könnyebben megmenthető. Ha nagyon apró, csupasz fiókákat találunk, gondoskodni kell a melegen tartásukról is, hisz a szervezetüknek még
nincs önálló hőháztartása. Tehát a dobozba szénát, szalmát
vagy egy puha, tiszta rongyot, esetleg összegyűrt finom papírtörölközőt is rakjunk a szállítás idejére. Esős, hideg időben jó szolgálatot tehet egy kisebb, meleg vízzel megtöltött
műanyag palack, amely néhány óráig fűtőtestként működik.
Az ilyen zsenge fiókák
még a folyamatos táplálást
és az állandó meleget igénylik.

NEM CSAK MADARAT MENTÜNK!
A Magyar Madármentők Alapítványt, ahol
minden évben több ezer vadon élő madarat, kisemlőst, hüllőt mentenek meg a biztos pusztulástól, a Budapesti Állatkert alapította 2009-ben.
Az állatkert nyitvatartási idejében kérjük,
hogy a Főkapuhoz hozzák a mentett állatokat! Az állatok
átvétele az intézményben, az Ausztrál Ösvény mögött, a
Madármentő Állomáson történik. Nyitvatartási időn kívül az állatkert gazdasági portáján lehet leadni az állatokat, amely 2017. június 20-tól új helyen található! A térkép
letölthető a kert honlapjáról (az állatmentés menüből).
A gazdasági porta GPS-koordinátái: szélesség 47.521117,
hosszúság: 19.085294
Helyszíni kiszállásra, sérült állatok befogására és szállítására sajnos nincs lehetőségünk!
További kérdés esetén elérhetőségünk:
Magyar Madármentők Alapítvány
Email: madarmentok@zoobudapest.com
Akit bővebben érdekel a mentőhelyek élete, annak figyelmébe ajánljuk
a Budapesti Állatkert által megjelentetett Természetvédelmi mentőhelyek Magyarországon című kötetet.

Fotók: Bagosi Zoltán

Megrendelhető:
www.allatkertialapítvany.hu,
illetve www.bukikonyv.hu

BAJBA JUTOTT SÜNÖK
A mentett emlősök listavezetője a mesék jól ismert „tüskéshátúja”. Általában kerti munkák közben kerülnek elő a kissünök, melyeket gyakran elárvultaknak
hisznek, mert épp nincs velük
az anyjuk. Ez általában
tévedés, ilyenkor jobb a
természetre bízni a
dolgot: hagyjuk
ott a kicsiket, ahol
megtaláltuk őket.
Ha ellenben megbizonyosodunk
róla, hogy a kölykök
valóban elárvultak,
érdemes begyűjteni és

Ez a sün még túl fiatal ahhoz, hogy otthon
próbálkozzunk a felnevelésével.

mihamarabb mentőhelyre szállítani őket. A nagyobbakat viszonylag egyszerűbb felnevelni, de a szopós korú, még csukott
szemű és fehér tüskéjű sünik mindenképpen professzionális
ellátást igényelnek. Hasonló a helyzet a balesetet szenvedettekkel, őket is jobb minél hamarabb mentőhelyre szállítani.

ÉJSZAKAI LÁTOGATÓK
A városok magas házainak repedéseibe, nyugodtabb padlásaiba előszeretettel költöznek be a denevérek. Viszonylag gyakran előfordul, hogy este
a nyitva hagyott ablakokon keresztül, rovarokat üldözve, véletlenül a lakásokba is bejutnak,
s ott meglehetősen nagy
pánikot okoznak. A sérülések
elkerülése
érdekében ilyenkor
a legjobb leoltani a
villanyt, és minél
szélesebbre
tárni
az ablakot, hogy
a megszeppent vadász elhagyhassa
a szobát. Ez szinte
mindig beválik, s az

aktuális riadalmon túl semmilyen veszéllyel nem jár. Ne próbálják megfogni őket, mert a kétségbeesett állatok harapnak!
Más a helyzet, amikor télen kerülnek elő. A városokban mindig több fokkal melegebb van, mint a szabad természetben,
így gyakran előfordul, hogy a telelő denevérek hamarabb ébrednek fel a kelleténél. Gyakorta lehet látni enyhe téli estéken a
szürkületben csapongó példányokat. Ha viszont az enyhe időjárás csak a denevéreket csalja elő, de a táplálékul szolgáló rovarokat nem, a bőregerek hamar legyengülnek, és gyakran a
földön vagy a falakon, alacsonyan kapaszkodva kerülnek szem
elé. Ezek az állatok segítség nélkül szinte biztosan elpusztulnak, így érdemes megpróbálkozni a mentésükkel. Figyelem! A
tűhegyes fogak könnyen átlyukaszthatják a bőrünket, ami túl
azon, hogy fájdalmas, a denevérek által terjesztett betegségek
miatt még veszélyes is lehet. Ezért mindig használjunk védőkesztyűt, mikor az állatokat megfogjuk.

NEM ÁRVA, CSAK AZ ANYJÁT VÁRJA
Mentési szempontból a leginkább félreismert állatunk az őz.
A gidát ugyanis az anyja magára hagyja, elfekteti, s a szoptatás idejére napjában csak néhányszor keresi fel. A gida egész
Ez a mentett mókus
már rutinosan táplálkozik
a fecskendőből.

nap szinte mozdulatlanul fekszik és várja az anyja érkezését.
Csak akkor igyekszik menekülni (vagy még akkor sem), ha a
gyanútlan turista már szinte rálép. Ilyenkor gyermeksíráshoz
hasonló hangot adva ugrik néhányat, majd ismét lefekszik.
Kétségtelenül szívbe markoló látvány. Ám ez egy teljesen
normális helyzet, a gida nem árva, hanem csak ösztöneire
hallgatva cselekszik, és türelmesen várja az anyját. Ha ilyenkor megsajnáljuk és felvesszük, egész lavinát indítunk el. Túl
azon, hogy a gida felnevelése sem egyszerű dolog, a mesterségesen fölnevelt őzeket már nem, vagy csak nagy nehézségek árán lehet szabadon engedni. Különösen igaz ez a
bakokra, amelyek nem félnek tőlünk, s felnőve a párzási időszakban sokszor meg is támadják a birtokukat háborító embert. Sajnos nagyon sok baleset történt már emiatt, így azt tanácsolom, hogy kizárólag akkor vegyük fel az erdőben talált
őzgidát, ha azon jól látható, általában véres sérülések vannak.
SÁNDOR ISTVÁN

A BOGARAK BOLYGÓJA
Hangay György neve nem
ismeretlen
magazinunk
olvasói előtt, hiszen olvasmányos cikkei szinte
minden
lapszámunkban
megtalálhatók.
Legtöbbször a bogarakról ír, nem
véletlenül, hiszen A bogarak bolygója szerzője ennek az
állatcsoportnak nemzetközi hírű szakértője. Legújabb
könyvéből megismerkedhetünk „általában” a rovarokkal, életmódjukkal, különleges szaporodásukkal, számos
meghökkentő, extrém tulajdonságukkal, vagy éppen az
emberhez fűződő, nem mindig idilli viszonyukkal. Megtudhatjuk, miért a bogarak – ezek a mindenütt jelen lévő
és a természet adta lehetőségeket a legjobban kihasználni
képes élőlények – a Föld igazi urai. Külön figyelmet érdemelnek a bogarak kultúrtörténetéről szóló fejezetek, illetve azok, amelyek a bogártudósok gyakran krimibe illő
életéből adnak ízelítőt. A száznál is több illusztráció pedig még közelebb hozza a bogarak sokszor hihetetlennek
tűnő, meghökkentő világát.
(Dr. Hangay György: A bogarak bolygója. EX-BB Kiadó,
2017. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
jelent meg.)

A TERMÉSZET
FELTALÁLÓJA
Alexander von Humboldt
nevét közismerten a róla
elnevezett
tengeráramlat őrzi, noha számos növényt, tintahalat és pingvint is neveztek el róla.
Humboldt korának, a 18-19.
századnak hallatlanul népszerű természetvizsgálója
volt, expedíciói eredményeivel új alapokra helyezte a természettudományt. Elsőként ismerte fel, hogy a természetben minden mindennel összefügg, ezért az ember
környezetpusztítása beláthatatlan következményekkel
jár: éghajlatváltozással, az állat- és növényfajok eltűnésével. Előadásai igazi társasági események voltak, könyvei
pedig – amelyek jó része máig sem vesztett aktualitásából
– nagy számban keltek el.
A német természettudós és utazó kalandos életéről és
munkásságáról még nem jelent meg magyar nyelven
könyv, ezért különösen nagy jelentőségű, hogy Andrea
Wulf remek munkája – mégpedig Makovecz Benjamin
kitűnő fordításában – eljutott a hazai olvasókhoz is.
(Andrea Wulf: A természet feltalálója – Alexander von
Humboldt kalandos élete. Park Könyvkiadó, 2017)
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A PATKÁNYOK
VISSZATÉRTEK
Kiskoromban a patkány afféle rémalak volt számunkra, amilyennel a gyerekeket riogatják. Ismertük
és messze elkerültük a pincében a méreggel teli dobozokat, rajta az állat képével, de eleven
patkányt nem láttunk soha. Budapest évtizedeken át büszkén vallotta magát patkánymentes
városnak. Ez azonban már a múlté. A patkányok visszatértek…

A

vándorpatkány (Rattus norvegicus) a világ legsikeresebb emlősfajainak egyike. Bár latin nevében a norvég, magyar nevében pedig a vándor jelző szerepel,
mégsem Skandináviából származik, és természeténél fogva
nem is vándorol. Vándorrá csak az ember tette, akinek hajóin beutazta az egész Földet, s megvetette a lábát szinte mindenütt. Angliába talán norvég hajókon jutott el először, de
feltehetőleg Kína északi részéről származik – legalábbis ez,
valamint Szibéria mérsékelt égövi része az a terület, ahol a
természetben, az embertől távol is előfordul. Ma már megtalálható minden kontinensen, a sarkvidékek kivételével. Becslések szerint a világ nagyvárosaiban több patkány lakik, mint
ember. Mivel kiváló és kitartó úszó, nem okoz gondot neki a
matrózélet sem; hajótörés esetén napokig képes a víz színén
fennmaradva sodródni, míg szárazföldet talál. Ahol megjelent, ott el is szaporodott, nem kevés, elsősorban szigetlakó
állatfajt sodorva a kihalás szélére.

A vándorpatkány jobbára éjszaka tevékenykedik,
noha mind gyakrabban látható nappal is.

PATKÁNY KONTRA PATKÁNY
Nem csoda hát, hogy a patkány nem tartozik a népszerű állatok közé. Mivel mindenevő, egyaránt kárt tesz a gabonában és a szalonnában, de megesik, hogy a csibét is elrabolja.
Emellett betegségeket is terjeszthet, pl. a leptospirózist vagy a
szalmonellózist. Egészen a közelmúltig még a pestisjárványt
is az ő számlájára írták, ám azóta kiderült, hogy a pestisbolha nem a vándor-, hanem a házi patkány élősködője. A két
faj közt a különbség szembetűnő: a házi patkány valamivel
kisebb, sötétebb, feketés színű, nagyobb fülű és hegyesebb
orrú. Szereti a magaslati helyeket (pl. padlás), míg a barnás
színű, robusztusabb vándorpatkány (bár szintén kiválóan
mászik) inkább a pincék és csatornák mélyén húzza meg
magát. Ahol megtelepszik, onnan a házi patkányt kiirtja
vagy elűzi, a bolháival együtt, így nem kizárt, hogy az Európa lakosságát megtizedelő nagy pestisjárványnak épp a vándorpatkány megjelenése vetett véget.

Kártevőből házi kedvenc: a patkányrajongók
tábora világszerte egyre növekszik.

A patkánykölykök szeme csak akkor nyílik ki,
amikor testük már kiszőrösödött.

A vándorpatkány roppant intelligens és alkalmazkodó rágcsáló, ez sikerének a titka, ami még akkor is elismerést érdemel, ha számunkra kárt és bosszúságot okoz. Kolóniákban
él, amelyeknek tagjai bonyolult kommunikációt folytatnak
egymással, az emberi érzékeléstartományon kívül eső, magas rezgésszámú ultrahangokat is használva. Néhány éve
egy kutatás fényt derített arra, hogy a patkányok nevetni is
tudnak, mikor játék közben egymás hasát csiklandozzák, és
magas, az ember számára szintén nem hallható hangokat
hallatnak. E hangok ugyanúgy a kellemes érzetekhez kötődnek, mint az embernél, és az ember is kiválthatja őket a
csiklandozással. A kor előrehaladtával az idősebb patkányok
már egyre kevésbé mutatják ezt a viselkedésformát. Ember
által hallható hangokat ritkán ad ki a patkány, ám ha durván
megragadják, félelmében éles hangon felvisít. Gyakran lehet
hallani azt is, hogy a fogát csattogtatja; ezt csinálhatja lelkesedésében, de idegességében is.

SUPERMAN RÁGCSÁLÓBŐRBEN
A patkányok szociális élete magas fokú: figyelmeztetik egymást a veszélyre, nemritkán összebújva alszanak, és ápolják

egymás szőrzetét. Gyakoriak a játékos birkózások, de előfordulnak valódi rangsorviták is. A nőstények sokszor közösen
gondozzák utódaikat, így ha valamelyikük egy balul sikerült táplálékszerző útjáról nem tér haza többé, árván maradt
utódai nem pusztulnak el, mert a többi anya felneveli őket.
A nőstény az ellés után azonnal újra vemhesülhet, s úgy
hordja ki a következő almot, hogy az előzőt közben szoptatja. Átlagosan tíz kölyköt szül egyszerre, akár hét-nyolcszor
egy évben. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a
faj szaporodása igen hatékony. Erre szüksége is van ahhoz,
hogy ellenállhasson a rá nehezedő nem csekély predációs
nyomásnak. Patkányra ugyanis sokan vadásznak, a kígyóktól kezdve a baglyokon át az éjszakai szőrmés ragadozókig,
mint amilyen a görény. A vándorpatkány akár három évig is
élhet, ám vadon kevés az olyan példány, amelyik megéri az
első születésnapját.

Egy érdekes színváltozat:
sötéten születik, és később
ezüstszürkére világosodik.
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Jack Black,
Viktória királynő
hivatásos patkányfogója

A már említett halláson túl a patkány többi érzékszerve is
kiváló. Jókora, sötét gombszemeivel éjszaka is remekül lát;
színlátása ugyan az emberénél szegényesebb, de nincs is
rá nagy szüksége. Jó a szaglása, amelynek az élet számos
területén hasznát veszi, az élelemszerzéstől a fajtársak felismeréséig: az egy csapatba tartozók a közös fészekszagról azonosítják egymást. Az ízérzékelése is említésre méltó,
mert a gyanús ízű táplálékot elkerüli. A tapintást szolgálják
az orra körül, valamint fejének egyéb pontjain elhelyezkedő,
hosszú tapintószőrök, melyek a légáramlatokat is érzékelik.
Folyamatosan növekvő, véső alakú metszőfogai olyan erősek és élesek, hogy szinte bármilyen anyagon képes átrágni
magát. Ezek a fogak komoly sebet ejthetnek az ellenfél (akár
az ember) testén; mindazonáltal az anyapatkány úgy tudja
szállítani a fogai közt csupasz, újszülött kölykeit, hogy meg
A tenyésztett patkányok változatos színskálában
fordulnak elő.

Fotók: Shutterstock

Szem, fül, orr és
tapintószőrök: a vándorpatkány minden
érzékszerve igen fejlett.

sem karcolja a bőrüket. Hosszú farka látszólag csupasz, de
valójában apró sörték borítják, amelyeknek szerepük van
a kapaszkodásban: mikor a patkány felfelé mászik, nem
engedik visszacsúszni.

A VÁNDORPATKÁNY MINT HÁZI KEDVENC
Mindazon tulajdonságok, melyek a patkányt sikeres
túlélővé és rettegett kártevővé teszik, egyúttal alkalmassá formálják arra is, hogy az ember szövetségesévé váljon, mint laboratóriumi és társállat. Karrierje
e téren az 1800-as évek derekán kezdődött, amikor az
angol városiasodás hatására elszaporodtak a településeken a patkányok, s ennek következményeként divatba jöttek a terrierversenyek. Hivatásos patkányfogók
járták az utcákat, hogy begyűjthessék a rágcsálókat,
melyeket aztán összezártak a kutyával, és mérték, hogy
mennyi idő alatt végez velük. Egy idő után egyszerűbbnek bizonyult a patkányokat szaporítani erre a célra, mint
élve befogni. Már Viktória királynő Jack Black néven híressé vált udvari patkányfogójáról is feljegyezték,
hogy saját tenyésztésű patkányokkal
kereskedett. Ha pedig már egyszer
szaporították, mindig akadt pár szo16

Bár a magaslati helyeket
a házi patkány jobban szereti,
azért a vándorpatkány is ügyesen mászik.

A vándorpatkány
szinte bármit megeszik,
amihez hozzájut.

katlan megjelenésű, eltérő
színű vagy szőrzetű példány,
amelyeket céltudatosan tenyésztettek tovább.
A háziasított vándorpatkánynak ma már számos
tenyészváltozata van. Talán
a legismertebb és máig legnépszerűbb a csuklyás, melyet először 1901-ben mutatott
be egy Mary Douglas nevű tenyésztőnő egy brit díszállat-kiállításon, ahol nagy sikert aratott vele. A
csuklyás patkány teste fehér, feje azonban színes, és ez a pigmentáltság többnyire
kiterjed a hátának kisebb-nagyobb részére is, a
gerince mentén. A mintázat lehet fekete, csokoládébarna,
sárgásvörös, fahéjszínű, kékes- vagy ezüstszürke, illetve vadas, más néven agutiszínű. A teljesen fehér, piros szemű albínó mellett létezik fekete szemű hófehér patkány, valamint
olyan is, amelyik kölyökkorában csuklyás, majd a kor előrehaladtával fokozatosan kifehéredik. Létrehoztak ún. Himalája-változatot is, melynek csak az orra, a füle és a lábai vége
pigmentált. A színezeten kívül szőrzetváltozatok is ismertek,
mint a göndör rex, a selyemszőrű vagy a teljesen szőrtelen,
míg a Dumbo-patkányoknak nagy, kerek, alacsonyan tűzött
fülük van.

TISZTELGÉS A PATKÁNYOK ELŐTT
A patkány tehát előbb hobbiállattá vált, s csak később fedezte
fel magának a tudomány, mint élet- és viselkedéstani kísérletek alanyát. Talán a leghíresebb ezek közül a kognitív térkép
fogalmát megalkotó amerikai Edward C. Tolman kísérlete volt,
aki 1932-ben Az állatok és az emberek célirányos viselkedése

című könyvét is a „fehér norvég patkányoknak” ajánlotta.
A kísérletek a későbbiekben
még sok mindent kiderítettek a vándorpatkány intelligenciájáról; nemcsak azt,
hogy miként tájékozódik a
labirintusban, hanem azt is,
hogy felismeri a hibáit és korrigálja önmagát, amire az emberen kívül csupán igen kevés
élőlény képes. A háziasított vándorpatkánynak egyébként a viselkedése is eltér a vadon élő alakétól. Ezek
az állatok az emberrel szemben bizalmasan
viselkednek, gazdájukhoz kötődnek, keresik a
közelségét. Egymással szemben kevésbé agresszívak, mint
a vad patkányok, s jobban tolerálják a túlnépesedést. Korábban
kezdenek el szaporodni, és persze tovább is élnek.
A háziasított vándorpatkány természetesen nem terjeszt
semmilyen betegséget, tartása semmivel nem jár nagyobb
egészségügyi kockázattal, mint bármely más társállaté. Gazdájával szemben ragaszkodóbb, mint a tengerimalac vagy
az aranyhörcsög (a mókusokról már nem is beszélve), s bár
féregre emlékeztető farka és szitokszónak számító neve még
mindig sokakat visszatart, ma már hazánkban is egyre szélesedő rajongótábort mondhat magáénak. Míg tehát az egyre
szaporodó városi patkányok ellen minden lehetséges módon
védekezni kell (ennek tán még a mérgezésnél is hatékonyabb
módja a hulladékok biztonságos, zárt kezelése és a raktárak,
pincék, csatornák rendben tartása), addig a háziasított változat előtt bátran kitárhatjuk az ajtót. Néha a legnagyobb ellenségből lesz a legjobb barát.
MIRTSE ÁRON
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Fotó: Brookfield Zoo

A palawani szarvascsőrű (Anthracoceros
marchei) szaporodásbiológiája kevéssé ismert. Rokonaihoz hasonlóan ő is odúban
költ, ahová a hím a kotlás és a fiókanevelés idejére szó szerint befalazza a
tojót. A Wroclawi Állatkertben is
így tett, azután három hónapig
lankadatlanul hordta az ennivalót
az üregben raboskodó párjának,
illetve egyetlen utódjának.
Ha minden igaz, a sártapasz kibontása után
kirepülő fióka április 20.
táján kelhetett ki. Ezt
a Fülöp-szigeteki fajt
mindössze három állatkertben mutatják be, tenyészteni pedig
még csak Wroclawban sikerült.
(www.nowa.zoo.wroclaw.pl)

Május 16-án látta meg a napvilágot
a Brookfield Zoo 28. okapicsikója. A
kis Will körülbelül három hónaposan
veheti majd birtokba a külső kifutót, a nagyközönség addig csak élő
videoközvetítésen követheti nyomon
a fejlődését. A brookfieldi volt az első
állatkert Észak-Amerikában, ahol
– 1959-ben – sikerült szaporítani e
rejtőzködő életmódú, veszélyeztetett
zsiráffélét, amelynek nemzetközi
törzskönyvét amúgy az Antwerpeni
Királyi Zoológiai Társaság vezeti.
(www.czs.org)

Ontario állam kormánya erős
társadalmi nyomásra törölte
az aligátorteknőst (Chelydra
serpentina) a vadászható fajok
listájáról. Ezzel 2017. április
1-jétől mind a nyolc teknősfajuk védett lett. (wildlife.org)

Fotó: stlzoo.org

Májusra a Wroclawi Állatkert matakói (Tolypeutes
matacus) is eggyel többen lettek, ám a nőstény,
Hermiona nem akarta szoptatni a kölyköt, így azt
Andrzej Miozga főápolónak kellett a gondozásába
vennie. A csöppség tetszését sem a cumisüveg,
sem a pipetta nem nyerte el, ezért leleményes
„pótanyukája” végül egy kis műanyag tálkában
tette elé a tejet, melyből aztán vidáman föllefetyelte. Spock születési súlya másfél hónap alatt
megháromszorozódott. Ha nagy lesz, valószínűleg egy másik, a tenyészprogramban részt vevő
intézmény állományát gyarapítja majd.
Az Argentína, Bolívia, Brazília és Paraguay területén honos, a tatuk családjába tartozó faj fennmaradását elsősorban élőhelyeinek felaprózódása
veszélyezteti. (www.nowa.zoo.wroclaw.pl)
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A St. Louis Zoo május 17-én egy újszülött keskenyszájú
orrszarvúval (Diceros bicornis) lett gazdagabb. A Moyo (a szuahéli
„Szív” szóból) névre keresztelt rinocéroszbébi Kati Rain második
borja. Szépen, egyenletesen fejlődik: tömege kéthetes korára elérte a 70 kilogrammot. Az öt orrszarvúfaj közül a keskenyszájúak
egyedszáma csökkent a legdrasztikusabban. Az IUCN African
Rhino Specialist Group becslései szerint már csak mintegy ötezer
példány élhet belőlük a természetben, holott a 20. század elején
még nyolcszázötvenezren lehettek. (www.stlzoo.org)

Fotó: John Neville, Georgia State University

Már Európában is
megjelent az amerikai kígyókat pusztító
keratinofil gomba,
az Ophidiomyces
ophiodiicola. Egyelőre még csak angol
vízi- és cseh kockás
siklók szaruképleteit
bontogatja, de mivel nem behurcolt, hanem őshonos
változattal állunk szemben, elszaporodása pusztán idő
kérdése. (www.nature.com)

Fotók: Shutterstock

Konyhai alapanyagként százmilliószámra tenyésztik a kínai
lágyhéjúteknősöket (Pelodiscus sinensis) Ázsiában, pedig
járványügyi szempontból egyáltalán nem veszélytelen a
fogyasztásuk. Egy friss tanulmány szerint ők az O139-es
jelzésű törzsbe tartozó, potenciálisan halálos kolerabaktériumok legfőbb terjesztői. (aem.asm.org)

A bázeli „Zolli” rózsás flamingói (Phoenicopterus roseus)
minden eddigi rekordjukat megdöntötték, s idén harmincnál is több utódot produkáltak. Ez a faj 1879 óta látható Svájc
legrégebbi, legnagyobb és leglátogatottabb állatkertjében; az
időközben százhúsz tagúra bővült kolónia körülbelül kétharmada rendszeresen szaporodik is. A fiókák csőre kezdetben
még rövid és egyenes, mivel kizárólag a szüleik begytejével
táplálkoznak. Bár a szűrögetéssel már egyhetesen is megpróbálkoznak, a módszert csak két hónapos korukra sajátítják el
véglegesen. (www.zooborns.com)

A városi környezetben élő pöttyös
gekkók (Gekko gecko) a madarakhoz hasonlóan igyekeznek túlkiabálni a nagyvárosok mindenütt
jelen lévő zaját. Ők azonban nem
a hangerejük általános fokozásával próbálják elérni ezt a hatást,
hanem csak a magasabb amplitúdótartományba eső rezgéseket
nyomatékosítják. (phys.org)
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KIFOSZTOTT FÉSZKEK, BIZONYTALAN JÖVŐ

TÜSKEVÁR TEKNŐSEI
Nehéz idők járnak manapság a mocsári teknősökre a Kis-Balatonon. Valószínűleg szerte az
országban általánosan elterjedt jelenség a teknősfészkek fosztogatása, de itt, a Tüskevár
lápvilágában talán minden más helyszínnél nagyobb jelentősége van a pusztulásnak.

A

Fotó: Shutterstock
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VARJAK, RÓKÁK, VADDISZNÓK
Noha már korábban is ismert volt, hogy a teknősök tojásait nem sokkal a lerakás után valamiféle ragadozó gyakran
összeszedi, ilyen mértékű pusztítást még nem regisztráltak
Hazánk egyetlen őshonos teknőse
a mocsári teknős.

Fotó: Kovács Zsolt

Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park gondozása alatt áll, természetvédelmi
kezelését és felügyeletét annak igazgatósága (BfNPI)
látja el. A BfNPI időről időre – pénzügyi és személyi lehetőségeinek függvényében – kutatási, felmérési és monitorozási programokat indít. Ebben az évben ismét sorra kerültek a
kis-balatoni kétéltűek és hüllők, melyek felmérésével a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaságot (MBKT), illetve személyesen jelen cikkünk szerzőjét bízták meg.
A mocsári teknős (Emys orbicularis) sokáig kevéssé ismert
tagja volt a kis-balatoni faunának. Ritkán kerül az ember szeme elé, s még a helyben dolgozó természetvédelmi őrök is
többször találkoztak földbe ásott és ragadozó által kikapart
fészkével, mint magával az állattal. A teknős nem különösebben tűri az ember közelségét, meglehetősen nagy távolságról észleli megjelenését, és ilyenkor gyorsan elmenekül a víz
alá. Tegyük még hozzá, hogy a Kis-Balaton a teknősnapozóhelyek szempontjából valóságos édenkert, hiszen hatalmas
kiterjedésű, ember által megközelíthetetlen nádas-gyékényes mocsarai, sásrétjei megszámlálhatatlan mennyiségben
nyújtják a sütkérezéshez használt farönköket és háborítatlan
partszakaszokat.

a védett területen. Már idén tavasszal érezhető volt, hogy az
átlagosnál jóval erősebb nyomás nehezedik a teknősökre,
mivel minden korábbit meghaladó mennyiségben találtak
kiásott és megdézsmált tojásokat. Csak június hónapban, egy
négy napig tartó intenzív térképezés eredményeképp, kétszázkilenc olyan fészket azonosítottak, melyet ragadozó emlősök, azaz elsősorban rókák és borzok fosztottak ki. Az ilyen
fészkeket könnyű felismerni, mivel a tettesek nem viszik el a
tojásokat, így a felnyitott héjak még hetekig, hónapokig porladoznak a fészeklyukak közelében. Ez azonban közel sem a
végső mennyiség. Számos madár, például a varjú és a szajkó is előszeretettel fogyaszt teknőstojást. Ezt észlelni viszont
lényegesen nehezebb, mivel a nőstényből kipotyogó tojásokat a madarak azonnal összeszedik és elviszik messzebbre a
helyszíntől. A kártevők sorában érdemes még a vaddisznót is
megemlíteni. Az ő esetében a tojáspusztítás nem számszerűsíthető, mivel oly mértékben feltúrja a talajt táplálék után
kutatva, hogy a fészkek utólagos azonosítására már nincs
lehetőség. A megszámolt kétszázkilenc fészek a Kis-Balaton
egyik részegységére vonatkozik, így ha a felmérés eredményét kiterjesztjük a tájvédelmi körzet egészére, a szám megtöbbszöröződik. Óvatos becslések szerint is idáig mintegy
10-15 ezer tojás válhatott a ragadozók martalékává, ami igen
súlyosan érinti a jövő évi teknősnemzedéket.

A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknősfaja, szinte minden állóvizünkben és számos lassú folyású alföldi csatornánkban is előfordul. Párzási
időszaka tavasz derekán indul meg, s a tojások lerakása május végétől július elejéig elhúzódhat. A nőstény
ilyenkor akár sok száz méterre is elvándorol a víztől,
száraz, napsütötte felszínt keresve, ahol a talaj sem túlságosan tömör vagy sziklás. Gyakran vizeletével lazítja
fel a felszínt, amivel a ragadozóknak könnyen észlelhető
szagnyomot hagy maga után. A tojásokból egy-másfél
hónap után kelnek ki a kisteknősök, melyek rögvest a
vizek felé indulnak, s ekkor a még puha páncélú fiókák
könnyen áldozatául eshetnek rókáknak, vidráknak, madaraknak. A mocsári teknős esetében a védelmi feladatok elsősorban a fészekrakás és a tojásinkubáció köré
csoportosíthatók, a kifejlett állatokat már jóval kevesebb
veszély fenyegeti, s kevésbé természetes élőhelyeken
is meg tudnak telepedni. Nagy problémát jelent, hogy
számos tavunk környezetéből eltűntek a korábban általános széles parti sávok, és ma a mezőgazdasági területek szinte a vízig lehúzódnak. A teknősök a vetésben is
képesek tojást rakni, ám az aratás során a munkagépek
kártétele a fészkekben hasonlóképp drámai lehet, mint
a rókák és egyéb ragadozók pusztítása.

TERJED AZ ARANYVESSZŐ!
Magától értetődően merül fel a kérdés, hogy miért épp most
történik mindez. Rókák, varjak és vaddisznók mindig is éltek
a Kis-Balatonon, jelenlétük sosem hordozott ekkora veszélyt
a mocsári teknős számára. Az okok összetettek, felderítésük

Fotók: Kovács Tibor

A teknősök kénytelenek az árvízvédelmi
töltések rézsűin tojást rakni.

A napozó teknőst nem könnyű meglepni. Többnyire már
messziről észreveszi az embert, és rögvest a vízbe menekül.

alapos vizsgálatot, megoldásuk pedig jól tervezett beavatkozást igényel majd. A fenti ragadozók állománya, különösen
a rókáé országszerte dinamikusan növekszik, s ez a Kis-Balatonon is jól érzékelhető. Gyérítése igen nehéz, hagyományos módon, kilövéssel való kordában tartása szó szerint
sziszifuszi munka. A ragadozók megnövekedett egyedsűrűsége mellett a Kis-Balaton esetében felmerül a jelenleg alkalmazott területkezelés elavult módszere is. Tudni kell, hogy a
teknősök olyan helyeken ássák ki fészküket, mely mentes a
nedvességtől, és lehetőség szerint nincs a növényzettől leárnyékolva. A kis-balatoni vízi világban a nádasok, sásmezők
között kiemelkedő, alig pár méter magas homokbuckaszigetek lennének legalkalmasabbak a tojások lerakására. A legfeljebb két-három hektáros méretű halmok eredetileg legelők,
kaszálók voltak, és többségük ma is fátlan. Ám a sajátos kezelési viszonyoknak köszönhetően e szigetek kaszálása nincs
megoldva, ezért jó részüket áthatolhatatlan sűrűségben lepi
el az inváziósan terjedő aranyvessző (Solidago). A teknősök
számára egy efféle szorosan záródó kórómező teljesen alkalmatlan a fészeképítésre, a tojásrakáshoz készülő nőstények
be sem tudnak hatolni a belsejébe, de nem is lenne értelme,
mivel a fészkeket nem érné el a kikeléshez szükséges napfény. A teknősöknek nem marad más választásuk, mint hogy
az egyetlen biztos pontot, azaz az árvízvédelmi töltések rendszeresen kaszált napsütötte rézsűit keressék fel. Itt azonban
szembe kell nézniük azzal a veszéllyel, hogy a töltésutakat
aktívan használják a rókák, borzok is, amelyeknek a beásott
tojások szinte svédasztalként állnak rendelkezésükre.
A drámai mértékű tojáspusztulás és a mocsári teknősök
számának várható visszaesése a zoológus kollégák figyelmét is fölkeltette. Dr. Lanszki József, a Kaposvári Egyetem és
dr. Purger Jenő, a Pécsi Tudományegyetem munkatársa a
BfNPI-vel és az MBKT-val közös tesztelési program felépítésén dolgozik. Ennek célja, hogy a fészekpredáció „módszertanát” megfejtse, azaz fényt derítsen arra, hogy a ragadozók
pontosan mi alapján észlelik a földbe ásott tojásokat, illetve
vannak-e a teknősökre nézve veszélyesebb vagy kevésbé veszélyes körzetek a Kis-Balatonon. A közös munka eredménye
azonban csak hosszú távon fog jelentkezni, addig is intenzíven folyik az adatgyűjtés és a kiemelt fontosságú fészkelőhelyek térképezése.
DR. KOVÁCS TIBOR
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
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TÚZOK VAGY PÉNZ?
A KANÁRI HUBÁRA VÉGNAPJAI

Kanári hubára felmeresztett gallérral

Á

t nem gondolt politikai intézkedések jelentik az alfaj
vesztét, s immár csak néhány tucat madár tengeti
létének utolsó éveit Lanzarote szigetén. Állománya,
bár sohasem volt nagy, évezredekig megtalálta életfeltételeit.
Az utóbbi másfél évtizedben azonban létszáma rohamosan
csökken.
A kanári hubára (C. u. fuerteventurae) az afrikai hubára (vagy
régebbi nevén galléros túzok) egyik alfaja. E taxont nem is
olyan rég, 1894-ben írták le (tehát abban az évben, mikor nálunk már megvolt az ornitológiai intézet, és ismert madártani
Kanári hubára élőhelyén, a köves platón

Fotó: Pablo Gustems Mora
(Spanyolország)

Az afrikai hubárának (Chlamydotis undulata)
a Kanári-szigeteken is él egy alfajként kezelt
populációja, Fuerteventura, a kis Lobos,
Lanzarote és La Graciosa szigetén. Ám félő,
hogy erről a különleges madárról lassan már
csupán múlt időben beszélhetünk.
évkönyvünk, az Aquila első száma Herman Ottó szerkesztésében megjelent). A kanári hubára kisebb a törzsalaknál, a hátoldala sötétebb barna, kifejezettebb feketés mintázattal.
A „galléros túzok” Lanzarotén – ahol magam is felkerestem – a
gyér vegetációval borított természetes félsivatagi táj madara.
A lakott területeket kerüli, ezek határait rendszerint nem közelíti meg egy kilométernél jobban. Kerüli a meredek hegyoldalakat, a hegylábi kőgörgetegeket, lávafolyásokat is, ám a
hagyományos, kisparcellás gazdálkodással némileg toleráns.
Kedvelt élőhelyének egyik legjellemzőbb növényfaja a Launaea arborescens, egy gömbszerű, tömött bokrot alkotó fészkesvirágzatú szárazságtűrő faj.
Étlapja – mint a legtöbb túzoknak – nagyon hosszú. A talajfelszínen és a növényzeten mozgó ízeltlábúakkal, kisebb gerincesekkel (gyíkokkal), növényi hajtásokkal és magvakkal
táplálkozik. Általában egyesével vagy kisebb csoportokban jár
tápláléka után. A hímek nem vesznek részt az ivadék gondozásában. Ezen a téren szerepük csupán a dürgésre és a vele
járó párzásra korlátozódik.

VÉDENI KELLENE
Korán felismerték a kanári hubára védelmének szükségességét. Nemzeti (Spanyolország) és nemzetközi szinten
még idejében, az 1980-as és 1990-es években megszülettek
az intézkedések a veszélyeztetett túzokalfaj állományának
megőrzésére, de e nemes törekvések az esztendők során va22

lahogy erőtlenné váltak. Aki elég vonzónak találja a kanári
hubára által ezredéveken át lakott természetes élőhelyeket,
most (hogy a többi embertől távol legyen, s otthonából vagy
nyaralójából kitekintve a szép tájban gyönyörködhessen) oda
építi fel házát, kastélyát. Ahhoz pedig megfelelő út is kell –
és máris tönkretettük a ritka madár élőhelyének tekintélyes
részét, mely egy olyan kis szigeten, mint Lanzarote, összterületében amúgy sem nagy. Bár a keleti szárazulatok a kanári
archipelagón (szigetcsoporton) belül korábban a turisták által
kevéssé bejárt szigetek közé tartoztak, az utóbbi években itt is
jelentős emelkedést mutat az idegenforgalom.
A helyi földtulajdonosok meglennének – miként eddig is
megvoltak – anélkül, hogy a természetes, félsivatagi állapotot mutató földjeikhez hozzányúlnának. Mint ahogy a helyi
természetvédő aktivisták ottjártamkor elmondták: az EU
gazdaságpolitikája viszont arra ösztönzi őket, hogy birtokaikat – azaz a kanári hubára élőhelyét – traktorral felszántsák.
Háromszáz eurót kapnak egy hektár föld után, ha az fel van
szántva. Nem kell bele vetni semmit, csak legyen frissen feltörve! Rossz ránézni arra a helyi lakosság által évszázadok során eredeti állapotában megőrzött természetes köves, bokros
tájra, melyet imitt-amott már egy-egy felszántott földdarab
csúfít el.

lönleges madarat most Földünk egyik gazdasági nagyhatalma teszi tönkre pusztán nyerészkedésből (vagy egyszerűen
tudatlanságból).
A búbosbanka gyakori telelő madár Lanzarotén.

Fotók: Bankovics Attila

TERV VOLT, DE…
1986-ban, amikor Spanyolország az Európai Unió tagállama
lett, speciális védelmi területeket jelöltek ki a hubára számára, igaz, elsősorban a szomszédos Fuerteventurán. Még az
1990-es években, a BirdLife International magas szintű szakmai támogatásával akcióterv is készült az alfaj védelmére. E
kezelési terv azt a célt tűzte ki, hogy legalább az akkori, 1994.
évi szinten megőrzi az állományt. Középtávon pedig kisebb
arányú élőhelynövelést és ezzel együtt populációjavítást tűzött ki célul. De mint látható, a valóságban nem ez történik.
Európa harmadik fészkelő túzokfajának, a kanári hubárának
védelme az EU részéről méltóságon aluli. A nagy testű, kü-

Az EU összehangolt természetvédelmi és gazdaságpolitikájának inkább arra kellene törekednie, hogy a napjainkig
helyenként töredékeiben még megmaradt természetes élőhelyeket eredeti kiterjedésükben védetté nyilvánítsa és az
utókor számára megőrizze.
DR. BANKOVICS ATTILA

KÖZÖS ÉLŐHELYEN OSZTOZNAK

Trombitás sivatagipinty

Futómadár

Kanári pityer

Fotó: Shutterstock

Fotó: Shutterstock

A kanári hubára mellett más értékes madárfajokat is megőriztek ezek a szigetek. A kanári pityer (Anthus berthelotii)
maga is elsősorban az eredeti állapotában fennmaradt természetes élőhelyeket kedveli. Kimérten lépeget a ritkás fű
között, meg-megiramodik, pirosas lábát átvilágítja a reggeli nap. A köves-bokros félsivatagi területeken sokfelé megtalálható, igaz, ma már elmozdul a hagyományos állattartó kisgazdaságok felé, így a karámok környékén is fellelhető.
Legtöbbször ugyanott láthatjuk a trombitás sivatagipintyet (Bucanetes githagineus) is. Az apró termetű, rózsás hasú,
piros csőrű madarak szintén örömest pihennek a karámok tetején.

Jelentős ornitológiai érték Lanzarote szigetén a futómadár (Cursorius cursor), mely elsősorban a homokos talajú, enyhe
lejtésű hátakat, medencéket lakja Sóo község környékén. Lefelé ívelő hegyes csőrével képes kiásni a talajból a föld alá
rejtőző kifejlett rovarokat és lárváikat. Élőhelyeinek hatékony védelmére mielőbb szükség lenne, hisz az állomány egyre
fogy. Régebben a helyi lakosság szokása, a tavaszi tojásgyűjtés csökkentette populációját, napjainkban a falusi turizmus
fejlesztése veszélyezteti. Európa (pontosabban az EU) területén egyedül itt költ a futómadár!
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

ŐSZI PROGRAMOK
TERMÉSZETBÚVÁR-SZAKKÖR
Szeptember 15-én bogarász szakkör Németh Tamással
az MTM Bogárgyűjteményében
Gyere el és ismerd meg a legnépesebb állatcsoport legnagyobb hazai gyűjteményét! Testközelből láthatod a legszínpompásabb hazai és trópusi bogárcsodákat, s ha vállalkozol rá, saját kezűleg ki is preparálhatsz egyet közülük. Tudd
meg, hogyan kell fűhálózni, mi az a rovarszippantó, és azt is, hogy akár egy marék avarban mennyi apró bogárfaj élhet!
Légy rovarász, határozz bogárfajokat!
A program délután 3 órakor kezdődik. Részletek a múzeum honlapján: www.nhmus.hu
Németh Tamás gyerekek
körében

Fischer-bábrabló
(Calosoma fischeri) egyik
múzeumi példánya, melyet
Kaszab Zoltán, a Magyar
Természettudományi
Múzeum néhai főigazgatója
gyűjtött 1966–67-es mongol
expedíciója során

Fotó: MTM

Fotó: György Zoltán

MŰHELYTITKOK
Szeptember 23.
KUSTÁR ÁGNES – Arcrekonstrukció: neves elődeink
Szeptember 30.
KIS ANNAMÁRIA, TOPA BOGLÁRKA – Kovakövetés: az
év ásványa, a kvarc a különféle kőzetekben és ásványi
nyersanyagokban
Október 7. Állatok Hete
MERKL OTTÓ – Bogarászat Magyarországon
Október 14.
RONKAYNÉ TÓTH MÁRIA – A madárfészkek utóélete
Október 21.
ÉVINGER SÁNDOR – A történeti embertan
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EGY CSÉSZE TEA
ÉS EGY CSIPETNYI TERMÉSZETTUDOMÁNY
– teadélután nyugdíjasoknak
Szeptember 27-én Pifkó Dániel botanikus, október 25-én
pedig Fuisz Tibor, a Madárgyűjtemény vezetője beszélget
nyugdíjas vendégeinkkel egy-egy csésze tea mellett.

ÁLLATOK HETE OKTÓBER 4–8.
A programsorozat eseményei „Az év emlőse a mogyorós
pele” és „Az év rovara a nagy szarvasbogár” témákhoz
kapcsolódnak.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: JÓKUTHY EMESE

2017. JÚLIUS–AUGUSZTUS

Fotó: Dulai Alfréd

MAGYARORSZÁG
ŐSMARADVÁNYAI 18.
Cryptoplax weinlandi (Sulc, 1934)
(Bánd; középső-miocén; Magyar Természettudományi Múzeum,
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
A puhatestűek (Mollusca) a leggyakoribb gerinctelen-ősmaradványok közé tartoznak, de különböző csoportjaik közül a legtöbben csak a csigákat (Gastropoda) és a kagylókat (Bivalvia) ismerik. A kevésbé közismert puhatestűek közé
tartoznak az ásólábúak (Scaphopoda) és a fejlábúak (Cephalopoda), míg a cserepeshéjúak (Polyplacophora) szinte
teljesen ismeretlenek. Az utóbbi csoport jelentősen eltér az egyetlen föltekeredett vázzal rendelkező csigáktól vagy
a két teknővel védett kagylóktól. A cserepeshéjúak ugyanis nyolc, egymástól kissé eltérő apró mészlemezzel védik
lágytestüket a ragadozóktól. Az állat elpusztulása után a lemezek elválnak egymástól, s így az ősmaradványanyagban az említett elkülönült lemezkék fordulnak elő. Mivel többnyire csak pár milliméter nagyságúak, a laza üledékek
(agyagok, homokok, márgák) iszapolási maradékaiban találhatók meg mikroszkóp alatt. Magyarországon az eocén és
miocén kori üledékekből ismertek, de a régebbi szakirodalomban nagyon kevés információ található egyes fajokról.
Célirányos hazai kutatásuk csupán az utóbbi évtizedben kezdődött el, s ennek eredményeként több faj is előkerült
egy-egy lelőhelyről. A gánti eocénból például négy fajt sikerült elkülöníteni, amelyből három új fajnak bizonyult a
tudomány számára. A bándi középső-miocénből még ettől is gazdagabb, hét fajból álló Polyplacophora-fauna került elő. Ez az anyag azonban nem tartalmazott új fajokat, mivel a Középső-Paratethys középső-miocén időszaki
fajai elég jól ismertek, elsősorban a lengyel területről. A képen látható Cryptoplax weinlandi a leggyakoribb miocén kori fajok közé tartozik, ma élő rokonai a trópusi és mérsékelt övi tengerek sekély vízi környezeteiből ismertek
(Indiai-óceán, Csendes-óceán, Vörös-tenger).
DULAI ALFRÉD

F

innország északi sarkkörön túl fekvő, az ország területének mintegy
harmadát elfoglaló régiója Lappföld.
Ki gondolná, hogy a ridegnek tűnő, távoli
vidék változatos tájakat és gazdag élővilágot rejt? Timár József természetfotós
2000 és 2006 között készült képein a téli
Lappföld szikrázó hórétege, a nyári világos éjszakák, az évszakok színkavalkádja,
az arktikus körülményekhez alkalmazkodott növény- és állatvilág gazdagsága egy
csapásra felülírják a kietlen Lappfölddel
kapcsolatos sztereotípiáinkat. A természetfotókat az alkotó elbeszélései, magyarázatai, történetei egészítik ki. A kiállítás
a Finnország állami függetlenségének
100. évfordulója alkalmából a finn nagykövetség által rendezett, Suomi 100 című
programsorozat része. A jubileumi évben
Finnország a világon elsőként a természet
napját – augusztus utolsó szombatját – a
nemzeti lobogó kitűzésével ünnepli. A
természetfotó-kiállítással mi is az ünneplőkhöz csatlakozunk.

A

66.

ÉSZAKI
SZÉLESSÉG

KIÁLLÍTÁS

A kiállítás augusztus 28-tól október 2-ig
tekinthető meg a Magyar Természettudományi Múzeum Kupolacsarnokában.
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A LEGRITKÁBB
HAZAI HARKÁLY

A fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) a legritkább honi harkályfaj. Igaz, ez nem is
véletlen: élőhelyi kötődése, táplálkozása egyaránt különleges, ami miatt eleve szűk elterjedésű
állományai igen sérülékenyek.

A

fehérhátú fakopáncs iskolapéldája az ember élőhely-átalakító tevékenységét rosszul tűrő fajoknak.
Mivel gyakorlatilag táplálékspecialista (főként nagy
termetű cincérlárvákkal táplálkozik, melyeket holt fákból
szerez meg), így jelenléte erdőgazdálkodói beavatkozásokkal
könnyen befolyásolható.
A fehérhátú fakopáncs kontinensünk legritkább harkályfaja. Ennek oka a természetközeli erdőterületeket gazdasági
céloknak alárendelő gyakorlat, amelyet tetéz a faj számára
szükséges élőhelyszerkezeti elemek fölöslegesnek tekintése
és eltüntetése.

FINNORSZÁGI PÉLDA

KEDVENCE A BÜKKERDŐ
A csekély számú hazai vizsgálat alapján kirajzolódik, hogy a
fehérhátú fakopáncs erősen kötődik az 500 méter körüli magasságban elhelyezkedő, nagyobb kiterjedésű természetközeli, jellemzően bükk uralta, hatvanévesnél idősebb erdőálloAkcióban a téli táplálékszerzéskor
(tojó fehérhátú fakopáncs)

A FEHÉRHÁTÚ BIRODALMA
A fehérhátú fakopáncs hazai elterjedésének egyik fontos
bástyáját a Börzsöny mintegy 30 ezer hektáros erdőtömbje jelenti. A hegység jellegéből adódóan az 500 méter körüli bükkös állományok és a szintén elsőrendű élőhelyet
nyújtó patakvölgyek jelentős kiterjedésűek, így a fehérhátú populációja 100 pár körül alakul!
Míg a közép-európai tapasztalatok alapján a max. 1,5-2
pár/km² tekinthető reális sűrűségnek, addig a Börzsöny
területén végzett felméréseink alapján mintegy 10-30 hektáros kiterjedésben foglalnak a párok territóriumot. Bár a fészkelési időn kívül is ragaszkodnak revírjükhöz, a lazán együtt mozgó párok esetenként akár nagyobb távolságra is eljárnak. Ha a revíren belül megfelelő táplálkozóhelyre lelnek (ez börzsönyi megfigyeléseim szerint lábon álló, hómentes
gyertyánszáradék, amelyet teljesen letisztítanak a madarak), akkor a zord időszakban viszonylag kis területet használnak.
A fajt szolgáló védelmi lehetőségeket hivatalos úton is próbáljuk érvényesíteni az erdészeti és a természetvédelmi hatóság előírásain keresztül. A termeléseket követően visszahagyatható 15 köbméter/hektár holt fa mennyisége a faj jelenlétének küszöbén van, a Börzsönyben lakott élőhelyeken pedig ez az érték minden esetben meghaladta a 20 m³/
hektárt. Ezen ismeretek (és korábban bevált előírások) mellett a 2017 során elfogadott erdőtörvény-módosítás az említett
határértéket a harmadára csökkentette, tehát idén szeptembertől már csak 5 m³/hektár holt fa visszahagyása írható elő
a hatóságok részéről.
Innentől fogva csupán remélni lehet, hogy – immár „törvényesen” – nem követi a finn példát e fokozottan védett madárfajunk.
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Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

Finnországban a faj tulajdonképp a kutatók szeme láttára
pusztult ki az 1950-es években intenzívvé váló fahasználati
gyakorlat miatt. Alig harminc év alatt az állomány csökkenése 90%-os volt! Szerencsére e folyamatot sikerült megfordítani: kedvező gyakorlattal és beavatkozásokkal (no meg
kellő anyagi forrásokkal), így a faj lassan újra belakta a korábban elhagyott területeket.
Sajnálatos módon a fentebb említett veszélyeztető tényezők
hazai szinten is fennállnak, természetesen táji léptékben
gondolkodva. Mivel a fehérhátú fakopáncs nálunk sem terjedt el egybefüggően, ezért fokozottan érvényesülhet egyegy kedvezőtlen folyamat hatása, az esetleges eltűnést pedig nehezen követheti új benépesülés. Napjainkban erre a

Dunántúl egyes részein van példa, ilyen a Gerecse maroknyi
(stabilnak nehezen tekinthető) állománya, vagy a Pilis–Visegrádi-tömb élőhelyi adottságai ellenére szintén alacsony
szintű kolonizációja. Ezek hátterében vélhetően különböző
gazdálkodói beavatkozások állnak. Ilyenek például a bükkösöket érintő véghasználatok, a megfelelő mennyiségű és méretű holt fa visszahagyásának hiánya, valamint a böhöncök,
elhaló faegyedek, illetve a száradék kitermelése.

Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

Kedvező, változatos élőhely lábon álló
száradékkal és fekvő holt fákkal

mányokhoz. Ezeken belül is olyan részletekben foglal revírt,
ahol nagyobb mennyiségben van jelen elhaló vagy korhadt
lombhullató fa, mivel ez számára nélkülözhetetlen élőhelyszerkezeti elem. Odúját jellemzően holt vagy elhaló ágrészbe, törzsbe ácsolja, valamint táplálékkereséssel töltött ideje is
főképp az álló és fekvő holt fához köthető. Előnyben részesíti
az elegyfajokat (elsősorban a gyertyánt) bőven tartalmazó erdőket.
Mivel – a harkályokra jellemzően – monogám és territoriális
faj, s a párok hosszabb ideig együtt maradnak, viszonylag kiterjedt (akár 100 hektárt meghaladó) otthonterületet használ.
Pontos hazai állománynagyságára vonatkozóan nincsenek
adatok, egyes források 250-400, míg mások 260-760 párról
tesznek említést. Elterjedése gyakorlatilag lefedi a számottevő bükkös erdőségekkel jellemezhető tájakat: a középhegységi területek mellett szórványosan a Zalai-dombságban és a
Kőszegi-hegységben fészkel.
A Mátrában végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy a gazdálkodási hatásoktól hosszú ideje mentes, természetközeli idős
bükkös területeken a költőpárok mintegy háromszor sűrűbben fordulnak elő, mint a jellegében hasonló adottságú, de
intenzíven kezelt erdőkben.
Költéskor – ha teheti – előszeretettel választ patakvölgyek
közelébe eső erdőterületet, vagy akár a völgytalpon lévő (állományban álló) rezgő nyárban, mézgás égerben ácsol odút.
Magasabban fekvő erdőkben a bükk lombfakadásával egy
időben kezdi aktívan használni a revírt vagy ácsolni az odút.
E tevékenységének köszönhetően kulcsfajnak tekinthető, hiszen számos odúlakó madár és (kis)emlős megtelepedését,
elterjedését, illetve fennmaradását segíti erdeinkben.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

Téli erdőben keresgélő tojó
fehérhátú fakopáncs

MADÁRLESEN

SZINGAPÚRBAN
Szingapúr a földkerekség egyik legapróbb országa – tulajdonképp csak egy nagyváros, mivel
területe alig 719 km2, mely főleg egy nagyobb és hatvankét kisebb szigetből áll. Hihetetlenül
zsúfolt is, mert minden négyzetkilométerre majdnem 8000 lakos jut. Ez a mi kb. 106 fő/km2-es
népsűrűségünkhöz viszonyítva szinte elképzelhetetlen. Pedig így van, s Szingapúr talán egyike azon
ritka helyeknek, ahol még az a mondás is megfelel a valóságnak, hogy sok jó ember kis helyen is
elfér!

E

Szingapúrban városlakó a jávai fütyülőlúd
(Dendrocygna javanica)

Fotó: Yiweniwen CC BY-SA 3.0 Wikipédia

szigetállamban öt fő vallást követő négy különböző etnikum él, mégpedig harmonikusan: kínaiak, malájok,
indiaiak és fehérek. Mindegyikük tiszteletben tartja
a másik kultúráját és ápolja a sajátját. A becsületes, emberi
magatartás itt erkölcsi kötelesség, az idelátogató utazó aligha találkozik csalókkal, rablókkal, kerítőkkel és egyéb kétes
alakokkal – akik sajnos nem kimondottan ritkák a legtöbb
délkelet-ázsiai országban. Nincs szemetelés, vandalizmus és
más hasonló, a világ nagyvárosaira jellemző társadalomellenes viselkedés. S ha van is, olyan ritka, hogy még az sem
találkozik ilyesmivel, aki netán keresné rá az alkalmat.

SOKAN VANNAK, DE SZERETIK A TERMÉSZETET
Ám ez nem minden. A szingapúriak tiszteletben tartják és
igen nagyra becsülik a természetet is. Parányi országukban
intenzív természetvédelem folyik, aminek leglényegesebb bizonyítéka az öt nemzeti park és a jó pár egyéb természetvédelmi terület, melyeket gondosan ápolnak. Ezenfelül számos
Papucscsőrű madár (Balaeniceps rex) Afrikából

olyan intézményt is találhatunk itt, amelyek fő témája a növény- és állatvilág bemutatása. Így láthatók állat- és növénykertek, állandó hortikulturális (kertészeti) kiállítások és – főleg
a kisebb szigeteken – ősi állapotukban megőrzött területek.
Óriási előnye ennek a helynek, hogy alig 137 km-re van az
Egyenlítőtől, tehát „igazi trópus”, ahol az élővilág mindig is
gazdag volt. A növényzetet nem kell különösebben ápolni,
mert az átlagosan másnaponta jelentkező eső, a szüntelen,
80%-on felüli páratartalom és a 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet mellett a kertészek feladata nem más, mint kordában
tartani a burjánzó flórát – ahol ez szükséges. S ahol szabadjára engedték a trópusi esőerdőkre jellemző „dzsungelnövényzetet”, ott az állatvilág is otthonra talál. Így aztán még a város parkjaiban sétálva is megpillanthatunk jó néhány olyan
madarat, melyeket korábban legföljebb könyvekből vagy
állatkertekből ismertünk.

MADARAK A PARKBAN
Az elmúlt három évtized folyamán feleségemmel többször is jártunk Szingapúrban. Minden alkalommal tapasztaltunk
valamiféle fejlődést a természetvédelem
terén. Néha e fejlődés talán túlságosan a turisták elbűvölését szolgálja, főleg az állatkertek
esetében, ahol a „nagyérdeműt” már-már cirkuszra emlékeztető produkciókkal is szórakoztatják. Ám ez
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A rózsás kanalasgém
(Palatalea ajaja)
látványos lakója
a Jurong Madárparknak.

még mindig sokkal jobb, mint sok más ázsiai állatkertben,
ahol a látogatók kedvenc időtöltése a fogságban senyvedő
állatok kővel való megdobálása.
A fejlődés legszembetűnőbb ott, ahol a hortikultúra a
hétköznapi élet részévé vált. Szinte minden talpalatnyi
hely, amelyet nem fed útburkolat, valóságos dísznövény-bemutatóként hat. Tegyük hozzá persze, hogy
a messze földről idejövő látogató számára jóformán
minden trópusi növény megfelel „dísznövénynek”,
hisz a legtöbbjét kizárólag cserépben gondozott
szobanövényként ismeri.
Szingapúr madárvilága is említésre méltó. A város tavain vagy a csendesebb,
sós lagúnák vizén gyakran találkozhatunk a jávai fütyülőlúddal
(Dendrocygna javanica), melynek dallamos, három hang-

ból álló füttye már messziről hallatszik. Ez az
érdekes réceféle (Anatidae) leggyakrabban
csapatokban látható. Fészkét faodúba,
helyenként nagyobb vízi- vagy gázlómadarak elhagyott fészkébe rakja, ahol a tojó 7-12 tojást költ, valamivel több, mint három héten át.
S természetesen más madár is akad
a vizeken vagy vízpartokon. Ezek
közé tartozik például a hazánkban is ismert kanalasgém (Platalea leucorodia). Itt sokszor találkozhatunk vele a tengerparti
ár-apály zóna mangrovemocsaraiban, de néha a legváratlanabb helyeken is, akár egy városi, mesterséges tavacskában,
ahol nem kimondottan kedves vendég, mert megdézsmálja a
kínaiak kedvenc aranyhalállományát. Igaz, csak az apróhallal
tud megbirkózni, mert kanalas csőre inkább a vízfenék matatására szolgál: piócákat és egyéb vízi gerincteleneket zsákmányol.
Az afrikai sárga csőrű gólya (Mycteria ibis)
is jól érzi itt magát.

Ahol pedig a trópusi erdőkre jellemzően
a fák hatalmasra nőttek és víz is van a közelben, találkozhatunk egy érdekes madárral, a
sárgacsőrű gólyával (Mycteria ibis). Részben azért érdekes, mert a legtöbb itt látható madárhoz képest jól
megtermett, bár a mi gólyánknál (Ciconia ciconia)
talán valamivel kisebb. Mégis nagynak tűnik, amint
a fák koronájában üldögélve szemlélődik, nyilván
latolgatva, mikor induljon élelemszerző útra. A
sekély, mocsaras gázlókat kedveli, ahol felzavarva a vízfenék
iszapját, kétéltűekre, halakra vadászik. De a legérdekesebb
tulajdonsága, hogy itt teljesen környezetidegennek kellene
lennie, mivel igazság szerint Afrika lakója. Hogyan került hát
ide? A válasz egyszerű: a közeli Jurong Madárparkból „szabadult”, s immár több generációja él a számára ugyancsak kedvező, ragadozómentes szingapúri környezetben.

MINDENFÉLE MADÁR
A Jurong Madárpark világhírű intézmény. 20 hektáron terül
el, s négyszáz madárfaj 5000 példánya látható itt. Az állandóan uralkodó rekkenő hőségben meglehetősen fárasztó a
nagy terület bejárása. Ezen egy kisvasút igyekszik könnyíteni, melynek nyitott kocsijaiban kényelmesen utazhatnak a
látogatók. A szerelvény a fontosabb látnivalóknál megáll, s aki
akar, kiszállhat, aztán a következő vonattal folytathatja útját.
Egyike az ilyen kiemelkedő látnivalóknak a Vízesés-röpde
(Waterfall Aviary). Ez a világ egyik legnagyobb röpdéje, mintegy hatszáz madárral és egy 30 m magas vízeséssel. Mindenütt a délkelet-ázsiai esőerdő madárfajait és csodálatos
növényeit lehet látni. E röpde alapos megtekintése akár egy
egész napos programmal is felér. A madárdaltól zengő erdő
félhomályában nem könnyű a fényképezés, pedig jó néhány
faj közel enged magához. Fészkelő példányokkal is találkozhatunk, s úgy tűnik, hogy ez itt, az Egyenlítő közelében, az év
bármelyik szakában előfordulhat.
Tovább utazva vagy az enyhén emelkedő gyalogösvényen
sétálva újabb csodálatos madárélőhelyre bukkanhatunk. Egy
őserdei tó partjára érkezünk, melynek víztükrét sűrű növénytakaró borítja. A víz csak itt-ott csillan ki alóla, épp anynyira, hogy megpillanthassuk a felszín alatt nyüzsgő életet:
kisebb-nagyobb halakat, ebihalakat, gőtéket és teknősöket.
Egy-egy stratégiailag megfelelő helyen mozdulatlanságba
merevedett madarakat láthatunk, amint türelemmel várják a
zsákmányszerzésre alkalmas pillanatot, mikor a másodperc
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Földünk változatos madárfaunájának más, különös képviselőit is. Ezek közé tartozik például az amerikai rózsás kanalasgém (Platalea ajaja), a skarlátbatla (Eudocimus ruber) és az afrikai nyerges gólya (Ephippiorhynchus senegalensis). Utóbbi
ugyancsak sikeres halászként
mutatkozott be, mert ottlétünk alatt három halat is
fogott.

A barna gödény (Pelecanus occidentalis) már régi ismerősünk volt.

töredéke alatt lecsaphatnak valamely ízes falatra. Nem is kell
sokáig leskelődnünk, mindez hamarosan megtörténik a szemünk előtt, nem is egyszer. Csodálkozva tapasztaljuk, hogy
a kis tó madarai javarészt röpképesek, tehát kényük-kedvük
szerint felgallyazhatnak a környék fáira – sőt akár el is repülhetnének. Nyilván nincs kedvük hozzá, mert a Jurong Madárpark őserdejét egy sokkal barátságtalanabb rengeteg veszi
körül: Szingapúr felhőkarcolóinak betondzsungele. A Jurong
park oázis a háztengerben, nem csoda hát, hogy lakói inkább
maradnak, semhogy másutt próbálnának szerencsét.
Természetesen nemcsak őshonos fajokat láthatunk itt, hanem

A szinte áttekinthetetlen
méretű énekesmadár-gyűjteményt egyetlen látogatás alkalmával
lehetetlenség érdemben tanulmányozni,
így a legtöbb látogató megelégszik a nagyobb
testű madarak megcsodálásával. Van belőlük épp elég, talán
még túl sok is. A Pelikán-tónál feltehetően bolygónk összes
pelikánfaját láthatjuk. A legismertebb fehér tollazatú fajoktól lényegesen eltér a barna gödény (Pelecanus occidentalis),
mely Észak-Amerika déli partvidékeitől egészen Dél-Amerika
északi partjaiig honos. Régi ismerősünk e szép pelikán, mert

A skarlátbatla (Eudocimus ruber) szép színfoltja a Jurong Madárparknak.

a miami Pelikán Vártán (Pelican Harbor) néhány éve már találkoztunk vele. Ez az intézmény a sérült vízimadarak befogadásával, gyógyításával foglalkozik, és sok más madár mellett
több tucat barna gödényt is gondoznak ott.
No és hát lehet-e teljesnek mondható egy madárpark flamingótó nélkül? Minden bizonnyal nem, s ezt Jurongban is tudják! Van is ott egy nagyszerű tó – inkább tocsogó –, ahol egy
népes csapat karibi flamingóban (Phoenicopterus ruber) gyönyörködhettünk. Szép rózsaszínűek mind, s szemlátomást jól
is érzik magukat. Néhányuk még sárfészeképítésre is rászánta magát, de egyelőre tojást vagy csibéket nem láthattunk.

PINGVINEK A „HŰTŐHÁZBAN”
A park büszkesége és egyben leghíresebb nevezetessége a
bámulatos gazdagságú papagájgyűjtemény. Nem is adják
olcsón, ide csak külön belépő megváltásával lehet bejutni.
De megéri! Több tucat csodaszép, nagy testű madár várja a
vendéget. Látszólag szabadon vannak, békésen üldögélnek,
kényelmesen meg lehet őket közelíteni – feltéve, ha az ember nem tart a csípőfogóval felérő csőröktől. Érdekes módon
ottlétünkkor senki sem vallott kárt e téren, pedig egy-két vállalkozó szellemű fényképész és szelfiző egészen közel tolakodott a türelmes madarakhoz.
A sok meleg égövi szárnyast mintegy ellensúlyozva szép
pingvingyűjtemény is látható itt. Az afrikai kontinens legA császárpingvinek (Aptenodytes forsteri) élethűen berendezett,
hűtött környezetben élnek.

Fotók: Shutterstock

A karibi flamingók (Phoenicoptgerus ruber) is jól érzik magukat
a Jurong Parkban.

délibb partvidékein honos pápaszemes pingvin (Spheniscus
demersus) jól bírja a trópusi meleget, mert a többi pingvinfajjal ellentétben nem igényel hűtött lakhelyet. A hidegebb
tájakról származók, mint például a császárpingvinek (Aptenodytes forsteri), természetesen nem a szabadban laknak,
hanem egy alaposan hűtött, élethűen berendezett épületben.

KÖLTÖZIK A MADÁRPARK
A Jurong Madárpark napjai már meg vannak számlálva, ha
nem is véglegesen, de ott mindenképp, ahol most áll. 2016ban a szingapúri Természetvédelmi Hivatal bejelentette,
hogy a parkot be fogják zárni és áttelepítik Mandai körzeté-

be. Itt egy szebb és még nagyobb park fog nyílni 2020-ban,
a már ott lévő Singapore Zoo, a River Safari és a Night Safari
szomszédságában. A River Safari állatkertjében a látogatók
csónakból szemlélhetik a folyó és folyópart élővilágát, míg a
Night Safari – a világ első éjjeli állatkertje – az állatok éjszakai
viselkedését mutatja be.
Ám egyelőre a Jurong Madárpark még él és virul. Az „öregedés” jeleit azonban észrevesszük, mert az évekkel ezelőtt látottakhoz viszonyítva a park minősége valamelyest romlott.
A közös röpdékben sok jelen lévő madár képe, neve nincs feltüntetve, az ornitológiában járatlan látogató nem ismerheti
ki magát közöttük. Az épületek, röpdék, ketrecek állaga sem
olyan, mint régebben volt.
Mindazonáltal nem hiszem, hogy a látogatók száma csökkent volna: a park továbbra is népszerű, s kétségtelen, hogy
maradandó élményt nyújt mindenkinek.
Nemcsak a madarakat érdemes itt megfigyelni, hanem a
vendégeket is. A legszembetűnőbb az volt, hogy külföldi turistát alig láttunk, a látogatók majdnem mind helybéliek voltak. Fiatalok, öregek, egész családok élvezték a park kínálta
látványosságokat, a madárvilág parádéját.
Kétségtelen, hogy Szingapúr lakói értékelik, becsülik a
Jurong Madárpark tollas csodáit.
DR. HANGAY GYÖRGY
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SZEMADÁM GYÖRGY

ÁLLATVILÁGA
Nemrégiben, Szemadám György Állati tények és talányok című könyvének bemutatóján röviden
én vázolhattam fel a szerző munkásságát. Úgy gondoltam, egyszerű dolgom lesz, hiszen könyvei
ott sorakoznak a polcomon, sőt, szobám falát is díszíti néhány Szemadám-festmény. Tévedtem:
bármennyit és bármit is mondtam róla, kihagytam valamit. No persze, hogyan is lehetne egy
polihisztort beskatulyázni?

A

z idén októberben hetvenesztendős Szemadám
György igazi reneszánsz ember; fest és ír, filmezik,
előadásokat és megnyitókat tart, jártas az irodalomban, a művészetek világában, a zoológiában és antropológiában. Különösen érdeklődik az apokrif (talán létező) élőlények
iránt, e témában már több kötete jelent meg. A tudomány
határmezsgyéjén kalandozó, fent említett könyvében jól
megférnek egymással a valós és elképzelt lények, a megmásíthatatlan tények és megmosolyogtató talányok – a tisztelt
olvasóra bízva, hogyan viszonyul hozzájuk.
Az örök szerelem azonban a madarak világa. Serdülőkorától
figyeli a tollasokat, külső munkatársa volt a Herman Ottó ala32

A madár mint jelkép
A régi mesterek szakmai tökélyével megfestett képeinek
egyik legjellegzetesebb témája a madár. „Szemadám
madarai közvetítők: szellemi átjárók, spirituális kapuk
küldöttei” – olvashatjuk a Műcsarnokban rendezett tavalyi kiállításának katalógusában. „A lélekvándorlásra, a
múlandóságra, a «szárnyaló időre» emlékeztethet bennünket. Még az idő alig belátható mélységeire is” – fogalmaz másutt a művész a madárjelkép jelentéséről.

pította, egykori Madártani Intézetnek, ahol olyan kiváló ornitológusokkal dolgozott együtt, mint Vertse Albert, Pátkai
Imre, Keve András, Sterbetz István és Schmidt Egon. Később
népszerű, többször is sugárzott filmsorozatot forgatott Madarat tolláról címmel, s megírt egy ornitológiai könyvet is
(Madarak, madarászok és más csodalények), melyet jó volna
folytatni. Ha megtudja, hogy egy számára ismeretlen madárfaj bukkan fel bárhol az országban, rögvest útra kel, hogy a terepen megfigyelhesse. Hazai madarászútjain eddig már több
mint háromszáz fajt figyelt meg – nem csekélység, hiszen e
szám a Magyarországon eddig valaha dokumentált madárfajoknak közel háromnegyede. Ám nem csak a madarak állnak
hozzá közel. Amikor például még jóval kevesebb sakál élt Magyarországon, mint manapság, éjszakákat áldozott arra, hogy
végre lásson egyet. A ritkán szem elé kerülő vadmacskával
szerencsésebb volt: egy fiatal, tapasztalatlan példány éppen
abba az alkotótáborba settenkedett be, melyet ő vezetett.
Zoológiai érdeklődése vitte a Budapesti Állatkertbe is, ahol
a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben ápolóként, majd
főápolóként dolgozott. Ennek a hozadéka két, szokatlanul
őszinte kötet az akkori állatkerti viszonyokról, az ott dolgozó emberekről és az ott élő állatokról, jobbára kedvenceiről, a

nagyragadozókról (Zé, Ó és Ó, Jelenetek egy emberkertből). E
könyveket olvasva szembesülünk azzal, mennyire más volt
közel félszáz éve fővárosunk állatkertje, ahol akkor még kis
ketrecek és szűk karámok sorakoztak, s ahol mindent, amit
csak lehetett, leaszfaltoztak.
Szemadám Györgyöt a természet iránti szeretete és olthatatlan kíváncsisága távoli földrészekre is elvezette. Nyolcszor
járt Afrikában, kétszer Ausztráliában – hogy csak a legfontosabb állomásokat említsem. Határozókönyvvel a kezében
fáradhatatlanul járja az őserdőt, szavannát és sivatagot, megfigyel, fényképez, jegyzetel. Két közös expedíción vettünk
részt, mindkétszer elámultam – nem csupán hihetetlen kitartásán, hanem (még inkább) őszinte érdeklődésén is. Egy
maszáj lándzsára éppúgy rácsodálkozott, mint egy különleges növényre, tarka madárra vagy fénylő csillagra. Művészként éli meg a körülötte lévő világot, emlékeiben megörökít
minden arra érdemest, hogy a vásznon vagy egy könyv lapjain azok később újra életre keljenek.
KOVÁCS ZSOLT

Szemadám György (1947)
festőművész, író
Munkácsy-díjas, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének birtokosa, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja. Eddig megjelent 21 könyve
közt tudományos ismeretterjesztő és szépirodalmi művek egyaránt találhatók. 2 film és 6 televíziós sorozat
szerkesztője vagy rendezője.
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HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL
Fotó: Tóth Leticia

GÓLYAFIÓKÁK A MARGITSZIGETEN
Az állatkertünk kezelésébe tartozó Margitszigeti Kisállatkertben olyan mentett gólyákat láthat a közönség,
amelyek valamilyen sérülés miatt kerültek be hozzánk,
s ugyan az életüket meg lehetett menteni, a röpképességüket – a sérülés jellegéből adódóan – már nem lehetett
helyreállítani, így folyamatosan emberi gondoskodásra
szorulnak. Ezek a mentett gólyák rendszeresen párba
állnak, fészkelnek, tojnak, és fel is nevelik a tojásokból
kikelő fiókákat. A jövevények persze nem öröklik a szülők sérüléseit, tehát alkalmasak rá, hogy visszajuttassuk
őket a szabad természetbe.
Így történt ez az idén is, hiszen két mentett gólya nászából május végén összesen három fióka kelt ki. Az apróságok fejlődését a margitszigeti közönség napról napra nyomon követhette, egészen július közepéig, mikor
az akkorra már igencsak fejlett fiatalokat a Hortobágyi
Nemzeti Parkba szállítottuk. E sorok írásakor a madarak
már a repülést próbálgatják, és ha minden szerencsésen
alakul, kora ősszel indulhatnak is Afrikába, a hazai gólyák déli telelőhelyei felé.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben zajló kiterjedt mentőmunka keretében, amely az intézményünk által életre
hívott Magyar Madármentők Alapítvány égisze alatt zajlik, az elmúlt tíz évben 11 ezernél is több, emberi segítségre szoruló állat mentésében vettünk részt. Ezek közül
221 volt a mentett fehér gólyák száma.

Írta: HANGA ZOLTÁN Fotó: BAGOSI ZOLTÁN

KÖLYKÖK ÉS FIÓKÁK
A nyári hónapokban is számos kölyök és fióka jött a világra, illetve voltak olyan jövevények is, akik ugyan a megelőző hónapokban születtek, de a meleg évszak folyamán
mutatkoztak be a nagyközönségnek. Nyár elejére végre
előmerészkedtek föld alatti járataikból a társas prérikutyák (Cynomys ludovicianus), akiknél összesen hat kölyök cseperedik. Termékeny indiai antilopunk (Antilope
cervicapra), a Bambi névre hallgató nőstény június 11én adott életet tizenkettedik borjának. A – képen látható – koáti néven is ismert ormányos medvéknél (Nasua
nasua) még májusban két anyaállat összesen hat kölyköt
ellett. A kínai muntyákszarvasoknál (Muntiacus reevesi)
május végére megszületett a negyedik gida, a Varázshegyben lakó gundiknál (Ctenodactylus gundi) pedig
június végén, illetve július elején hat kölyökkel gyarapodott a közösség. A rózsás flamingóknál (Phoenicopterus
roseus) a nehezen múló tél miatt ugyan kissé későn kezdődött a költési idény, de a június derekától július elejéig
tartó időszakban így is tizenhét fióka kelt ki sikeresen.
A pompás koronásgalamboknál (Goura cristata) a legutóbbi fióka még április 18-án kelt, ám a nagyközönség
istenigazán őt is csak nyár elejétől kezdve láthatja.

CSALÁDI ÖRÖMÖK A TARVARJAKNÁL
A kritikusan veszélyeztetett tarvarjak (Geronticus eremita) tartásának és szaporításának állatkertünkben csaknem két évtizedes hagyománya van, s az itt kikelt fiókák
közül volt már olyan is, amelyik – egy telepítési program
keretében – nem egyszerűen egy másik intézménybe
került, hanem vissza a természetbe. Ha az elmúlt évek
szaporítási eredményeit nézzük, 2015-ben hét, 2016ban pedig kettő fióka kikelésének örülhettünk. A fészkelés az idei esztendőben még szerencsésebben alakult, e
sorok írásakor már nyolc fióka cseperedik a tarvarjaknak
otthont adó röpdében. Ezen a helyen egyébként a tarvarjak több más fajjal – például fakó keselyűkkel – élnek
együtt „társbérletben”, a közönség pedig be is sétálhat a
madarak közé.

AZ ÁLLATI INVÁZIÓK ÉS HATÁSAIK – 2.

NUTRIANÉZŐBEN
DÉL-SZLOVÁKIÁBAN
A nutria (Myocastor coypus), ez az aránylag nagyra nőtt rágcsáló Dél-Amerikában,
a Baktérítőtől délre fekvő mérsékelt éghajlatú országokban őshonos, ám ma már –
mint invazív faj – a világ számos országában előfordul.

A

magyarul hódpatkánynak is nevezett nutria a lassú
vizek mellékén él, családi közösségekben. Az azonos
vagy hasonló élőhelyen megtalálható pézsmapocoknál jóval nagyobb méretű, viszont sokkal kisebb az eurázsiai
hódnál, tehát gyakorlott szem még véletlenül sem téveszti össze velük. A vízi élettérben található vándorpatkánnyal
szintén nem, még a nutriakölyköket sem. Az utóbbiak arcorri
része sokkal csapottabb, lekerekítettebb; jellegzetesen narancssárga, igen nagy és borotvaéles metszőfogaik mindig

Mivel tenyésztése egyszerű és olcsó, már az 1880-as években
Franciaországban elkezdték tenyészteni, majd Argentínában, később Európa több országában, Észak-Amerikában és
Ázsiában, sőt Afrikában is. Dr. Csete Ágnes szerint Erdélyben
a kisebb uradalmak az 1930-as években létesítettek nutriatelepeket, majd leprémezés után a bőröket elküldték Bécsbe.
Annál közelebb ugyanis nem tudták a hosszú felső fedőszőröket szépen eltávolítani a szőrméből. Szidnai László szóbeli
közlése szerint a magyarországi tenyésztés valamivel később,
igazán komoly mértékben a második világháború után indult meg.

ELVADULVA

Az Európában megtelepedett nutriának
gyakorlatilag nincs természetes ellensége.

Fotók: Shutterstock

látszanak; farkuk vaskosabb, járásuk pedig cammogó (kissé
ügyetlennek is tűnik a patkányéhoz képest). A kifejlett egyedek testhossza 40-45 cm, ehhez jön még a csaknem ugyanolyan hosszú farok. Súlyuk 4-5 kg. Persze jóval nagyobb példányok is akadnak közöttük. A Csallóközben mértek kereken
12 kg-os vén hímet is. Tömött, szép, barna gereznája értékes,
húsa pedig – egyes források szerint – kifejezetten jóízű. Eredeti élőhelyein főleg emiatt vadásszák.
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A legtöbb olyan országban, ahol tenyésztették a nutriát, ma
már elvadult populációi is megtalálhatók. Példának okáért
Louisianában 1940-ben egy hurrikán következtében szabadultak ki a fogságból a hódpatkányok. Persze a vihar után a
lakosságnak sokkal fontosabb feladatokat kellett elvégeznie,
nem jutott idő a kiszabadult nutriákat befogni, így aztán sikeresen terjeszkedhettek tovább az USA szomszédos, déli
tagállamaiban. Számos helyen óriási károkat okoztak a vízparti töltések gyengítésével, hozzájárulva azok erodálódásához. Olyannyira, hogy díjat tűztek ki a fejükre, helyesebben a
farkukra, hisz azt kellett – darabonként 5 dollárért – beszolgáltatni. A Coastal Environments Inc. 2009–10-ben összesen
445 ezer 963 farok után fizetett.
Érdekes módon korántsem mindenhol következett/következik be a kiszabadult nutriák túlszaporodása. Például
Dél-Szlovákiában, a Csallóközben nem nagyon beszélhetünk a károkozásaikról, noha már évtizedek óta a területen
élnek. A csökkenő prémkereslet miatt tudniillik egy kárvallott tenyésztő vagy harminc évvel ezelőtt a saját törzsállomá-

A nutriának hatalmas
metszőfogakkal ellátott,
jellegzetes rágcsáló-fogazata van.

ALIG VAN ELLENSÉGÜK
Az emberen kívül a nutriának nincs sok ellensége. Bár az idevonatkozó szakirodalom szerint a fiatalok 80 százaléka egyéves kora előtt elpusztul, s kevesebb mint 15 százalékuk éli
meg a három esztendőt, a szóban forgó élőhelyen talán kicsit

Foto: Kovács László

nyát kiengedte az egyik lassú vizű csatornába. A rágcsálók
megfelelő élettérbe kerültek: azok a vizek a legkeményebb
télben sem fagynak be, mert meleg források táplálják őket.
Más helyeken a tartós hideg képes az egész állományt megölni, mivel hiába védi a hódpatkányt vastag bunda, a csupasz
farka kihűl, megdermed, ami persze számos egyed elhullását
okozza. Nos, a Csallóköz bizonyos csatornáiban ez a veszély
nem fenyeget. Minél erősebb, elterjedtebb lett azon a környéken a nutriaállomány, úgy fogyatkozott a szintén faunaidegen, de régebb óta ott tanyázó pézsmapockok száma. Végül
az utóbbiak teljesen kivesztek. Hogy pontosan mi történt, s
a kettőnek egyáltalán van-e köze egymáshoz, azt nem lehet
tudni. De tény, hogy ma már pézsmát nem találunk azokban
a csatornákban, ahol megtelepedett a nutria. Érdekes viszont,
hogy hódot igen. A magyarországi Szigetközből vándoroltak
át, s ők aztán tényleg nagy károkat okoznak, bár teljes védelmet élveznek (legalábbis egyelőre), míg a velük jól megférő,
vadászható nutriák inkább közömbösnek mondhatók. Nem
táplálékkonkurensek. A hódok a fás szárú növényeket részesítik előnyben, míg a nutriák a lágy szárúakat.

Nutria-élőhely a Csallóközben

kedvezőbb a helyzet. A vadászok ugyanis nemigen bántják
őket (noha egész évben elejthetők), mivel a húsukat nem
fogyasztják, a szőrmeipar pedig pang. A piciket el-elkapja a
harcsa, vagy ha túl messze merészkednek a szárazon, akkor
a róka, esetleg egy erősebb ragadozó madár. A kifejlettekre
ilyen veszély már nem leselkedik. Szerencsés körülmények
között megérhetik a maximálisan 6 éves kort is. A Csallóközben sohasem dúsult fel az állományuk drasztikus méretűre.
A fiatal nemzedék inkább továbbáll, akadálytalanul terjeszkedik a Csallóközt át- és átszelő lassú vizű csatornák mentén.
Károkozásuk a szántóföldi kultúrákban jelentéktelen. A hódot
sokkal inkább „istencsapásának” tekintik, mert ugyan alig
pár példány akad belőlük a környéken, de azok hatékonyan
döntik ki a fákat, változtatják meg a kultúrtáj képét – saját „elképzelésük” szerint.
A fiatalabb nutriák elvándorlását, területhódítását igazolja,
hogy Dél-Szlovákiából indulva már egy ideje átkeltek a határon: a Szigetközben is egyre több van belőlük a vízfolyások mentén. S ott a „honfoglalók” aligha állnak meg. Véleményem szerint néhány év múlva Magyarországon is állandó
vadfajként számolhatunk a hódpatkánnyal.
KOVÁCS LÁSZLÓ

A nutria hazánkban még csak ritkán kerül szem elé.
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Fotó: Shutterstock

A FEHÉRKORONÁS RIGÓ SIKERES TENYÉSZTÉSE

ELŐSZÖR EURÓPÁBAN
A rovarevő énekesmadarak szerelmese vagyok, mióta Schmidt Egon, az általam nagyon tisztelt
ornitológus-író beoltott a sámarigó szeretetével. A sámarigót évek hosszú során át kiismertem, s
több-kevesebb sikerrel tenyésztem is. Ez az oka annak, hogy egy fiatal madárrajongó átadta nekem
tenyésztésre féltett és igen értékes borneói fehérkoronás rigóit (Copsychus stricklandii).

A

fehérkorronás rigó a sámarigó közeli rokona. Élőhelye Borneó sűrű erdősége. Európában igazi ritkaság,
nem lehet több belőle egy-két tucatnál, az utánpótlás
pedig kétséges.
Madarásztársam 2014–15 telén hozott, először két (párnak
vélt) fehérkoronás rigót. A madarakat egy 100x60x50 cm-es,
elöl nyitott, belső világítással ellátott zárt kalitba helyeztem
el. Természetesen egyedenként külön, ismerve a rovarevők
összeférhetetlenségét. A belső világítás különösen jó ötletnek
bizonyult, mivel az alkalmasint befogott madaraknak helyi
melegítőként is szolgálhatott. Táplálásuk nem volt egyszerű.
Különféle lágyeleséggel próbálkoztam, lisztkukaccal körítve.
A madarak a lágyeleséghez hozzá sem nyúltak, a lisztkukac
nagy részét is az ivóvízbe dobálták. Szerencsémre a tücsöktenyészetem még működött, így ezzel etettem. Néhány nap
alatt a készlet elfogyott, s jöhetett a kereskedelemből a rendelés. A két madár hímnek bizonyult. Mindketten szépen kiteleltek, sőt rászoktak arra a kosztra, melyet a sámáim is ettek.

KI A SZABADBA!
A sámarigóimat általában május végén kezdem a külső röpdékbe kitenni. Először a tojókat, majd egy-másfél hét elteltével
a hímeket. A bevált pároknál nincs szükség külön összeszoktatásra. Elég, ha a tojó magabiztosan berepülte a helyét. A jól
felkészített sáma bírja a hirtelen lehűléseket, májusi fagyokat,
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sőt a nyári időjárási frontbetöréseket is. Tanácstalan voltam:
vajon a télen lámpa alatt is fázó fehérfejűekkel mit tegyek?
Június közepéig nem kockáztattam. Az egyik madár egyedül
maradt, míg a másik hím kikerült egy kétéves sáma tojó mellé.
Gondoltam, ha a fehérkoronás is rokon, így talán lehet utód is.
A fiatal tojómat féltettem a tőle kétszer nagyobb hímtől, de szerencsére a várt agresszív magatartás elmaradt. A kihelyezést
követő harmadik napon, etetéskor a tojó jellegzetes párzási
mozdulatokat mutatott. A szemem előtt, az etetőn megtörtént
a közösülés. A madarak jól megfértek egymással, a tojó elkotlott. A fészek rendhagyó módon a betett ágak között szabadon
készült, ugyanis a sáma a természetben és a tenyészetekben
leginkább odúban költ. Két hét elteltével megnéztem a fészek
tartalmát. Nagy örömömre a négy tojásból kikelt három fióka.
Azonnal rohantam a rétre fűhálózni. Fogdostam a sáskákat,
rendeltem az apró tücsköket. Minden igyekezetem ellenére a
szülők alig etettek. Sajnos a fészekben a harmadik napon már
csupán egy csőr tátogott. Ettől kezdve besegítettem a szülőknek. Naponta háromszor bementem, s kézzel megetettem
– négy-öt sáskával, tücsökkel – a fiókát. A madár szépen fejlődött, és a tojó is egyre jobban etetett. A fiatal alakra, formára mindkét szülő jegyeit viselte. Fején nem volt sapka, a vedlést követően egy glóriaszerű fehér csík azonban megjelent.
A madarak következő fészekalja terméketlennek bizonyult.
A fiatal teleltetésig a szüleivel maradt, nem bántották!

csupán a szülők etetését figyeltem. A három fiókából kettőt
FÁJÓ KUDARCOK
2015–16 telén megérkezett a két párnak szánt tojó. Úgy dön- meggyűrűztem 3,8 mm-es gyűrűvel; egyet nem tudtam,
töttem, hogy a fiatalabb tojót a hibrid apjával, az öregebb tojót mert a lába már vastagabb volt, mint a testvéreié.
a még pár nélkül tartott hímmel teszem párba. Az összeszok- A fiókák tíznapos korukra kezdtek tollasodni, de valami miatt
tatás nem okozott gondot. A madaraknál a sámák agresszív egyikük lemaradt a másik kettőtől. Nem látszott betegnek.
magatartásának nyomát sem láttam. A reménykeltő kezdés Arra gondoltam, hogy gyámoltalanabb a testvéreinél, így
sajnos hamarosan rémálommá vált. Észrevettem, hogy a fi- kevesebb táplálékhoz jut. Kivettem, s a lakásban elhelyezve
atalabb tojó napról napra egyre jobban tátog. Két héten be- kézzel etettem. Jól evett. Ám minden előzetes, betegségre
lül elpusztult. A hímen is jelentkeztek a tünetek. Rajta sem utaló jel nélkül a negyedik nap reggelére elpusztult. A pusztudtam segíteni. Feltételeztem, hogy valamilyen, hazájukban tulására nem találtam magyarázatot.
Testvérei szépen fejlődtek. Augusztus 30-án az egyik, majd
szerzett trópusi betegséget hordozhattak.
A lehangoló előjelek dacára bíztam a másik párban. Röpdéjük rákövetkező nap a másik fióka is elhagyta a fészket. Számom2 m magas, 1 m széles, 2,5 m hosszú. Rágcsálók ellen lebetono- ra újabb izgalom volt, hogy vajon a szülők hogyan viselkedzott az alja, melyet 4-5 cm vastag kerti földdel borítottam. Erre nek velük. Szerencsére a fiatalok már a kirepülés napján – jó
száraz avar és vastagon beszórt vegyes széna került. A belső erőnlétüknek köszönhetően – azonnal felgallyaztak az ágakra.
teret faágakkal, tujákkal, leveles bambuszágakkal dekoráltam. Ennek eredményeként szüleik nem a talajon, hanem a magasA röpde teteje vastag drótüveggel fedett. A rács elöl 1x1 cm ban etethették őket. A madarak fürdő- és ivóvizét a kirepülés
lyukbőségű. A röpde oldalai részben zártak, hátsó fala téglából előtt sekélyre, 1-2 centiméteresre csökkentettem. A kirepült
fiatalokon a fekete szín a szülőkhöz hasonló testtájakon
teljesen zárt. A madaraknak felajánlott fészek a sámáimnál
hasonló módon jelentkezett. (A has vörös színe
bevált nagy méretű, zárt hullámos odú. A júniushalványabb. A fej koronája hiányzik. Ott is
ban kitett madaraknál 2016. július 4-i ellenfekete.) A fiatalok közel négy hétig nem
őrzésem során az odúban két tojást tavoltak hajlandók önállóan enni. Márláltam. Párzást nem láttam, s a kotlás
már ismételten kezdtem félteni
kezdetét sem ismertem. Július 19-i
őket, mivel a hím nem etetett. A
ellenőrzésem során a fészektojón is látszott a türelmetlenben egy kikelt fióka tátogott.
ség. Egyre többször a földön
A szülőket naponta négy-öt
próbálta megtanítani gyerealkalommal etettem sáskákkeit az eledel felvételére. Az
kal, tücskökkel, az egész nap
ismert tanítási szertartást
előttük lévő lisztkukac melgyakorolta. Nem adta csőrbe
lett. A fészket többször gond
a rovart, csupán odanyújnélkül ellenőrizhettem. A
totta. Amikor a fióka nyúlt
fióka élt, a másik tojás nem
érte, ledobta a földre. Az a fiókelt ki. A harmadik napot
ka, amelyik nem nyúlt utána,
követően – biztos, ami biztos
éhen maradt. A tojó egyszerűalapon – megterveztem a kézi
en lenyelte a falatot, s faképnél
etetést is. Döbbenetemre a nehagyta sipákoló gyermekét.
gyedik nap reggelén a fiókát a fölGyakrabban és távolabbról figyeldön találtam, kihűlve.
Borneói fehérkoronásrigó-fióka
tem a családot, s mikor láttam már a
Fotó: Lakó Antal
fiataloktól egy-egy alkalommal az eledel
FIÓKÁK A FÉSZEKBEN
felvételét,
fölkészültem az elválasztásukra. Épp
A sámák évente három-négy fészekaljat kéideje volt, mivel a szeptemberi hajnali hidegekben a szüpesek fölnevelni, így reméltem, hogy a fehérfejű pár is
hamarosan újra kotlani fog. 2016. július 30-án a fészek- lők egyre jobban fáztak. A fiatalokon nyomát sem láttam e
ben három tojást találtam. A tojó kotlott, de a hímet is lát- borzolt didergésnek.
tam benézegetni, ritkán bejárni az odúba. Talán etette is a Szeptember utolsó hetében a négy madár külön a telelőhelyére
párját. 2016. augusztus 15-én kikelt mind a három fióka. A került. A fiatalok szépen ettek; főleg tücsköt, de már kevés túszülők folyamatosan etettek. A tojó az etetést követően azon- rós lágyeleséget is, lisztkukaccal együtt. A szülők október könal visszaült a fiókákra. A hím ilyenkor is hordta a sáskákat, zepétől elkezdtek vedleni. A fiatalokon a vedlés nyomait sem
tücsköket. Lágyeleséghez, lisztkukachoz hozzá sem nyúltak. láttam. Ettől függetlenül még így is bekövetkezett egy hihetetA tücsköket, sáskákat élve kapták. A gyors szétugrálást az- len esemény. A gyűrűzetlen erősebb madárnál egy szombati
zal igyekeztem lassítani, hogy az élő eleséget a röpdén belül nap semmi korábbitól eltérőt nem vettem észre. A szülők vedelhelyezett húsos ládába adagoltam, naponta négy-öt vagy lettek, a fiatal az elválasztási formáját mutatta. Vasárnap kevetöbb alkalommal. A fűhálózás rovareredménye a madarak- sebb időm volt rájuk, így etetést követően nem figyelgettem a
nak is nélkülözhetetlennek bizonyult, nekem pedig mérsé- fejét. Hétfőn döbbenten láttam, hogy a fejen ott volt a korona!
kelte a kiadásaimat. Naponta így is elfogyasztottak 200-300 Semmi vedlés, semmi toll a kalitban – és virít a korona! Egyetapró tücsköt. A saját telep mellett hetente rendeltem a keres- len magyarázatom, hogy a fekete fejtollak takarásában fejlődkedelemből 1000-1500 darabot. A madárcsalád jó étvágyú- hetett ki, majd a feketét letolta a szép fehér. A másik fiatalt ezt
nak bizonyult. A sámáknál ismert takarmány mennyiségé- követően jobban figyeltem. Nála e folyamat egy hétig tartott,
nek közel kétszeresét fogyasztották. A fiókákat augusztus ám a vedlésnek itt sem volt semmi nyoma.
20-án gyűrűzésre leellenőriztem. Előtte nem nézegettem,
LAKÓ ANTAL
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