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A TERJESZKEDŐ PÁSZTORGÉM 
A közepes termetű pásztorgém (Bubulcus ibis) jellegzetes kí-

sérője a nagy testű afrikai állatoknak. A ka� erbivalyok, vízilo-

vak vagy elefántok életét bemutató fi lmeken, felvételeken 

sokszor láthatók kisebb-nagyobb csapatai, így a legtöbb 

nyelvben e jellegzetes szoká-

sáról kapta a nevét. Ennek 

nyilvánvaló oka a táplálko-

zásra vezethető vissza: a többi 

gémfélével ellentétben nem 

kötődik a vizes élőhelyekhez, 

kifejezetten kedveli a száraz 

gyepek nyújtotta rovartáplá-

lékot, amelyet egyfelől a lege-

lő állatok trágyája vonz, más-

felől épp a csorda tagjai 

riasztanak fel.

Eredeti elterjedési területe a 

trópusi Afrika és Délkelet-

Ázsia volt, ám a múlt században a faj olyan erőteljes terjesz-

kedésbe kezdett, hogy napjainkra már minden földrészen 

fészkelő fajként könyvelik el. A pásztorgémet nálunk az ez-

redfordulóig a terepi madarászok „piros betűs fajként” kezel-

ték; olyannyira ritka vendég volt, hogy néha többen is útnak 

indultak egy-egy huzamosabban itt tartózkodó példány látá-

sára. Az elmúlt tíz évben felgyorsultak az események: a Kár-

pát-medencében is egyre gyakoribbá vált a pásztorgémek 

megfi gyelése, ami az esetszámok növekedése mellett az 

egyedszámon is meglátszott. 

Bár már 2011-ben sejthető 

volt, hogy sikerrel fészkel a 

faj hazánkban (a Hortobágy 

egyik gémtelepén), de ennek 

bizonyítására csak tavaly ke-

rült sor a Dunántúlon (Sárrét). 

Az idei évben pedig a szegedi 

Fehér-tó térségében költött 

sikeresen az egyik pár egy 

vegyes gémtelepen.

Egyrészt a klimatikus válto-

zások, másrészt a faj remek 

alkalmazkodóképessége mi-

att a pásztorgém további terjeszkedése várható. Az új megfi -

gyeléseket (akár fotóval dokumentálva) örömmel várja a ha-

zai terepi madarászok adatgyűjtő oldala, a www.birding.hu, 

ahol természetesen az eddig bizonyított megfi gyelések is 

megtalálhatók. (Selmeczi Kovács Ádám)
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A címoldalon szibériai tigris (Fotó: Vaclav Sebek/Shutterstock). Következő lapszámunkat 2018. január 4-től keresse az újságárusoknál!

A kiadvány megjelenését támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.
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NYEREMÉNYEK:

1 db Családi belépőjegy a Fővárosi Állatkertbe 
(2 felnőtt + 2 gyerek részére) 7.900 Ft értékben

3 db Vadállatok hazájában + Leopárd a teraszon 
(útikönyvek) 7.900 Ft értékben

3 db KalandoZOO – Magyarország állatkertjei 
című könyv 2.950 Ft értékben 

5 db Schmidt Egon mesekönyvei 
2.240 Ft értékben

A 6 lapszám éves előfi zetési díja 
2.490 Ft (415 Ft/lap), ingyenes postai kiszállítással.

Fizessen elő a mellékelt postai csekken 

vagy weboldalunkon (www.allatvilagmagazin.hu) 

2018. január 31-ig 

a megújuló és kibővített ÁLLATVILÁG magazinra, 

és részt vehet a februári nyereménysorsoláson.

KEDVEZMÉNYES ÉVES ELŐFIZETÉS

NYEREMÉNYEKKEL!

+4 oldal változatlan áron – csak 
előfi zetőknek!

magazin

+4 oldal

2



A 
gerincesek közt az egyneműek szaporodása a halak, 

a kétéltűek, a hüllők és a madarak osztályainak egyes 

fajainál már hosszú ideje ismert. Ez a jelenség lénye-

gében három típusra osztható.

Az első csoportba a halak és a kétéltűek egyes formái tartoz-

nak, amelyeknél elmondható, hogy a két faj kereszteződésé-

nél az ivarsejtben kizárólag az anyai genom jelenik meg, míg 

az apai genom kizáródik, és nem kerül be az utódokba. Az így 

született utódok azután egyik vagy másik szülőfajuk hímjé-

vel, avagy esetleg egy hibrid hímmel párzanak, ahol az apai 

génkészlet megint csak nem jelenik meg a következő gene-

rációkban. A jelenséget hibridogenezisnek nevezzük.

Az uniszexuális szaporodás másik formája a gynogenezis, 

melynek során a petesejt osztódását más, általában rokon faj 

hímivarsejtjei indítják be, de utóbbi genetikai anyaga már a 

mitotikus (számtartó) osztódás előtt megsemmisül. Ez a sza-

porodási mód szintén a halaknál és a kétéltűeknél fordul elő.

A harmadik csoportba tartozó állatok szaporodását nevezzük 

valódi partenogenezisnek, amelybe a hüllők és a madarak 

egyes fajai tartoznak. Ilyenkor az utódok létrehozása tényle-

gesen a hímek jelenléte nélkül megy végbe, ám épp a lentebb 

bemutatott első két esetben a genetikai vizsgálatok kimutat-

SZAPORODÁS HÍMEK NÉLKÜL

HA A SÁRKÁNYNAK
NINCSEN PÁRJA…

A szűznemzésről (partenogenezis) még a szakemberek is csak keveset tudnak, holott a szaporodás 

e formája egyre gyakrabban bizonyított a gerincesek között is. Az az általános elképzelés, hogy az 

uniszexuális szaporodás hímek nélkül megy végbe, nem minden esetben igaz.

Harcoló 
komodói varánuszok
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2008-ban a Reptile Village Zooban jegyezték fel a díszes nílusi varánusz 

(Varanus ornatus) partenogenetikus szaporodását. Az intézmény két 

nőstényt tartott hosszú éveken át elzárva a fajtársaitól, így a 2007-ben 

két alkalommal, illetve 2008 júniusában egy további esetben lerakott 

fészekaljakat a gondozók nem tették inkubátorba, mert az elkülönített 

tartás miatt fel sem tételezték, hogy a tojások fejlődésnek indulhatnak. 

Végül az egyik nőstény 2008. július 16-án 21 tojást rakott le, melyeket 

a fentebb bemutatott esetek hatására az intézmény dolgozói már meg-

próbáltak kikeltetni. A tojások az inkubáció ideje alatt tönkrementek, ám 

kidobás előtt mindegyiket felboncolták, aminek során (113 napi keltetést 

követően) az egyik tojásban egy félig fejlett embriót találtak. Az állatnál 

ekkorra már megkezdődött a színezet és a mintázat kifejlődése, illetve 

a végtagok is kialakultak, beleértve a lábujjakat és a karmokat is. Az emb-

rió testhossza mintegy 13 centiméter volt. A felfedezés után az utolsó 

három tojást visszatették az inkubátorba, újabb 88 napra. Végül 2009. 

február 2-án a penészedés és a bomlás jeleit mutató tojásokat is felbon-

colták; ezek közül az utolsóban egy már elpusztult, de teljesen kialakult, 

22,7 centiméter hosszú fi atalt találtak. A szóban forgó egyednél a pete-

burok maradéktalanul felszívódott, ám a bal oldali mellső láb ujjaiból 

csak három fejlődött ki. 

Nem sokkal utóbb egy magángyűjteményben újra igazolták a sárga-

pettyes varánusz (Varanus panoptes horni) szűznemzéses szaporodá-

sát. Ez esetben 2009 novemberében, 174 napi keltetés után, az egyetlen 

jónak tűnő tojás felnyitását követően egy kifejlett embriót találtak, fej-

lődési rendellenességekkel. Ugyanennek a nősténynek a három hónap 

múlva lerakott tojásai közül az utolsót 2010 márciusában boncolták fel, 

amelyben szintén egy kifejlett, egészségesnek látszó, de elpusztult fi atalt 

leltek. A szikzacskó egyik esetben sem szívódott fel. Valamivel később 

egy fogságban tartott ausztráliai Glauert-varánusznál (Varanus glauerti) 

fi gyelték meg a szűznemzést.

Végül 2013-ban a Varanus indicus-komplexbe tartozó egyik Rainer 

Günther-varánusz esetében (Varanus rainerguentheri) sikerült parteno-

genetikus fészekaljból egy példányt kikeltetni. A négy tojásból csupán 

egy volt reményteljes, de az abból 193 nap után kikelő, 27 centiméte-

res fi atal hím teljesen egészségesnek bizonyult, és sikerült is felnevelni. 

Az állat egyéves korára elérte a 85 centimétert!

ták, hogy az utódok és az anyaállat génkész-

lete nem volt teljesen azonos, bár a fi atalok az 

anya génjeinek nagy részét birtokolták. A fog-

ságban történt eddigi megfi gyelések szerint a 

varánuszoknál az utódok (anyjuktól eltérően) 

mindig hímek lesznek. Mai tudásunk szerint 

ezek az egyébként ivarosan szaporodó gyí-

kok fakultatív módon lehetnek szűznemzők 

abban az esetben, ha történetesen nem állnak 

rendelkezésre hímek. A fogságban egyébként 

megfi gyelték már ugyanazon nőstény vará-

nusz ivaros és szűznemzéses megterméke-

nyülését is.

AZ ELSŐ ESETEK
Mindeddig nagyjából száz hüllőfajnál jelez-

ték, hogy képes az uniszexuális szaporo-

dásra, de e szám folyamatosan emelkedik. 

A varánuszok esetében vagy automiktikus 

(öntermékenyítő), vagy meiotikus 

(számfelező osztódású) par-

tenogenezisről beszélünk. 

A varánuszoknál első alkalommal egy német 

tenyészetben fi gyelték meg a szűznemzést. A 

feltehetőleg 1994-ben született két nőstényt 

tulajdonosuk a beszerzés után (ekkor 25 és 28 

centiméteresek voltak az állatok) két hónapig 

tartotta együtt, majd a fokozódó agresszió mi-

att különválasztotta őket, s többet nem is ke-

rültek kapcsolatba sem egymással, sem más 

fajtársakkal. Egyikük 1998-ban – valószínű-

leg a tojásrakás nehézségei következtében – 

elhullott. Egy hónap múlva, 1998 júniusában a 

másik nőstény négy tojást rakott, amelyek kö-

zül csak egy volt keltethető állapotban. Ebből 

a 270 napnyi inkubációs idő után egy kereken 

30 centiméter hosszú és 33,7 gramm tömegű 

egészséges fi atal kelt ki, amely önállóan táp-

lálkozott és fejlődött. Később az anyaállat több 

hímmel is kapcsolatba került, majd számos 

párzást követően újabb utódai születtek, 

melyek alkalmasint már nem szűznem-

zéssel jöttek a világra.

Legközelebb a Londoni Állatkert-

ben fi gyelték meg a szűznemzést 

a komodói varánuszok (Varanus 

komodoensis) esetében. Ek-

kortájt csupán két ivarérett 

nőstény akadt a fajból Európa 

állatkertjeiben, amelyek közül 

az egyik Londonban, míg a 

másik a chesteri társintéz-

ményben élt. 2006-ban 

a londoni 

példány 

e l p u s z -

ÉRDEKES MEGFIGYELÉSEK

A nílusi varánusz  Afrika lakója.
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tult, ám nem sokkal korábban egy 22 tojásból álló fészekaljat 

rakott le, melyből négy tojás bizonyult életképesnek. Mindez 

két és fél évvel azután történt, hogy az anyaállat utoljára hím-

mel találkozott volna, így az említett, fejlődésnek indult négy 

tojás csak hosszú távú spermatárolással vagy pedig szűz-

nemzéssel magyarázható. A fi atalok hét és fél hónapos in-

kubáció után keltek ki. Majd az anyaállat később egy párzást 

és két hónapos vemhességet követően újabb hat tojást rakott, 

amelyek egyikéből egy fi atal jött a világra. A chesteri nőstény 

szintén 2006-ban egy 25 tojásból álló fészekaljat rakott le, 

melyből 11 tűnt életképesnek; ezekből utóbb három tönkre-

ment, s végül 2007 januárjában nyolc fi atal kelt ki az intéz-

ményben. A fi atalokból a budapesti társintézmény 2008-ban 

kapott egy példányt, amely ma is látható az állatkertben.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZŰZNEMZÉSRE?
A keretbe foglalt részben ismertetett szűznemzéses szaporu-

latoknál a kifejlett kis állatok gyakran még a tojásban elpusz-

tultak, amihez esetleg valamilyen deformitás 

is társult, mint ahogy a kikelt példá-

nyoknál is. Vajon tartási vagy kel-

tetési hibákból eredeztethető 

problémákról van szó, netán 

a varánuszok esetében a 

szűznemzés a rátermett-

ség csökkenésével, bel-

tenyésztettséggel, elvál-

tozásokkal jár, melyek 

végeredményben akár 

a populációk létét is 

veszélyeztethetik? A 

kérdés nehezen meg-

válaszolható, hisz a 

varánuszok szűz-

nemzését csak 

pár éve fedezték fel, s csupán néhány eset vált ismertté. El-

képzelhető, hogy terráriumban hímek jelenléte mellett is elő-

fordul a partenogenezis, csak épp az állatok gondozóiban fel 

sem merült e lehetőség, ha együtt tartották a hím és a nőstény 

állatot. Azt azonban a fentebb bemutatott esetek is jól példáz-

zák, hogy a szűznemzés nem egy rögzített szaporodásmód, 

hanem egy szükség esetén létrejövő fakultatív jelenség.

A természetből nem ismerünk olyan jelzéseket, amikor a va-

ránuszok szűznemzéssel szaporodtak volna. Igaz, rendkívül 

nehéz lenne élőhelyen megfi gyelni és igazolni a szaporodás-

nak ezt a formáját. A fakultatív szűznemzéssel szaporodó fa-

joknál a kutatók azt feltételezik, hogy az egyébként ivaros va-

ránuszoknál a hímek hiánya generálhatja a parteno genezis 

jelenségét. Közismert tény, hogy például a komodói varánu-

szok kilométerekre kiúsznak a tengerre, s mikor az indonéz 

szigetvilág egy még meghódítatlan szi-

getén találják magukat, akkor a nőstények, hímek hiányában, 

a szaporodásnak ezt a módját választhatják. Így a szűznem-

zéssel világra jött hímek néhány év múlva anyjuk potenciális 

nemi partnereivé válhatnak, és egy új, immár ivarosan sza-

porodó populációt alapíthatnak. 

TÓTH TAMÁS

A vadon élő komodói varánusz szájában 52 baktériumfajt 
mutattak ki, amelyek közül több erősen patogén, de a faj aktív 
méregtermelésre is képes.
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2008-ban a Reptile Village Zooban jegyezték fel a díszes nílusi varánusz 

(Varanus ornatus) partenogenetikus szaporodását. Az intézmény két 

nőstényt tartott hosszú éveken át elzárva a fajtársaitól, így a 2007-ben 

két alkalommal, illetve 2008 júniusában egy további esetben lerakott 

fészekaljakat a gondozók nem tették inkubátorba, mert az elkülönített 

tartás miatt fel sem tételezték, hogy a tojások fejlődésnek indulhatnak. 

Végül az egyik nőstény 2008. július 16-án 21 tojást rakott le, melyeket 

a fentebb bemutatott esetek hatására az intézmény dolgozói már meg-

próbáltak kikeltetni. A tojások az inkubáció ideje alatt tönkrementek, ám 

kidobás előtt mindegyiket felboncolták, aminek során (113 napi keltetést 

követően) az egyik tojásban egy félig fejlett embriót találtak. Az állatnál 

ekkorra már megkezdődött a színezet és a mintázat kifejlődése, illetve 

a végtagok is kialakultak, beleértve a lábujjakat és a karmokat is. Az emb-

rió testhossza mintegy 13 centiméter volt. A felfedezés után az utolsó 

három tojást visszatették az inkubátorba, újabb 88 napra. Végül 2009. 

február 2-án a penészedés és a bomlás jeleit mutató tojásokat is felbon-

colták; ezek közül az utolsóban egy már elpusztult, de teljesen kialakult, 

22,7 centiméter hosszú fi atalt találtak. A szóban forgó egyednél a pete-

burok maradéktalanul felszívódott, ám a bal oldali mellső láb ujjaiból 

csak három fejlődött ki. 

Nem sokkal utóbb egy magángyűjteményben újra igazolták a sárga-

pettyes varánusz (Varanus panoptes horni) szűznemzéses szaporodá-

sát. Ez esetben 2009 novemberében, 174 napi keltetés után, az egyetlen 

jónak tűnő tojás felnyitását követően egy kifejlett embriót találtak, fej-

lődési rendellenességekkel. Ugyanennek a nősténynek a három hónap 

múlva lerakott tojásai közül az utolsót 2010 márciusában boncolták fel, 

amelyben szintén egy kifejlett, egészségesnek látszó, de elpusztult fi atalt 

leltek. A szikzacskó egyik esetben sem szívódott fel. Valamivel később 

egy fogságban tartott ausztráliai Glauert-varánusznál (Varanus glauerti) 

fi gyelték meg a szűznemzést.

Végül 2013-ban a Varanus indicus-komplexbe tartozó egyik Rainer 

Günther-varánusz esetében (Varanus rainerguentheri) sikerült parteno-

genetikus fészekaljból egy példányt kikeltetni. A négy tojásból csupán 

egy volt reményteljes, de az abból 193 nap után kikelő, 27 centiméte-

res fi atal hím teljesen egészségesnek bizonyult, és sikerült is felnevelni. 

Az állat egyéves korára elérte a 85 centimétert!

ták, hogy az utódok és az anyaállat génkész-

lete nem volt teljesen azonos, bár a fi atalok az 

anya génjeinek nagy részét birtokolták. A fog-

ságban történt eddigi megfi gyelések szerint a 

varánuszoknál az utódok (anyjuktól eltérően) 

mindig hímek lesznek. Mai tudásunk szerint 

ezek az egyébként ivarosan szaporodó gyí-

kok fakultatív módon lehetnek szűznemzők 

abban az esetben, ha történetesen nem állnak 

rendelkezésre hímek. A fogságban egyébként 

megfi gyelték már ugyanazon nőstény vará-

nusz ivaros és szűznemzéses megterméke-

nyülését is.

AZ ELSŐ ESETEK
Mindeddig nagyjából száz hüllőfajnál jelez-

ték, hogy képes az uniszexuális szaporo-

dásra, de e szám folyamatosan emelkedik. 

A varánuszok esetében vagy automiktikus 

(öntermékenyítő), vagy meiotikus 

(számfelező osztódású) par-

tenogenezisről beszélünk. 

A varánuszoknál első alkalommal egy német 

tenyészetben fi gyelték meg a szűznemzést. A 

feltehetőleg 1994-ben született két nőstényt 

tulajdonosuk a beszerzés után (ekkor 25 és 28 

centiméteresek voltak az állatok) két hónapig 

tartotta együtt, majd a fokozódó agresszió mi-

att különválasztotta őket, s többet nem is ke-

rültek kapcsolatba sem egymással, sem más 

fajtársakkal. Egyikük 1998-ban – valószínű-

leg a tojásrakás nehézségei következtében – 

elhullott. Egy hónap múlva, 1998 júniusában a 

másik nőstény négy tojást rakott, amelyek kö-

zül csak egy volt keltethető állapotban. Ebből 

a 270 napnyi inkubációs idő után egy kereken 

30 centiméter hosszú és 33,7 gramm tömegű 

egészséges fi atal kelt ki, amely önállóan táp-

lálkozott és fejlődött. Később az anyaállat több 

hímmel is kapcsolatba került, majd számos 

párzást követően újabb utódai születtek, 

melyek alkalmasint már nem szűznem-

zéssel jöttek a világra.

Legközelebb a Londoni Állatkert-

ben fi gyelték meg a szűznemzést 

a komodói varánuszok (Varanus 

komodoensis) esetében. Ek-

kortájt csupán két ivarérett 

nőstény akadt a fajból Európa 

állatkertjeiben, amelyek közül 

az egyik Londonban, míg a 

másik a chesteri társintéz-

ményben élt. 2006-ban 

a londoni 

példány 

e l p u s z -

ÉRDEKES MEGFIGYELÉSEK

A nílusi varánusz  Afrika lakója.
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B
engt Berg neve nem ismeretlen olvasóink előtt, hiszen 

különleges életútjáról már írtunk magazinunk 2016/1. 

számában, Bengt Berg – Egy morózus zoológus cím-

mel. 1938-ban alapított vadasparkja a mai napig létezik és láto-

gatható – persze csak tetemes belépti díj ellenében. 

BÖLÉNYEK ÉS TAVI RÓZSÁK
A rezervátumban mindenképp érdemes legalább fél napot 

eltölteni, annyi a látnivaló. Szó szerint kézzel fogható egy 

darabka történelem is, hisz évszázadokkal ezelőtt még házak 

álltak itt. A jókora, egymásra rakott kövekből emelt kerítések 

ma is láthatók. Geológiai érdekességek a gömb alakú szik-

lák, némelyikük olyan, akárha az óriások tekegolyója lenne. 

A tavakban megannyi vízimadár tanyázik, érdekes viszont, 

hogy egyetlen kanadai ludat sem láttam, pedig e madárfajt 

itt kezdte el meghonosítani a terület egykori gazdája. Ugyan-

akkor különféle színváltozatokban tündérrózsák lepik el a víz 

tetejét; nagy ritkaság ez Skandináviában. 

A zoológiai látványosságok megpillantásához azonban sze-

rencse kell. Tudniillik él itt közel kéttucatnyi milu, más né-

ven Dávid-szarvas, amely hajdan valószínűleg csak Észak-

ÉSZAKI SZAFARI
Ahogy észak felé haladunk, a lombos erdőt elegyes erdők váltják fel, mind több a fenyő, s egyre 

vadregényesebb a táj. Az autópályáról lekanyarodva tiszta, bájos kisvárosokon át visz az út. 

Hamarosan megérkezünk egy közel ezerhektáros vadrezervátumba, Eriksbergbe, a híres zoológus-

író, Bengt Berg egykori birtokára. 

kelet-Kína mocsaras területeit lakta. Az európai tudomány 

számára csupán 1865-ben fedezte fel David atya, aki egy pe-

kingi vadaskertben pillantotta meg néhány példányát. Ekkor 

a milu vélhetően a természetben már nem fordult elő. Később 

sikerült Európába szállítani pár milut, s ez lett a faj szeren-

cséje, ugyanis az utolsó előtti kínai egyedeket egy árvíz ölte 

meg, majd a megmaradt példányokat a bokszerlázadás ide-

jén pusztították el. 

Bár több európai állatkertben is bemutatták, kontinensün-

kön nem folyt tervszerű tenyésztése, egyedül a bedfordi 

Az Eriksbergi Vadrezervátum talán legérdekesebb  lakói az 
európai bölények (fent) és a Dávid-szarvasok.
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Aki Svédországban jár és teheti, látogassa meg az európai 

faunát felvonultató Hööri Állatkertet. Az igazsághoz hoz-

zátartozik, hogy néhány éve jóval több zoológiai különle-

gességgel szolgált, mint ma – és még a belépő ára is jutá-

nyosabb volt. Ám a kert egyszer csak „kinőtte” magát: túl 

sok volt az állat, és túl kevés a látogató. Lépni kellett, ezért 

kialakítottak egy elsősorban a gyerekek szórakozását szol-

gáló intézményt. Sok az állatsimogató, kalandút, játszótér, 

játék. Az ötlet láthatólag bevált, mert ottjártunkkor is renge-

teg volt a gyerek.

Sajnos több fajtól megváltak, így például már csak egyféle 

fóka látható, a ragadozó madarak száma is megcsappant, 

eltűnt a nyestkutya, a vad sarki rókákat kicserélték prémes-

állat-telepről származókra, nincs őz, szakállas bagoly stb. 

Emiatt egy sor állatférőhelyet lebontottak. Az egyedszám is 

csökkent, töredéke például a dámvadállomány az egykori-

nak. De még mindig van megannyi érdekes állat, többnyi-

re természetesnek tűnő, hatalmas kifutókban. A farkasok, 

medvék, hiúzok, rozsomákok, bölények és társaik látványa 

miatt mindenképpen érdemes meglátogatni az állatkertet. 

A malmői Volkers Park egyik látványossága a már évtize-

dek óta itt lévő népszerű Terrárium. Egyik kisebb termében 

sarkantyús teknősök laknak, mellettük tágas csíkosmókus-

ketrec található, egy aligátorteknős félig nyitott terráriuma, 

valamint egy hasonló terrárium vízisiklóval, kockás sikló-

val, sok lábatlan gyíkkal és olasz faligyíkokkal. A központi 

teremben hatalmas hüllőgyűjteményt láthatnak az érdek-

lődők, a zöld mambától a párduckaméleonig több tucat fajt 

mutatnak be. A majmos teremben különféle karmosmaj-

mokat tartanak és tenyésztenek. Nem megszokott az a fé-

rőhely, ahol közösen élnek a törpe selyemmajmok, a cukor-

mókusok és az ausztrál víziagámák. A szabadtéri rész lakói 

a bóbitás mejnók, ide kijárhat néhány selyemmajom. Röp-

dékben élnek a törpepapagájok, kis sárgabóbitás kakaduk, 

illetve van egy kisebb társas papagájröpde is. A szabadtéri 

terráriumokban kontinensünk hüllőfajaiból kapunk ízelítőt.

A Malmői Múzeum (Malmö Museer) nemrég felújított ak-

várium-terrárium részlege felettébb szép és gazdag. Hazai 

és egzotikus halakat, kétéltűeket, hüllőket mutatnak be. Van 

mangrovecsarnok kúszógébekkel, de látható fekete keresz-

tes vipera is. (Úgy tűnik, Svédországban a fekete színválto-

zat a gyakoribb, mert később a malmői Terráriumban és a 

Hööri Állatkertben is jobbára melanisztikus egyedeket lát-

tam.) Egy sajátos mediterrán „terrárium” teraszt formáz asz-

tallal, székekkel – és persze gekkókkal. Érdekesség a fi dzsi 

leguán, látható több varánuszfaj, mérges kígyók, sisakos 

kaméleon, csukvalla és mások. A terráriumok többnyire 

nincsenek egymás mellé „ragasztva”, hanem szellősen és 

átgondoltan helyezték el őket. Imitt-amott vitrinek is akad-

nak, preparált állatokkal. Az akvárium-terrárium részleg 

fölötti szinten kapott helyet a gazdag preparátumgyűjte-

mény (mintegy 250 faj). Van itt huja (kipusztult madárfaj), 

sokféle paradicsommadár, ázsiai vadló, tematikus kiállítás 

az embert „szolgáló” állatokról stb. Érdekes, hogy a szem-

léltető táblákon nem szerepelnek latin nevek, csak a svéd 

és az angol megnevezés. Feltűnően szép az a diorámasor, 

ahol Svédország vadjait természetes környezetben, pompás 

preparátumokon mutatják be.

ÁLLATKERT, TERRÁRIUM, MÚZEUM

Zöld leguán

Törpe selyemmajom a malmői 
Terráriumban

Hiúzok és pézsmatulok (jobbra) 
a Hööri Állatkertben
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herceg tartott fenn Woburn Abbey-i parkjában egy nagyobb 

tenyészcsoportot. Így egyértelműen neki köszönhető, hogy 

még ma is találkozhatunk miluval, nem is kevéssel: napja-

inkban már kétezer egyedük él, s hazájába is visszatelepítet-

ték a faj képviselőit. Skandináviában a legnagyobb állomány 

épp Eriksbergben látható, ahová az első példányokat 2014-

ben hozták.

És miért kell szerencse a megpillantásukhoz? Nos, a hatal-

mas rezervátumban még egy ekkora rudli is el tud bújni; mi 

korán találkoztunk velük, ám nem sokkal később már a nyo-

mukat sem leltük.

Az európai bölényekkel könnyebb összefutni. 1978-ban ér-

keztek az első egyedek, ma mintegy ötvenen vannak, több 

gulyában. Mi egy nagy csoporttal és egy kisebb bikacsapattal 

találkoztunk. Szemléltető táblák hívják fel a fi gyelmet, hogy 

e hatalmas tülkös szarvúak közelében senki se szálljon ki 

az autóból. A bölény megmentése is sikertörténet, hiszen a 

múlt század első évtizedeiben csaknem kipusztult, ma pedig 

már hozzávetőleg háromezer példány él világszerte. A bölény 

kontinensünk leghatalmasabb szárazföldi emlőse, a kifejlett 

bikák 900 kilogrammosak is lehetnek.

Legnagyobb számban a Magyarországon is népes állományú 

dámvadak fordulnak elő. Rendkívül szelídek, ami nem csoda, 

hisz egy ma divatos elmélet szerint a dámvad voltaképp a ró-

maiak által háziasított szarvas, amely később többé-kevésbé 

elvadult. Eriksbergben 700-800 egyedük él. Vaddisznókkal 

mindenütt találkoztunk, voltak még csíkos malacok, süldők, 

és persze akadtak kifejlett állatok is. Összesen úgy háromszá-

zan lehetnek. 

Az erdő királyának, a gímszarvasnak 350-400 példánya él itt, 

a sziklás területeken pedig mintegy száz mufl on tanyázik. A 

madarak közül mindenképpen érdemes kiemelni a darvakat.

A sok felsorolt faj azért is érdekes, mert amikor Bengt Berg 

megvette a területet, az szinte üresnek tűnt. Ekkor a becsült 

populáció a következőkből állt: két-három jávorszarvas; egy-

két őz; körülbelül húsz róka; harminc borz; ötven mezei nyúl; 

tíz havasi nyúl; ezer üregi nyúl; nyolcvan fácán; tizenöt fo-

goly; tíz siketfajd; egy-két nyírfajd; ötven tőkés réce. 1939 óta 

tartanak mufl ont, 1943-ban érkezett két kan vaddisznó és há-

rom koca, 1944-ben jöttek az első gímszarvasok. Régebben 

tartottak szikaszarvast és sörényes juhot is.

Ma a rezervátum valóságos aranybányának tűnik. Amikor 

nincs vadászidény, szépszámú látogató érkezik. Nagyjából 

Eriksberg közepén hotel és konferenciaterület, kávézó, étte-

rem, kis múzeum és természetesen ajándékbolt várja az ér-

deklődőket.

Szeptemberben viszont az „átlaglátogatók” előtt bezárják a 

kapukat. Kezdődhet a vadászat.

ÉRINTSD MEG A JÁVORSZARVAST!
A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben sok úgynevezett 

szafaripark nyílt Európában. Ezekben csak néhány fajt, job-

bára ragadozókat mutattak be, nagy egyedszámban. Kezdet-

ben jól mentek az e� éle állatbemutatók, amelyeknek olykor a 

hangzatos oroszlánpark nevet adták, ám később elpártoltak 

tőlük a látogatók. Míg a hagyományos állatkertek fejlődésnek 

indultak, addig a szafariparkok sorra zárták be kapuikat. 

Dámvadtehén egy több száz éves kőkerítés romjainál

Ha túl közel merészkedünk, a vaddisznók lassan továbbállnak.
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(tehát természetes eledellel, és nem valami nyalánksággal), s 
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így természe-
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sem maradhat ki a látnivalók 
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európai, hanem ameri-

kai bölényeket tartanak. 
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gépkocsikba, ám kiszállni 

itt persze nagyon veszélyes 
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KOVÁCS ZSOLT

A jávorszarvas valóban a szarvasok óriása.
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tenyészcsoportot. Így egyértelműen neki köszönhető, hogy 

még ma is találkozhatunk miluval, nem is kevéssel: napja-

inkban már kétezer egyedük él, s hazájába is visszatelepítet-
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K
éthetes látogatásunk idén az országban két, termé-

szeti képében teljesen különböző világot, az eső-

erdőket és a tengerpartot érintette. A kettő között 

egy egynapos kirándulás során meglátogattuk a Bangkok 

közelében fekvő Ajutthaja királyi romvárost is. A 14–18. 

században virágzó királyság fővárosa ma történelmi em-

lékpark, ahol restaurált téglatemplomok (ún. prangok és 

csedik), valamint a királyi palota maradványai tekinthetők 

meg. A korabeli Buddha-szobrok nagy többségét már el-

vitték vagy összetörték, de egy fagyökerekkel benőtt Budd-

ha-fej különleges látványosságként szolgál: csak guggolva 

szabad fényképezni, hogy az általános tiszteletadást, a Budd-

hánál alacsonyabb testtartást betartsuk. Ajutthaja 1767-ben 

pusztult el a burmai hadsereggel folytatott háborúban, ami 

után az ország több részre szakadt, s csak I. Ráma király ural-

kodása alatt egyesült újra a 18–19. század fordulóján. Az őt 

követő királyok mind a Ráma nevet viselik, jelenleg X. Ráma 

az uralkodó. A leghíresebb talán V. Ráma (1853–1910) volt, aki 

Chulalongkorn király néven Thaiföld modernizálásával tette 

uralmát halhatatlanná (egyetem is viseli a nevét Bangkok-

ban). Thaiföld az egyetlen délkelet-ázsiai ország, mely sosem 

vált nyugati nagyhatalom gyarmatává. 

SZIÁMI KIRÁNDULÁS
Korábbi nevén Sziám (azaz Thaiföld) a 13–14. századtól létező királyság Délkelet-Ázsiában. Trópusi 

vidékein hegyvidéki esőerdők, elefántfüves síkságok, tengerparti mészkősziklák és gazdag 

korallzátonyok egyaránt találhatók.

Nagy szarvascsőrűmadár (Buceros bicornis) 

GIBBONOK ÉS VIPERÁK
A történelemtől elszakadva kirándulásunkat kezdjük a Khao 

Yai Nemzeti Parkban. Ezt 1962-ben alapították Thaiföld első 

nemzeti parkjaként, és több mint 2000 négyzetkilométerével 

ma az ország harmadik legnagyobb védett területe. Bang-

koktól északra, hozzávetőleg egyórányi autóútra fekszik, 

átlagosan 400–1000 méter tengerszint feletti magasságban 
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(a legmagasabb hegycsúcs 1351 méter). Területét jórészt örök-

zöld esőerdők borítják, nagy füves tisztásokkal tarkítva. Leg-

jellegzetesebb állatai a szarvascsőrű madarak, a gibbonok, a 

makákók és a számbárszarvasok; de a park igazi vonzerejét a 

vadon élő indiai elefántok jelentik, melyekkel azonban csak 

ritkán lehet találkozni. Kivételes szerencse kell hozzá, hogy a 

sós-agyagos nyiladékok, füves foltok valamelyikén véletlenül 

meglepjünk egy-egy példányt vagy kisebb családot; nekünk 

sajnos nem sikerült. Láttunk és hosszan meg tudtunk fi gyel-

ni viszont gibbonokat, makákókat és szarvascsőrű madara-

kat, a számbárszarvasok, szalagos varánuszok pedig a park 

pihenőhelyei környékén is gyakoriak. 

A Khao Yai Nemzeti Park csak szervezetten látogatható, de a 

szolgáltatás nagyszerű, nem is drága, s kiscsoportos jelent-

kezés esetén szakértő és barátságos, angolul jól beszélő 

privát kalauz vezet oda szafaridzsi-

pen a legfontosabb látnivalókhoz. 

Hogy mennyire jól ismerik a park 

állatvilágát, az is mutatja, hogy az 

egyik pihenőhely közelében szinte 

minden turistacsoportnak „bemu-

tatják” a szemlátomást kedvenc fáján, 

jól megszokott helyén tartózkodó ki-

fejlett bambuszviperát, amely nyu-

godtan tűri a fényképezést. A Vogel-

bambuszviperát 2001-ben fedezték 

fel és nevezték el Gernot Vogel német 

herpetológusról, s a típuspéldányt épp 

a Khao Yai Nemzeti Park igazgatósági 

épülete mellett fogták…

A nemzeti parkban negyvennégy zu-

hatag van, melyek az esős évszakban, 

vagyis a monszun idején (június és október között) gyönyörű-

ek, gazdag vízhozamúak. Leghíresebb közülük a Heo (Haew) 

Suwat vízesés, amely ugyan nem különösebben magas, de 

látványosan zuhog egy nagy medencébe: ez az a vízesés, 

melyen leugorva Leonardo DiCaprio A part című fi lmben az 

eldugott tengeröbölben lakó titkos közösséghez jut. A nemze-

ti park másik, legnagyobb vízesése nem kevésbé fi gyelemre 

méltó: a Heo (Haew) Narok 150 méter magasról zúdul alá há-

rom meredek lépcsőn a völgybe.

A park útjain autózva gyakori látványt nyújtanak a népes 

csapatokban békés családi életet élő makákók: itt, Thaiföld 

északi részén a rövidfarkú oroszlánmakákó a honos, míg 

délen, az ország Malajziával határos földjén az emsemakákó 

Óriás ezerlábú

Kétszínű királymókus (Ratufa bicolor)

K
éthetes látogatásunk idén az országban két, termé-

szeti képében teljesen különböző világot, az eső-

erdőket és a tengerpartot érintette. A kettő között 

egy egynapos kirándulás során meglátogattuk a Bangkok 

közelében fekvő Ajutthaja királyi romvárost is. A 14–18. 

században virágzó királyság fővárosa ma történelmi em-

lékpark, ahol restaurált téglatemplomok (ún. prangok és 

csedik), valamint a királyi palota maradványai tekinthetők 

meg. A korabeli Buddha-szobrok nagy többségét már el-

vitték vagy összetörték, de egy fagyökerekkel benőtt Budd-

ha-fej különleges látványosságként szolgál: csak guggolva 

szabad fényképezni, hogy az általános tiszteletadást, a Budd-

hánál alacsonyabb testtartást betartsuk. Ajutthaja 1767-ben 

pusztult el a burmai hadsereggel folytatott háborúban, ami 

után az ország több részre szakadt, s csak I. Ráma király ural-

kodása alatt egyesült újra a 18–19. század fordulóján. Az őt 

követő királyok mind a Ráma nevet viselik, jelenleg X. Ráma 

az uralkodó. A leghíresebb talán V. Ráma (1853–1910) volt, aki 

Chulalongkorn király néven Thaiföld modernizálásával tette 

uralmát halhatatlanná (egyetem is viseli a nevét Bangkok-

ban). Thaiföld az egyetlen délkelet-ázsiai ország, mely sosem 

vált nyugati nagyhatalom gyarmatává. 

SZIÁMI KIRÁNDULÁS
Korábbi nevén Sziám (azaz Thaiföld) a 13–14. századtól létező királyság Délkelet-Ázsiában. Trópusi 

vidékein hegyvidéki esőerdők, elefántfüves síkságok, tengerparti mészkősziklák és gazdag 

korallzátonyok egyaránt találhatók.

Nagy szarvascsőrűmadár (Buceros bicornis) 

GIBBONOK ÉS VIPERÁK
A történelemtől elszakadva kirándulásunkat kezdjük a Khao 

Yai Nemzeti Parkban. Ezt 1962-ben alapították Thaiföld első 

nemzeti parkjaként, és több mint 2000 négyzetkilométerével 

ma az ország harmadik legnagyobb védett területe. Bang-

koktól északra, hozzávetőleg egyórányi autóútra fekszik, 

átlagosan 400–1000 méter tengerszint feletti magasságban 
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a gyakori. A harmadik fajjal, a hosszú farkú közönséges 

makákóval sokfelé találkozhatunk az emberi települések 

környékén: előszeretettel tanyáznak a templomok és más 

kegyhelyek mellett, ahol a turisták által otthagyott ételmara-

dékokon lakmároznak.

JAMES BOND SZIKLÁJA
S ha már Dél-Thaiföldről esett szó, repüljünk át a keskeny 

Maláj-félszigetre, a jól ismert turistaparadicsom, Phuket-szi-

get és a vele szemben, a földnyelven fekvő Krabi térségébe. 

A két üdülőtelep között az Andaman-tengerből látványos 

módon kiemelkedő, furcsa és hihetetlen formájú mészkő-

sziklák teszik az itteni öblöt felejthetetlenné. A motorcsóna-

kos kirándulás során (egy-egy szigeten megállva) végigláto-

gatjuk a különféle formájú, csirkefejre, gombára emlékeztető 

kisebb-nagyobb sziklaalakzatokat. A központi, legismertebb 

szigetcsoportot Phi Phi-szigeteknek hívják: itt található az az 

öböl, melyről már volt szó, A part helyszíne. Sajnos a mész-

kőfalakkal körbezárt homokszegély már közel sem nyújtja 

ugyanazt az élményt, mint amely a fi lmben érezhető: a ren-

geteg turista és a csendesnek hitt öbölben ki-be járó zajos 

motorcsónakok minden illúziót lerombolnak. 

Egy másik fi lmhelyszín sem tűnik kevésbé kiábrándítónak: a 

ma „James Bond sziklájának” nevezett Khao Phing Kan-sziget 

a Phang Nga tengeröbölből függőlegesen kiálló, felfelé szé-

lesedő hatalmas „szögről” (Ko Tapu) híres: mintha egy óriás 

verte volna bele kalapácsával a vízbe. Az 1974-ben bemutatott, 

Az aranypisztolyos férfi  című James Bond-fi lm egyik kulcs-

jelenetét forgatták itt, amikor Roger Moore, a 007-es ügynök 

a gonosz bérgyilkost játszó Christopher Leevel vív szokatlan 

pisztolypárbajt a parton, háttérben a különleges sziklával. Míg 

a fi lmben ez egy elhagyatott, titokzatos zug, addig a valóság-

ban ma ötpercenként kötnek ki a hajók, fedélzetükön a pará-

nyi partszakaszra szállított turisták százaival.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Vogel-bambuszvipera (Trimeresurus vogeli)

Közönséges makákó (Macaca fascicularis)

James Bond sziklája
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makákóval sokfelé találkozhatunk az emberi települések 

környékén: előszeretettel tanyáznak a templomok és más 

kegyhelyek mellett, ahol a turisták által otthagyott ételmara-

dékokon lakmároznak.

JAMES BOND SZIKLÁJA
S ha már Dél-Thaiföldről esett szó, repüljünk át a keskeny 

Maláj-félszigetre, a jól ismert turistaparadicsom, Phuket-szi-

get és a vele szemben, a földnyelven fekvő Krabi térségébe. 

A két üdülőtelep között az Andaman-tengerből látványos 

módon kiemelkedő, furcsa és hihetetlen formájú mészkő-

sziklák teszik az itteni öblöt felejthetetlenné. A motorcsóna-

kos kirándulás során (egy-egy szigeten megállva) végigláto-

gatjuk a különféle formájú, csirkefejre, gombára emlékeztető 

kisebb-nagyobb sziklaalakzatokat. A központi, legismertebb 

szigetcsoportot Phi Phi-szigeteknek hívják: itt található az az 

öböl, melyről már volt szó, A part helyszíne. Sajnos a mész-

kőfalakkal körbezárt homokszegély már közel sem nyújtja 

ugyanazt az élményt, mint amely a fi lmben érezhető: a ren-

geteg turista és a csendesnek hitt öbölben ki-be járó zajos 

motorcsónakok minden illúziót lerombolnak. 

Egy másik fi lmhelyszín sem tűnik kevésbé kiábrándítónak: a 

ma „James Bond sziklájának” nevezett Khao Phing Kan-sziget 

a Phang Nga tengeröbölből függőlegesen kiálló, felfelé szé-

lesedő hatalmas „szögről” (Ko Tapu) híres: mintha egy óriás 

verte volna bele kalapácsával a vízbe. Az 1974-ben bemutatott, 

Az aranypisztolyos férfi  című James Bond-fi lm egyik kulcs-

jelenetét forgatták itt, amikor Roger Moore, a 007-es ügynök 

a gonosz bérgyilkost játszó Christopher Leevel vív szokatlan 

pisztolypárbajt a parton, háttérben a különleges sziklával. Míg 

a fi lmben ez egy elhagyatott, titokzatos zug, addig a valóság-

ban ma ötpercenként kötnek ki a hajók, fedélzetükön a pará-

nyi partszakaszra szállított turisták százaival.

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Vogel-bambuszvipera (Trimeresurus vogeli)

Közönséges makákó (Macaca fascicularis)

James Bond sziklája

A fókashow során az állatok valóságos cirkuszi produkci-

ókat mutatnak be. Hogyan tanítják be őket? 

– Az állatkerti tréningek mindig jutalmazásra épülnek, a gon-

dozók semmire nem kényszerítik a fókákat. Nehéz is lenne 

bármire is rákényszeríteni egy 150-200 kilós, gyors és erős 

vízi torpedót, amelynek sima, nedves szőre síkos, és semmi 

fogást nem lehet találni rajta. Az állatok először azt tanulják 

meg, hogy ha az úgynevezett targetbot gombját megérintik, 

azért jutalmat kapnak. Nemcsak az orrukkal érinthetik meg, 

hanem egyéb testrészeikkel, például a mellső vagy hátsó 

uszonyaikkal is. Innentől kezdve a kiváló egyensúlyérzékkel 

rendelkező fókát fokozatosan rá lehet venni arra, hogy példá-

ul a hátsó uszonyát egyre magasabbra emelve akár tótágast 

is álljon. Olykor egymástól is eltanulnak egy-egy mozdulatot, 

ám nem ez a jellemző.

A bemutatók a közönséget is szórakoztatják, de más fontos 

feladatot is betöltenek. Egyrészt megmozgatják az állatokat, 

lekötik a testi és szellemi energiájukat, helyettesítik számukra 

a természetben végzett viselkedésformákat, mint amilyen a 

táplálékszerzés. Ez különösen fontos az olyan intelligens álla-

tok esetében, mint a fókák vagy az elefántok. Emellett az állat 

és a gondozója közt kialakuló bizalmas viszony megkönnyíti 

a testápolást, sőt az állatorvosi vizsgálatokat is. A vérvétel pél-

dául a legtöbb állatnak alig okoz fájdalmat, de mivel ezt nem 

tudja, hát fél tőle. Amennyiben viszont hozzászokik, hogy 

A LÁTOGATÓ KÉRDEZ – A ZOOPEDAGÓGUS VÁLASZOL

ÁLLATI KÉRDÉSEK

ha valamelyik testrészét kinyújtja a rácson, és hagyja, hogy 

megfogdossák, azért valami fi nomságot kap, akkor elvégez-

hetők rajta olyan beavatkozások is, melyeket másként csak 

altatásban lehetne megvalósítani.

Miért tartanak egyes állatokat elkülönítve a fajtársaiktól? 

Nem lehetne őket közös kifutóban elhelyezni?

– Vannak olyan állatfajok, amelyek a vadonban magányosan 

élnek, és olyanok is, amelyeknél a nőstények meg a fi atalok 

Ki is az a zoopedagógus, és mit csinál? Talán az állatokat tanítja, beültetve őket az iskolapadba? 

Nem, erről természetesen nincs szó. Helyette az embereknek ad át tudásanyagot, információkat 

az állatkertben látható állatokról. Közben számtalanszor szembesül olyan kérdésekkel, amelyek 

felnőttekben, gyerekekben egyaránt gyakran felmerülnek egy-egy állatkerti látogatás kapcsán. 

Lássunk hát ezekből egy csokorra valót!

Bensőséges kapcsolat: a fókák tanítása 
kizárólag jutalmazással történik.
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csapatot alkotnak, de a hím nem tart velük, hanem egyedül 

barangol. Az ilyen fajoknál az felel meg jobban a természetes 

életmódnak, ha az egyedeket külön-külön tartják, és csak a 

párzási időszakban engedik össze. Ellenkező esetben meg-

eshet, hogy zavarják a másikat, vagy elveszítik az érdeklődé-

süket egymás iránt. 

Az utóbbi igen gyakran előfordul például az orrszarvúaknál; 

ezért is volt nagy jelentőségű esemény az állatkertek életé-

ben, amikor Budapesten kikísérletezték az orrszarvúak mes-

terséges termékenyítését. Az eljárás nem azonos a mestersé-

ges megtermékenyítéssel, ahol a két ivarsejtet az anya testén 

kívül egyesítik (lombikbébi): itt csupán a hímivarsejteket jut-

tatják művi úton az anya testébe. A mezőgazdaságban régóta 

bevett gyakorlat ez, de állatkerti alkalmazása a tehénnél jó-

val nagyobb állatokon megoldást nyújt többek közt abban az 

esetben, amikor a hím a folyamatos közelség miatt elveszíti 

érdeklődését a nőstény iránt. 

Az eljárás emellett a genetikai változatosság fenntartásá-

ban is segít, hisz az orrszarvúaknál a vadonban nincsenek 

állandó párok, így egy tehenet nem mindig ugyanaz a bika 

termékenyít meg. Ezért kívánatos az állatkertekben is a cse-

rélgetésük, és egy kémcsövet jóval könnyebb utaztatni, mint 

egy háromtonnás tenyészállatot…

Miért nincs a Budapesti Állatkertben barnamedve és 

farkas? 

– A Budapesti Állatkert területe viszonylag kicsi, a hellyel na-

gyon takarékosan kell bánni, és ez határt szab az állatgyűjte-

mény tervezésének, bővítésének. A barnamedve és a farkas 

helyigényes faj: az egyik a mérete, a másik a mozgékonysá-

ga és társas életmódja miatt igényel rendkívül tágas kifutót. 

A főváros vonzáskörzetében két olyan állatbemutató is van, 

amely a hazai, illetve európai élővilág bemutatására szakoso-

dott: a Budakeszi Vadaspark és a Veresegyházi Medveotthon. 

E két intézmény mindegyikében láthat a közönség farkast 

és medvét. A Budapesti Állatkert emiatt lemondott a hazai 

vadak legtöbbjének, így a farkasnak, a barnamedvének, a 

gímszarvasnak vagy a vaddisznónak a tartásáról, és inkább 

az egzotikus, távoli tájak élővilágának bemutatására össz-

pontosít. A falkában vadászó kutyaféléket a farkas helyett 

az ázsiai vadkutya, avagy dól képviseli, elfoglalva az egy-

kori Medvebarlang kibővített területét, míg a medvék közül 

a jegesmedvével ismerkedhet a látogató, mely faj tartásának 

immár több mint százéves hagyománya van a sarkvidéki 

élővilágot bemutató Kisszikla oldalában. A szarvasfélék közül 

jelenleg csak az apró termetű muntyákszarvassal lehet talál-

kozni a Városligetben, vaddisznóból viszont kétféle is él itt: az 

afrikai vörös folyamidisznó és a veszélyeztetett cebui disznó.  

A hiéna egy egész nyulat cipel a szájában. Élve adták oda 

neki?

– Az európai állatkertekben szabály, hogy gerinces állatot élve 

nem kínálnak fel a ragadozóknak (egyedül a hal jelent néha 

kivételt). Ez kegyetlenség lenne, és értelme sincs. Az ugyan 

igaz, hogy az állatkertek igyekeznek megőrizni az állatok ter-

mészetes viselkedésformáit, így a ragadozók vadászösztönét 

is, de nem más élőlények szenvedése árán. Arról nem beszél-

ve, hogy ha a zsákmánynak nincs lehetősége elmenekülni, 

az nem igazi vadászat, csak mészárlás. 

A tigrisek, hiénák és társaik tehát nem élve kapják a nyu-

lat, de egészben, szőröstül-bőröstül, és ennek szintén meg-

van az oka. A „ragadozó” nem egyszerűen „húsevőt” jelent, 

nem csupán a zsákmányállat izomfehérjéire van szüksége. A 

színhússal etetett ragadozóknál előbb-utóbb hiánybetegsé-

gek lépnek fel, mert nem jutnak hozzá azokhoz a vitaminok-

hoz, rostanyagokhoz, amelyeket a zsákmány zsigereinek, 

csontjainak vagy akár szőrének elfogyasztásával vehetnek 

magukhoz. A növényevő állat bélrendszere előemésztett nö-

vényi táplálékot tartalmaz, melyet a ragadozó saját maga – 

erre alkalmas bélfl óra híján – nem is tudna feldolgozni.  

A kontaktállatként alkalmazott, vagyis a közönség által meg-

érinthető, simogatható kígyók esetében van még egy ok, 
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Nem csak húsevő: ragadozó. A hiénának az izomfehérjén túl 
a zsákmány többi részére is szüksége van.

Európai vaddisznó helyett a veszélyeztetett cebui disznó 
látható a Budapesti Állatkertben.
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amiért nem kaphatnak élő zsákmányállatot: így nem szok-

nak hozzá ahhoz, hogy a táplálékuk mozog, és nem áll fenn 

a veszélye annak, hogy egy hirtelen mozdulatra véletlenül 

odakapjanak. 

Azt mondják, némelyik fajból, például a szibériai tigris-

ből már több él állatkertekben, mint vadon. Miért nem 

telepítik vissza őket az eredeti élőhelyükre?

– Az állatkertben született állatok visszatelepítése a termé-

szetbe nem mindig egyszerű. Viszonylag könnyen megy 

egyes patások vagy madarak esetében, ahol ismerünk si-

kertörténeteket, mint például az európai bölény, az arab orix 

(másként nyársas antilop) vagy a Przewalski-ló, melyeket az 

állatkertek mentettek meg a kihalástól, és ma már újra meg-

találhatók eredeti környezetükben. A Budapesti Állatkert is 

részt vesz visszatelepítési programokban, ilyen például a tar-

varjúé. A nagyragadozóknál viszont a visszatelepítés szinte 

teljesen lehetetlen. Mesterséges körülmények között nem 

tanulják meg a zsákmányszerzés módját, de mivel az em-

ber jelenlétét megszokták, fennáll a kockázata annak, hogy 

a településeken próbálják meg kiszolgálni magukat. Emellett 

számolni kell azzal is, hogy ha az élőhelyen továbbra sem 

szüntették meg az adott faj állományát veszélyeztető körül-

ményeket, a szabadon engedett példányoknak még kevesebb 

esélyük van az életben maradásra, mint a vadon születettek-

nek. Ezekben az esetekben az állatkerti tenyésztéstől inkább a 

génállomány fenntartását lehet várni, mint a visszatelepítést.

Egykor az állatkert látványosságai közé tartozott az Állat-

óvoda, és a kölyköket olykor még meg is lehetett simo-

gatni. Miért nincs ma már ilyen?

– Bármilyen népszerű volt is az Állatóvoda, a kölykök mester-

séges felnevelése akkor is természetellenes. A régi, többnyire 

túl szűk és sivár ketrecekben az anyaállat gyakran a stressz 

miatt nem gondozta a kicsinyeit, és ezért kellett elvenni tőle, 

a modern kifutók azonban már alkalmasak arra, hogy az 

anya saját maga nevelje fel utódait. Így át tudja adni nekik 

a fajára jellemző viselkedésformákat, míg a mesterségesen 

fölnevelt példányok gyakran maguk sem tudják megfelelő-

en gondozni a kölykeiket. Bármilyen bűbájos is egy pelen-

kában hancúrozó orangutánbébi vagy egy megsimogatható 

kis oroszlán, ettől ők még nem válnak háziállattá. Később vi-

szont nehézségeik lehetnek a fajtársaik csoportjába való beil-

leszkedésnél, amikor felnőve egy másik állatkertbe kerülnek, 

és új életet kell kezdeniük. A kicsinyét gondozó anya látvá-

nya azonban minden bizonnyal a közönséget is kárpótolja az 

Állat óvodáért.

MIRTSE ÁRON

Az állatkertek ma már 
arra törekszenek, 

hogy az állatkölyköket 
a szüleik neveljék fel.

A tarvarjú az egyik olyan veszélyeztetett faj, melynek vissza-
telepítési programjában a Budapesti Állatkert is részt vesz.

csapatot alkotnak, de a hím nem tart velük, hanem egyedül 

barangol. Az ilyen fajoknál az felel meg jobban a természetes 

életmódnak, ha az egyedeket külön-külön tartják, és csak a 

párzási időszakban engedik össze. Ellenkező esetben meg-

eshet, hogy zavarják a másikat, vagy elveszítik az érdeklődé-

süket egymás iránt. 

Az utóbbi igen gyakran előfordul például az orrszarvúaknál; 

ezért is volt nagy jelentőségű esemény az állatkertek életé-

ben, amikor Budapesten kikísérletezték az orrszarvúak mes-

terséges termékenyítését. Az eljárás nem azonos a mestersé-

ges megtermékenyítéssel, ahol a két ivarsejtet az anya testén 

kívül egyesítik (lombikbébi): itt csupán a hímivarsejteket jut-

tatják művi úton az anya testébe. A mezőgazdaságban régóta 

bevett gyakorlat ez, de állatkerti alkalmazása a tehénnél jó-

val nagyobb állatokon megoldást nyújt többek közt abban az 

esetben, amikor a hím a folyamatos közelség miatt elveszíti 

érdeklődését a nőstény iránt. 

Az eljárás emellett a genetikai változatosság fenntartásá-

ban is segít, hisz az orrszarvúaknál a vadonban nincsenek 

állandó párok, így egy tehenet nem mindig ugyanaz a bika 

termékenyít meg. Ezért kívánatos az állatkertekben is a cse-

rélgetésük, és egy kémcsövet jóval könnyebb utaztatni, mint 

egy háromtonnás tenyészállatot…

Miért nincs a Budapesti Állatkertben barnamedve és 

farkas? 

– A Budapesti Állatkert területe viszonylag kicsi, a hellyel na-

gyon takarékosan kell bánni, és ez határt szab az állatgyűjte-

mény tervezésének, bővítésének. A barnamedve és a farkas 

helyigényes faj: az egyik a mérete, a másik a mozgékonysá-

ga és társas életmódja miatt igényel rendkívül tágas kifutót. 

A főváros vonzáskörzetében két olyan állatbemutató is van, 

amely a hazai, illetve európai élővilág bemutatására szakoso-

dott: a Budakeszi Vadaspark és a Veresegyházi Medveotthon. 

E két intézmény mindegyikében láthat a közönség farkast 

és medvét. A Budapesti Állatkert emiatt lemondott a hazai 

vadak legtöbbjének, így a farkasnak, a barnamedvének, a 

gímszarvasnak vagy a vaddisznónak a tartásáról, és inkább 

az egzotikus, távoli tájak élővilágának bemutatására össz-

pontosít. A falkában vadászó kutyaféléket a farkas helyett 

az ázsiai vadkutya, avagy dól képviseli, elfoglalva az egy-

kori Medvebarlang kibővített területét, míg a medvék közül 

a jegesmedvével ismerkedhet a látogató, mely faj tartásának 

immár több mint százéves hagyománya van a sarkvidéki 

élővilágot bemutató Kisszikla oldalában. A szarvasfélék közül 

jelenleg csak az apró termetű muntyákszarvassal lehet talál-

kozni a Városligetben, vaddisznóból viszont kétféle is él itt: az 

afrikai vörös folyamidisznó és a veszélyeztetett cebui disznó.  

A hiéna egy egész nyulat cipel a szájában. Élve adták oda 

neki?

– Az európai állatkertekben szabály, hogy gerinces állatot élve 

nem kínálnak fel a ragadozóknak (egyedül a hal jelent néha 

kivételt). Ez kegyetlenség lenne, és értelme sincs. Az ugyan 

igaz, hogy az állatkertek igyekeznek megőrizni az állatok ter-

mészetes viselkedésformáit, így a ragadozók vadászösztönét 

is, de nem más élőlények szenvedése árán. Arról nem beszél-

ve, hogy ha a zsákmánynak nincs lehetősége elmenekülni, 

az nem igazi vadászat, csak mészárlás. 

A tigrisek, hiénák és társaik tehát nem élve kapják a nyu-

lat, de egészben, szőröstül-bőröstül, és ennek szintén meg-

van az oka. A „ragadozó” nem egyszerűen „húsevőt” jelent, 

nem csupán a zsákmányállat izomfehérjéire van szüksége. A 

színhússal etetett ragadozóknál előbb-utóbb hiánybetegsé-

gek lépnek fel, mert nem jutnak hozzá azokhoz a vitaminok-

hoz, rostanyagokhoz, amelyeket a zsákmány zsigereinek, 

csontjainak vagy akár szőrének elfogyasztásával vehetnek 

magukhoz. A növényevő állat bélrendszere előemésztett nö-

vényi táplálékot tartalmaz, melyet a ragadozó saját maga – 

erre alkalmas bélfl óra híján – nem is tudna feldolgozni.  

A kontaktállatként alkalmazott, vagyis a közönség által meg-

érinthető, simogatható kígyók esetében van még egy ok, 
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Nem csak húsevő: ragadozó. A hiénának az izomfehérjén túl 
a zsákmány többi részére is szüksége van.

Európai vaddisznó helyett a veszélyeztetett cebui disznó 
látható a Budapesti Állatkertben.
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„ÁLLATKERT” 
A HALPIACON

Hajónk, a legendás Titanicnál valamelyest nagyobb 

Millennium mérhetetlen bizalmat sugározva szelte 

az északi Csendes-óceán acélszürke vizét. Japán 

felségterületen jártunk, Jokohamából Hokkaidó felé 

tartva, s alig kétnapos hajóút után meg is érkeztünk 

Hakodate kikötőjébe.
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Az óriás japán rák a legnagyobb 
ízeltlábú: terpesztése akár 5.5 m 
is lehet.

E
gy ilyen nagy hajó megérkezése valóságos ünnepnap 

a helybéliek számára, olyan esemény, amelyre gyak-

ran már hetekkel előbb készülődnek. Ezúttal is így volt; 

egyenruhás iskolás lányok csoportjai várakoztak a kiszálló 

utasokra, hogy japán udvariassággal és vendégszeretettel 

segítsenek a tájékozódásban. Egy ilyen kis csapat jóvoltából 

perceken belül megtaláltuk azt, amit a legtöbb tengerparti 

városban keresni szoktunk: a halpiacot. 

A hakodatei halpiac világhírű, nemcsak az ínyencek, hanem 

a tengeri élővilág iránt érdeklődők számára is. A tengeri élő-

világ képviselőiből olyan választékot láthattunk itt, mint akár 

egy gazdag múzeumi gyűjteményben. Legelőször a sokféle 

tengeri rák tűnt fel. Sajnos nem tudtam valamennyit meg-

határozni, már csak azért sem, mert ezek az állatok fejlődé-

süknek különböző szakaszaiban más és más külsőt öltenek. 

A japán vásárlók nem is nagyon törődnek a tudományos osz-

tályozással, azzal viszont annál inkább, hogy melyik milyen 

ízű! A rák – akárcsak a legtöbb tengeri eledel – megbecsült 

eleme a japán konyhaművészetnek. 

 

AZ ÍZELTLÁBÚAK ÓRIÁSA
Ám egy-két fajt sikerült jól meghatároznunk, s ezek egyike 

volt a legendás hírű óriás japán rák (Macrocheira kaempfe-
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A Millennium útban a Bering-tenger felé ri). A szóban forgó állat különösen érdekelt, mert még sosem 

találkoztam vele, kivéve azt az egyetlen preparált 

példányt, amelyet múzeumi éveim alatt gyak-

ran porolgattam. Az óriás japán rák – ja-

pánul takaashingani – ugyanis a ma 

még élő ízeltlábúak legnagyobbika. 

Természetesen ez attól függ, hogyan 

és mijét mérjük. Minden-

esetre egy nagy hím 

öt és fél méteres ter-

pesztésű lábaival 

megérdemli a 

„legnagyobb” cí-

met, még akkor 

is, ha teste nem 

is olyan hatalmas: mindössze 

40 centiméter átmérőjű. A „tízlábúak” (tudományos néven 

a Decapoda rend tagjainak) külleme, de elnevezése is kissé 

csalóka, mert látszólag csupán négy pár lábuk van. Az ötö-

dik pár, amely legelöl látható, nem is járásra való, hanem az 

élelem megragadására, netán feldarabolására. Ezek a lábak 

ollókban, mondhatni, csípőfogókban végződnek. Az óriás ja-

pán rák megjelenésénél csak az életmódja érdekesebb: ideje 

javát ugyanis a mintegy 300-600 méteres mélységben tölti, 

5-10 Celsius-fokos, esetleg még alacsonyabb hőmérsékletű 

vízben, félhomályban vagy épp teljes sötétségben. Ugyan-

akkor a fogságban tartott példányok számára a 10-13 fokos 

vízhőmérséklet bizonyult a legkedvezőbbnek.

A rákok a szaporodási időszak kezdetekor a sekélyebb és va-

lamelyest melegebb vizekbe költöznek. A megtermékenyí-

tett petéket – ezek száma akár sok ezer is lehet – a nőstény 

egy ideig potrohának hasi oldalán hordozza. A lárvák a víz 

hőmérsékletétől függően nyolc-tíz hét múltán kikelnek. Egy 

cseppet sem hasonlítanak a szüleikre: parányi, átlátszó testű, 

lábatlan állatkák, s életük első szakaszát a vízben lebegve, a 

planktonba vegyülve töltik. Számtalan veszély leselkedik rá-

juk, és csak pár százaléknyi éri meg közülük azt a kort, mikor 

felismerhetően rákszerűvé válnak, hosszú lábaik kifejlődnek, 

s kemény páncél borítja a testüket. Ekkor már a mélyebb vi-

zekben keresnek menedéket és élelmet.
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„ÁLLATKERT” 
A HALPIACON

Mindenevőnek is mondhatnánk az óriás japán rákot, mert 

egyaránt kedveli az állati és a növényi eredetű táplálékok 

egész sorát. Mint jó néhány rák, dögevő is, de nem veti meg a 

kagylókat és a tengeri algákat sem.

Varsa jellegű ketreccsapdákkal, s ahol a tengerfenék erre 

alkalmas, fenékseprő vonóhálókkal halásszák. Utóbbi al-

kalmazása a tengeri halászat egyik legkártékonyabb mód-

ja. Nagymértékben rombolja a tengerfenék külső hatásokra 

ugyancsak érzékeny környezetét, élővilágát, és óriási meny-

nyiségű „mellékfogást” (bycatch) is összeseper, azaz a halá-

szok számára hasznosíthatatlan állatot is elpusztít. 

KIRÁLYI PÁNCÉLOS
Egy másik olyan rákkal is találkoztunk, amelyet meg tudtunk 

határozni – mégpedig a kamcsatkai királyrákkal (Paralitho-

des camtschaticus). Ez is a tízlábú rákok rendjébe tartozik, 

akárcsak az óriás japán rák, de lábai jóval rövidebbek, leg-

feljebb 1,8 méter terpesztésűek. Mindettől függetlenül im-

pozáns látvány egy kifejlett egyed. A hímek nagyobbra nő-

nek a nőstényeknél, s mindkét nem képviselői igen hosszú 

életűek lehetnek – hacsak ki nem halásszák őket idő előtt. A 

királyrák halászata jövedelmező foglalkozás, és nem csupán 

Kamcsatka fagyos tengerében, hanem a Bering-tenger teljes 

szélességében is, egész Alaszka partjaiig. Ráadásul az egy-

kori szovjet halászok betelepítették a Barents-tengerbe nyíló 

Murmanszk-� ordba is, ahol a faj nyilván remekül érezte ma-

gát, mert rohamosan terjeszkedett, s ma már az Atlanti-óce-

ánban is halászható tömegben él. Invazív faj, elnyomja az 

endemikus rákokat, és így (környezetvédelmi szempontból) 

károsnak bizonyul. A halászok persze másként látják a hely-

zetet, mert a királyrák egyike a legértékesebb zsákmányfé-

lének: keresett cikknek számít a „halkereskedelemben”. Így 

láthattunk belőle jócskán a hakodatei halpiacon is, egészben 

és feldarabolva, frissen és fagyasztva egyaránt. 
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Élő rákok a hakodatei halpiacon

F
o

tó
: K

o
n

d
ra

tu
k

 A
le

k
se

i/
S

h
u

tt
er

st
o

ck
F

o
tó

: E
lo

yM
R

/S
h

u
tt

er
st

o
ck

„ÁLLATKERT” 
A HALPIACON

Hajónk, a legendás Titanicnál valamelyest nagyobb 

Millennium mérhetetlen bizalmat sugározva szelte 

az északi Csendes-óceán acélszürke vizét. Japán 

felségterületen jártunk, Jokohamából Hokkaidó felé 

tartva, s alig kétnapos hajóút után meg is érkeztünk 

Hakodate kikötőjébe.
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egy gazdag múzeumi gyűjteményben. Legelőször a sokféle 

tengeri rák tűnt fel. Sajnos nem tudtam valamennyit meg-

határozni, már csak azért sem, mert ezek az állatok fejlődé-

süknek különböző szakaszaiban más és más külsőt öltenek. 

A japán vásárlók nem is nagyon törődnek a tudományos osz-

tályozással, azzal viszont annál inkább, hogy melyik milyen 

ízű! A rák – akárcsak a legtöbb tengeri eledel – megbecsült 

eleme a japán konyhaművészetnek. 
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A Millennium útban a Bering-tenger felé ri). A szóban forgó állat különösen érdekelt, mert még sosem 

találkoztam vele, kivéve azt az egyetlen preparált 

példányt, amelyet múzeumi éveim alatt gyak-

ran porolgattam. Az óriás japán rák – ja-

pánul takaashingani – ugyanis a ma 
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öt és fél méteres ter-

pesztésű lábaival 

megérdemli a 
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is, ha teste nem 

is olyan hatalmas: mindössze 

40 centiméter átmérőjű. A „tízlábúak” (tudományos néven 

a Decapoda rend tagjainak) külleme, de elnevezése is kissé 

csalóka, mert látszólag csupán négy pár lábuk van. Az ötö-

dik pár, amely legelöl látható, nem is járásra való, hanem az 

élelem megragadására, netán feldarabolására. Ezek a lábak 

ollókban, mondhatni, csípőfogókban végződnek. Az óriás ja-

pán rák megjelenésénél csak az életmódja érdekesebb: ideje 

javát ugyanis a mintegy 300-600 méteres mélységben tölti, 

5-10 Celsius-fokos, esetleg még alacsonyabb hőmérsékletű 

vízben, félhomályban vagy épp teljes sötétségben. Ugyan-

akkor a fogságban tartott példányok számára a 10-13 fokos 

vízhőmérséklet bizonyult a legkedvezőbbnek.

A rákok a szaporodási időszak kezdetekor a sekélyebb és va-

lamelyest melegebb vizekbe költöznek. A megtermékenyí-

tett petéket – ezek száma akár sok ezer is lehet – a nőstény 

egy ideig potrohának hasi oldalán hordozza. A lárvák a víz 

hőmérsékletétől függően nyolc-tíz hét múltán kikelnek. Egy 

cseppet sem hasonlítanak a szüleikre: parányi, átlátszó testű, 

lábatlan állatkák, s életük első szakaszát a vízben lebegve, a 

planktonba vegyülve töltik. Számtalan veszély leselkedik rá-

juk, és csak pár százaléknyi éri meg közülük azt a kort, mikor 

felismerhetően rákszerűvé válnak, hosszú lábaik kifejlődnek, 

s kemény páncél borítja a testüket. Ekkor már a mélyebb vi-

zekben keresnek menedéket és élelmet.
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CSIGÁK, KAGYLÓK, FEJLÁBÚAK
A rákokon kívül még nagyon sok látnivalóval találkozhattunk. 

Ilyen például Hakodate egyik Japán-szerte ismert és nagy-

ra becsült specialitása, a kalmár. Sajnos zoológiai ismerete-

im megint csak hiányosnak bizonyultak, mert nem tudtam 

pontosan meghatározni a piacon látott példányokat, ám úgy 

vélem, valószínűleg a Japán körüli vizekben gyakori repülő 

kalmárok (Todarodes pacifi cus) lehettek. Volt bőven belőlük, 

akváriumokban úszkáltak, vagy már megtisztítva, fóliázott 

műanyag dobozokban kecsegtették a vásárlókat. A kalmárok 

a fejlábúak osztályába tartoznak, akárcsak a tintahalak és a 

polipok. Néhány fajuk fejlett példányai elképesztő méreteket 

öltenek, kinyújtott csápjaikat is beszámítva 13 méternél is 

nagyobbak lehetnek. A japán repülő kalmár viszont megle-

hetősen kis méretű, legfeljebb 50 centiméteres testhosszal és 

körülbelül félkilós súllyal. Itt, a hakodatei piacon átlagosan 30 

centisek voltak. Legfeltűnőbbnek azt találtam, hogy a testük 

szinte teljesen átlátszónak bizonyult, s a kalmárokra, tintaha-

lakra jellemző sötét testfolyadéknak, a „tintának” még csak 

nyomát sem láthattam bennük. 

Anatómiájuk és biológiájuk egyaránt érdekes. A felnőtt állat 

testét rugalmas „köpeny” borítja, védve a belső szerveket. Két 

uszonyával csak lassan tud úszni; ha sietős a dolga, akkor át-

vált „lökhajtásra”. Ez úgy történik, hogy a teste oldalán lévő 
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Ez a szegény polip is ínyencfalatnak számít 
a hakodatei halpiacon.
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Ha megriad, a repülő kalmár akár 30 m távolságra is 
el tud repülni.

nyílásokon vizet szív köpenyének üregébe, majd azt nagy 

erővel, sugárban fecskendezi hátrafelé. A vízsugár olyan erő-

vel lökődik ki, hogy szükség esetén – például ha ragadozók 

üldözik – a kalmár elhagyja a vizet, és akár harminc métert is 

meg tud tenni a levegőben. Nyilvánvaló, hogy a repülő kal-

már név e képességének köszönhető. A kalmárnak nyolc kar-

ja van, továbbá két „csápja” a szája közelében. Ragadozó, mely 

a zsákmányát szívókorongokkal ellátott karjaival és csápjai-

val ragadja meg, majd csőrszerű száján keresztül, nyelvfogai 

segítségével darabolja és nyeli le. Igazi különlegessége, hogy 

három szíve van! 

Életmódja is említésre méltó. A repülő kalmár nagyszámú 

rajokban vándorol. Először a hímek válnak ivaréretté, átad-

va spermacsomagjaikat (spermatofóra) a még nem ivarérett 

nőstényeknek. Mikor azok is ivaréretté válnak, és a raj el-

éri születési helyét – mondhatni, őshazáját –, egyedenként 

3-4000 megtermékenyített petét, azaz tojást bocsátanak ki, 

melyekből hozzávetőleg öt nap alatt kikelnek a parányi lár-

vák. Ezeknek az életét igen nehéz tanulmányozni, mert a fej-

lődő lárvák a nyílt óceán vizeit kedvelik, ahol tüzetes megfi -

gyelésük számos technikai akadályba ütközik. Azt azonban 

tudják a kutatók, hogy a repülő kalmár élete – születésétől a 

haláláig – egyetlen év alatt lezajlik. A repülő kalmár társas ál-

lat, alkalmanként óriási rajokat képez, amelyek erősen vonz-

zák nemcsak a ragadozókat, hanem az embert is. A japán 

halászok, akik szinte egész aktív életüket kalmárhalászattal 

töltik, jól ismerik az állatok szokásait, és gyakran hatalmas 

zsákmányra tesznek szert. 

A leghíresebb tenger szülte eleség Hakodatéban a táncoló-

kalmár-leves. Ezt a nevet hasztalan keresnénk a természet-

tudományos írásokban, mert nem zoológiai név, hanem egy 

híres-neves japán ínyencséget neveztek el így. A szóban for-

gó levestől a jó magyar (meg a többi európai) gyomor bizony 

kivédhetetlenül felfordul, ezért talán jobb, ha most mellőzöm 

elkészítésének módját.

Hamar elszáll néhány óra, egyszerre csak megszólal hajónk 

kürtje, megyünk tovább. Fenn északon Kamcsatka vár ránk, 

azon túl pedig a Bering-tenger. Talán lesz még alkalmam ró-

luk is mesélni...

DR. HANGAY GYÖRGY
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A 
világon számos állatfaj fogyaszt denevéreket: al-

konyatkor vagy nappali vonulásuk közben lecsapó 

sólymok, pihenőhelyükön rájuk támadó macska- és 

menyétfélék, a tanyahely közelében lesben váró baglyok, va-

lamint az elsősorban a trópusokon előforduló, bőregérre va-

dászó más denevérek, hatalmas pókok, százlábúak – és nem 

utolsósorban többféle kígyó is. Utóbbiak lehetnek méreggel 

vagy kizárólag izomerővel vadászó fajok.

Kígyók denevérzsákmányolása olyannyira ritka hazánkban, 

hogy tudomásunk szerint az első dokumentált eset 2017 

nyarán történt, egy tihanyi családi nyaraló kertjében. A ké-

pen látható erdei siklót Szűcs Flóra fi lmezte le, amint egy ki-

sebb termetű bőregeret, valószínűleg az egyik törpedenevér-

faj egyedét fogyasztja el.

A hazai denevérek és kígyók meglehetősen ritkán „futhat-

nak” össze. A denevérfogyasztó trópusi csúszómászók jel-

lemzően a százezres kolóniáknak otthont adó barlangok be-

járatánál lesnek áldozatukra, 

ami Magyarországon nehe-

zen képzelhető el (a gyérebb 

állományokból és kígyófaja-

ink aránylag kis méretéből 

adódóan). A faodvakban ta-

nyázó bőregerekre már több 

veszélyt jelenthetnek a kí-

gyók, de ilyen esetekre csak 

elvétve derül fény. A leghi-

hetőbb magyarázat a kert-

ben lezajló eseményre az, 

hogy ha a denevérek nem 

találnak megfelelő nappa-

lozóhelyet, vagy valamilyen 

okból legyengülnek, akkor szabadon, például egy fatörzsön 

vagy házfalon függeszkedve éri őket a hajnal. Ilyenkor egy 

kígyónak viszonylag könnyű prédái lehetnek.

(A szerzők és a szerkesztőség ezúton mondanak köszönetet 

Szűcs Flórának a felvételek rendelkezésre bocsátásáért.)

GÖRFÖL TAMÁS – CSORBA GÁBOR

A Borneón élő mangrovesikló 
(Boiga nigriceps) étlapján 

denevérek is szerepelnek. 

Az első hazai bizonyított eset kígyók denevérfogyasztásáról 
Tihanyból származik.
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TÁRSÁLLATKALAUZ
Nem könnyű társállatot választani. 
Az internetes tanácsok sok eset-
ben tévesnek bizonyulnak, s gyak-
ran csak későn, már otthon derül 
ki, hogy a kisállattartásnak bizony 
árny oldalai is vannak. Egyes állatok 
hangosak, mások éjjel motoszkál-
nak, de előfordul az is, hogy férőhe-
lyük hamar szúrós szagú lesz – vagy 
éppen harap-csíp a rosszul kiválasz-

tott kedvenc. A szerző jelen könyvében arra vállalkozott, 
hogy nyolcvan fajt felsorakoztatva őszintén bemutassa 
nemcsak azok igényeit, hanem azt is, hogy a tartásuk mi-
lyen negatívumokkal járhat. A Társállatkalauz segít a vá-
lasztásban, amit a szövegen túl nagyban megkönnyít a jól 
összeválogatott, gazdag képanyag is.
(Kovács Zsolt: Társállatkalauz. Műszaki Könyvkiadó, 2017, 
megrendelhető: konyvbagoly.hu)

RÉGIMÓDI AKVARISZTIKA
Alig néhány évtizeddel ezelőtt az 
akvarisztika még más volt, mint 
manapság. Ezt részben a kényszer 
szülte, hiszen nem lehetett a ma már 
minden szaküzletben beszerezhető 
kellékekhez és halakhoz hozzájutni, 
másrészt megváltoztak az akvaris-
ták igényei is. Pedig van mit tanul-
nunk a régiektől! Ahogy a szerző, 

Dezse Tibor fogalmaz: „Reményeim szerint a mai haltar-
tókat is érdekelni fogja a halhobbi régi módszere. Már csak 
azért is, mert divat a retro, és a következőkben a retro tele-
pítésről, gondozásról lesz szó. De ne is retrónak nevezzük, 
hanem inkább így: nosztalgiaakvárium.”  A könyvhöz kap-
csolódóan az Aquarium Múzeum pályázatot hirdet Régi-
módi akvarisztika címmel. Kiírás: https://goo.gl/wCPTgF
(Dezse Tibor: Régimódi akvarisztika. Magánkiadás, 2016, 
megrendelhető: akvariummuzeum@gmail.com)

A TALICSKÁTÓL 
A KOSSUTH-DÍJIG
A neves ornitológus, akinek több 
mint nyolcvan, természetről írott 
könyvét nemzedékek olvasták, ol-
vassák ma is, ezúttal szubjektív 
hangvételű, önéletrajzi írással jelent-
kezett. Az idén 86 éves szerző visz-
szaemlékezései egy küzdelmes életút 
állomásait villantják fel, melyekből 
kirajzolódik a közelmúlt magyar történelme. Tanúi lehe-
tünk annak, ahogy a természetért, s mindenekelőtt a ma-
darakért megszállottan rajongó ember miként vált korunk 
legismertebb és legolvasottabb természetírójává.
Bepillanthatunk a közel hatvan évvel ezelőtti Budapes-
ti Állatkertbe, az egykor nagy hírű Madártani Intézetbe, 
„szellemi elődünk”, a népszerű Állatvilág magazin szer-
kesztőségébe, és a szerzővel bebarangoljuk hazánk va-
rázslatos természeti tájait. 
(Schmidt Egon: A talicskától a Kossuth-díjig. EX-BB Kiadó, 
2017)

SCHMIDT EGON

A talicskától 
a Kossuth-díjig

CSIGÁK, KAGYLÓK, FEJLÁBÚAK
A rákokon kívül még nagyon sok látnivalóval találkozhattunk. 

Ilyen például Hakodate egyik Japán-szerte ismert és nagy-

ra becsült specialitása, a kalmár. Sajnos zoológiai ismerete-

im megint csak hiányosnak bizonyultak, mert nem tudtam 

pontosan meghatározni a piacon látott példányokat, ám úgy 

vélem, valószínűleg a Japán körüli vizekben gyakori repülő 

kalmárok (Todarodes pacifi cus) lehettek. Volt bőven belőlük, 

akváriumokban úszkáltak, vagy már megtisztítva, fóliázott 

műanyag dobozokban kecsegtették a vásárlókat. A kalmárok 

a fejlábúak osztályába tartoznak, akárcsak a tintahalak és a 

polipok. Néhány fajuk fejlett példányai elképesztő méreteket 

öltenek, kinyújtott csápjaikat is beszámítva 13 méternél is 

nagyobbak lehetnek. A japán repülő kalmár viszont megle-

hetősen kis méretű, legfeljebb 50 centiméteres testhosszal és 

körülbelül félkilós súllyal. Itt, a hakodatei piacon átlagosan 30 

centisek voltak. Legfeltűnőbbnek azt találtam, hogy a testük 

szinte teljesen átlátszónak bizonyult, s a kalmárokra, tintaha-

lakra jellemző sötét testfolyadéknak, a „tintának” még csak 

nyomát sem láthattam bennük. 

Anatómiájuk és biológiájuk egyaránt érdekes. A felnőtt állat 

testét rugalmas „köpeny” borítja, védve a belső szerveket. Két 

uszonyával csak lassan tud úszni; ha sietős a dolga, akkor át-

vált „lökhajtásra”. Ez úgy történik, hogy a teste oldalán lévő 
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Ez a szegény polip is ínyencfalatnak számít 
a hakodatei halpiacon.
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Ha megriad, a repülő kalmár akár 30 m távolságra is 
el tud repülni.

nyílásokon vizet szív köpenyének üregébe, majd azt nagy 

erővel, sugárban fecskendezi hátrafelé. A vízsugár olyan erő-

vel lökődik ki, hogy szükség esetén – például ha ragadozók 

üldözik – a kalmár elhagyja a vizet, és akár harminc métert is 

meg tud tenni a levegőben. Nyilvánvaló, hogy a repülő kal-

már név e képességének köszönhető. A kalmárnak nyolc kar-

ja van, továbbá két „csápja” a szája közelében. Ragadozó, mely 

a zsákmányát szívókorongokkal ellátott karjaival és csápjai-

val ragadja meg, majd csőrszerű száján keresztül, nyelvfogai 

segítségével darabolja és nyeli le. Igazi különlegessége, hogy 

három szíve van! 

Életmódja is említésre méltó. A repülő kalmár nagyszámú 

rajokban vándorol. Először a hímek válnak ivaréretté, átad-

va spermacsomagjaikat (spermatofóra) a még nem ivarérett 

nőstényeknek. Mikor azok is ivaréretté válnak, és a raj el-

éri születési helyét – mondhatni, őshazáját –, egyedenként 

3-4000 megtermékenyített petét, azaz tojást bocsátanak ki, 

melyekből hozzávetőleg öt nap alatt kikelnek a parányi lár-

vák. Ezeknek az életét igen nehéz tanulmányozni, mert a fej-

lődő lárvák a nyílt óceán vizeit kedvelik, ahol tüzetes megfi -

gyelésük számos technikai akadályba ütközik. Azt azonban 

tudják a kutatók, hogy a repülő kalmár élete – születésétől a 

haláláig – egyetlen év alatt lezajlik. A repülő kalmár társas ál-

lat, alkalmanként óriási rajokat képez, amelyek erősen vonz-

zák nemcsak a ragadozókat, hanem az embert is. A japán 

halászok, akik szinte egész aktív életüket kalmárhalászattal 

töltik, jól ismerik az állatok szokásait, és gyakran hatalmas 

zsákmányra tesznek szert. 

A leghíresebb tenger szülte eleség Hakodatéban a táncoló-

kalmár-leves. Ezt a nevet hasztalan keresnénk a természet-

tudományos írásokban, mert nem zoológiai név, hanem egy 

híres-neves japán ínyencséget neveztek el így. A szóban for-

gó levestől a jó magyar (meg a többi európai) gyomor bizony 

kivédhetetlenül felfordul, ezért talán jobb, ha most mellőzöm 

elkészítésének módját.

Hamar elszáll néhány óra, egyszerre csak megszólal hajónk 

kürtje, megyünk tovább. Fenn északon Kamcsatka vár ránk, 

azon túl pedig a Bering-tenger. Talán lesz még alkalmam ró-

luk is mesélni...

DR. HANGAY GYÖRGY
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„Everything is bigger in Texas” – hirdeti egy büszke felirat 

a Houston Zoo bejáratánál, de e „nagyságból” valószínűleg 

nem kértek volna… A veszteséget 150–180 milliárd dollárra 

becsülik, és sokan nem élték túl az ítéletidőt. Az anyagi kár 

pótolható, a több mint ötven emberélet nem. De mi történik 

ilyenkor az állatokkal? Tudósításunk helyszíne Houston kert-

városa, az elöntött Sugar Land.

A hurrikán belsejében a levegő örvénylése megközelíti a 300 

km/óra sebességet, nem sok esélyt adva annak, aki oda beke-

rül. Sugar Land környékén inkább a szárazföld felett keletke-

A HARVEY HURRIKÁN 
ÖRVÉNYÉBEN

Ez év augusztus végén csapott le a Mexikói-öbölben keletkező Harvey hurrikán az Egyesült 

Államok déli részére. Bár a 4-5-ös fokozatúra erősödő forgószél a szárazföld felett trópusi viharrá 

„csendesedett”, a helyi tornádók és mindenekelőtt a szűnni nem akaró esőzés az ország eddigi 

„legdrágább” természeti katasztrófájához vezetett. 

ző helyi tornádók dúlnak. Lakhelyünktől néhány utcányira 

kártyavárként dőlnek össze a házak. Bár a szervezet „organi-

kus barométere” jó előre jelzi a veszélyt, az állatok egy része 

nem talál idejekorán megfelelő búvóhelyet. Mindenesetre a 

rengeteg szürke mókust mintha a föld nyelte volna el, a gek-

kók és gyíkok is rejtekhelyeiken lapulnak meg. A madarak is 

eltűnnek az égboltról, a tengerpartiak viszont dacolnak az 

ítéletidővel. A kisebb állatokat és növényeket felkapja a szél, 

majd valahol „leejti”: kígyó- és béka-, sőt mannaesőről szerte 

a világon évszázadok óta beszámolnak a krónikák. Amúgy 

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS
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Az úttest már járhatatlan.

A szürke mókus mintha kérné, hogy beengedjük a házba. 
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„békeidőben” is rengeteg élőlény utazik a szelek szárnyán, 

folyamatosan állateső permetez, ha nem is vesszük észre. 

A jövevények egy része hosszabb-rövidebb időre meg is 

telepszik; Dél-Texas példának okáért megtelt fészkelő kö-

zép-amerikai papagájokkal. (Az érem másik oldala, hogy a 

kisebb és lapos szigetek csaknem kiürülnek, különösen ak-

kor, ha a szélviharhoz áradás is társul.) 

 

ÚJKORI VÍZÖZÖN
A hurrikán magjától távolabb a szélerősség csökken, az ég-

szakadás erősödik. Egyes helyeken pár nap alatt 130 centi-

méter eső hullik. A Brazos folyó szintje vészesen emelkedik, 

túlcsordulnak a víztározók. Síkságon vagyunk, a szintkü-

lönbségek araszokban mérhetők. A környék tengerré válto-

zik, augusztus 28-án betör lakásunkba a víz. A várost ön-

kéntes és kötelező evakuációs zónákra osztják, mentik az 

embereket – és a háziállatokat. 2005-ben New Orleansban ez 

nem így történt; azért is volt annyi áldozat, mert gazdáik nem 

hagyták magukra kedvenceiket, s osztoztak a sorsukban.

KÍGYÓ ÉS ALIGÁTOR
A környéken a városi parkokban is élnek aligátorok, és még 

több lakik a Brazos melletti rezervátumokban, ezek most 

vándorútra kelnek. Szerencsére csak a fi atalok, a nagy 

termetű öregek inkább területtartók. Mindenesetre a ha-

tóságok fi gyelmeztetik a lakosságot, ahogyan a kígyó-

veszélyre is. Texasban sok a mérges csúszómászó, és az 

üregéből kiöntött csörgőkígyó jól úszik. Nyüzsgő gombóco-

kat visz a víz, ezek összekapaszkodott tűzhangyák. Nem örü-

lünk nekik, s a résekből előtóduló csótányoknak sem. Később 

aztán megérkeznek a szúnyograjok. Egy-egy rőtvad gázol a 

vízben, úszó mosómedvét és borzot is látunk. A vihar csen-

desültével vízimadarak lepik el a kertvárost. Houstonban 

különben is rengeteg a gázlómadár és a mindenféle réce, a 

Mexikói-öböl partján fekvő Galveston környékén pedig úgy 

repkednek a tenger szárnyasai, mintha mi sem történt volna.   

Sosemvolt katasztrófa? Az ember szempontjából meglehet, 

hogy az, de az élővilág egészét tekintve más a helyzet. Hur-

rikán, áradás, földrengés, szárazulatok és elöntött területek 

váltakozása, ez mind „benne van a pakliban”. A fajok és fa-

unák cserélődése természetes folyamat, szó sincs „sosem-

volt katasztrófáról”, szemben a bulvársajtóban megjelent 

szenzáció hajhász beszámolókkal. Persze a nagybetűs termé-

szet más időmértékkel mér, mint az ember…

VOJNITS ANDRÁS – VOJNITS KINGA 

A fehér íbisz ott is felbukkan, ahol korábban nem láttuk.

A romba dőlt park éppen megfelel a kígyónyakú madárnak.

Az aligátorok szerteszét úsznak.
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„Everything is bigger in Texas” – hirdeti egy büszke felirat 

a Houston Zoo bejáratánál, de e „nagyságból” valószínűleg 

nem kértek volna… A veszteséget 150–180 milliárd dollárra 

becsülik, és sokan nem élték túl az ítéletidőt. Az anyagi kár 

pótolható, a több mint ötven emberélet nem. De mi történik 

ilyenkor az állatokkal? Tudósításunk helyszíne Houston kert-

városa, az elöntött Sugar Land.

A hurrikán belsejében a levegő örvénylése megközelíti a 300 

km/óra sebességet, nem sok esélyt adva annak, aki oda beke-

rül. Sugar Land környékén inkább a szárazföld felett keletke-

A HARVEY HURRIKÁN 
ÖRVÉNYÉBEN

Ez év augusztus végén csapott le a Mexikói-öbölben keletkező Harvey hurrikán az Egyesült 

Államok déli részére. Bár a 4-5-ös fokozatúra erősödő forgószél a szárazföld felett trópusi viharrá 

„csendesedett”, a helyi tornádók és mindenekelőtt a szűnni nem akaró esőzés az ország eddigi 

„legdrágább” természeti katasztrófájához vezetett. 

ző helyi tornádók dúlnak. Lakhelyünktől néhány utcányira 

kártyavárként dőlnek össze a házak. Bár a szervezet „organi-

kus barométere” jó előre jelzi a veszélyt, az állatok egy része 

nem talál idejekorán megfelelő búvóhelyet. Mindenesetre a 

rengeteg szürke mókust mintha a föld nyelte volna el, a gek-

kók és gyíkok is rejtekhelyeiken lapulnak meg. A madarak is 

eltűnnek az égboltról, a tengerpartiak viszont dacolnak az 

ítéletidővel. A kisebb állatokat és növényeket felkapja a szél, 

majd valahol „leejti”: kígyó- és béka-, sőt mannaesőről szerte 

a világon évszázadok óta beszámolnak a krónikák. Amúgy 
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Az úttest már járhatatlan.

A szürke mókus mintha kérné, hogy beengedjük a házba. 
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Aki nyugati sövényleguánt (Sceloporus occidentalis) akar fogni, annak kékbe 
kell öltöznie. Kaliforniai kutatók szerint a hímek szexuális jelzőszínét felvéve 
a felére csökkenthetjük az egyedek úgynevezett felriadási távolságát. 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549895/)

A 129 éves Dallas Zooban idén augusztusban sikerült először tenyészteni a 

természetben rendkívül ritka, súlyosan veszélyeztetett szomáliai szamarat 

(Equus africanus somaliensis). A tíz nap különbséggel világra jött csikók 

– Kalila és Naima – féltestvérek: egyazon apától, a bázeli állatkertben 

született Abaitól származnak. (www.dallasnews.com)

Tudományosan igazolt tény, hogy 
kutyával könnyebb ismerkedni. 

A hüllőrajongóknak viszont jóval 
nehezebb a dolguk, sőt egy kanadai 
felmérés szerint pókos profi lképpel 
egyenesen lehetetlen becsajozni. 

(www.elitesingles.ca)

A kavicstornyozás („stacking”) világszerte népszerű 
alkotó tevékenység. Ám a mederanyag legcsekélyebb 

bolygatása is jóvátehetetlen környezeti károkkal jár, hisz 
a kövekre tapadó, alattuk lapuló vízi élőlények ilyenkor 

szárazra kerülnek vagy lesodródnak. 
A rakosgatás akár az áramlás mértékét és dinamikáját is 

gyökeresen megváltozhatja, ezért az amerikai nemzeti 
parkokban többnyire már tiltják e foglalatosságot. 

(www.smithsonianmag.com)

A hópárduc (Uncia uncia) természetvédelmi státusa egy hároméves 
cenzus nyomán veszélyeztetettről sebezhetőre változott, ami mérsékelt 
bizakodásra adhat okot. A szakértők azonban fi gyelmeztetnek, hogy 
az orvvadászat és a zsákmányállatok megfogyatkozása továbbra is 
fennálló problémák, ezért a faj megőrzését célzó programokat muszáj 
folytatni. (wcs.org)
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Nem sok állatkertben tartanak szarvas 

lundákat (Fratercula corniculata), ezért 

is volt nagy az öröm a Point Defi ance Zoo & Aquariumban a 

júliusban kikelt fi óka miatt. E galamb nagyságú tengeri madarak 

normális esetben csak fészkelni jönnek ki a szárazföldre, ahol 

sziklapárkányokon és üregekben költenek. A Washington 

állambeli „telep” az új jövevénnyel együtt is csupán öt 

egyedet számlál. (www.pdza.org)

Összejött a szükséges aláírás-mennyiség, így végül 
az USA érintett szövetségi államai közül utolsóként 
New York is védetté nyilvánította a gyémántteknőst 
(Malaclemys terrapin). Ennek köszönhetően az állat 
2018. május 4-től semmilyen életszakaszában sem lesz 
gyűjthető, vadászható. A faj populációi már 
a 20. század közepére megroggyantak a túlzott 
„hasznosítás” következtében, a környezetszennyezés, 
az élőhelycsökkenés és a fészekrablók elszaporodása 
pedig tovább nehezítették a fennmaradásukat. 
(www.dec.ny.gov)

A Bristoli Állatkert szintén 
történelmet írt, mert a Bug World 
munkatársainak eddig ezernél is 
több Deserta Grande-farkaspókot 
(Hogna ingens) sikerült kikeltetniük. 
A súlyosan veszélyeztetett faj 
egyetlen vadon élő állománya 
különböző becslések szerint 5–25 
ezer egyedet számlál, tehát a 
szaporulat egyszer még jól jöhet a 
kopár-szigeteki (Madeira) populáció 
megerősítésére. 
(www.bristolzoo.org.uk)

A textilmintás barnakígyók (Pseudonaja textilis) mérgének összetétele a 

korral változik. A főleg telelő szkinkeket fogyasztó fi atalok mérge kizárólag 

neurotoxikus fehérjéket tartalmaz, míg az aktívabb zsákmányra vadászó 

felnőttekében a véredényeket roncsoló komponensek uralkodnak. 

Amennyire tudni lehet, az egyébként teljesen szokásos ontogenetikus 

táplálékváltás más Elapidáknál nem jár az alkotórészek 

módosulásával. (www.mdpi.com/journal/toxins)

A TripAdvisor „több millió valódi 
utazó értékelése alapján” 
a Loro Parquét nevezte a világ 
legjobb állatkertjének. A Tenerifén 
található, 13 és fél hektáros 
„papagájpark” tavaly még azzal került 
be a hírekbe, hogy egyik kardszárnyú 
delfi nje „öngyilkossági szándékkal” 
kiugrott szűk medencéjéből. 
(www.tripadvisor.com)
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Aki nyugati sövényleguánt (Sceloporus occidentalis) akar fogni, annak kékbe 
kell öltöznie. Kaliforniai kutatók szerint a hímek szexuális jelzőszínét felvéve 
a felére csökkenthetjük az egyedek úgynevezett felriadási távolságát. 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549895/)

A 129 éves Dallas Zooban idén augusztusban sikerült először tenyészteni a 

természetben rendkívül ritka, súlyosan veszélyeztetett szomáliai szamarat 

(Equus africanus somaliensis). A tíz nap különbséggel világra jött csikók 

– Kalila és Naima – féltestvérek: egyazon apától, a bázeli állatkertben 

született Abaitól származnak. (www.dallasnews.com)

Tudományosan igazolt tény, hogy 
kutyával könnyebb ismerkedni. 

A hüllőrajongóknak viszont jóval 
nehezebb a dolguk, sőt egy kanadai 
felmérés szerint pókos profi lképpel 
egyenesen lehetetlen becsajozni. 

(www.elitesingles.ca)

A kavicstornyozás („stacking”) világszerte népszerű 
alkotó tevékenység. Ám a mederanyag legcsekélyebb 

bolygatása is jóvátehetetlen környezeti károkkal jár, hisz 
a kövekre tapadó, alattuk lapuló vízi élőlények ilyenkor 

szárazra kerülnek vagy lesodródnak. 
A rakosgatás akár az áramlás mértékét és dinamikáját is 

gyökeresen megváltozhatja, ezért az amerikai nemzeti 
parkokban többnyire már tiltják e foglalatosságot. 

(www.smithsonianmag.com)

A hópárduc (Uncia uncia) természetvédelmi státusa egy hároméves 
cenzus nyomán veszélyeztetettről sebezhetőre változott, ami mérsékelt 
bizakodásra adhat okot. A szakértők azonban fi gyelmeztetnek, hogy 
az orvvadászat és a zsákmányállatok megfogyatkozása továbbra is 
fennálló problémák, ezért a faj megőrzését célzó programokat muszáj 
folytatni. (wcs.org)
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B
rno, azaz Brünn városa a biológia szemszögéből néz-

ve elsősorban Gregor Mendelről nevezetes, aki híres 

örökléstani kísérleteit az ottani Ágoston-rendi kolostor 

kertjében végezte a 19. század derekán. A morvaországi régió 

legnagyobb városának azonban állatkertje is van, amelyet 

1953-ban nyitottak meg a belvárostól északnyugatra találha-

tó Mniší Hora, azaz Szerzeteshegy oldalában. A 65 hektáros 

kert bejárásához némi szintkülönbséget is le kell küzdeni, 

amelyből a főbejárattól az első látnivalókig hosszan felfelé 

kanyargó sétányon mindjárt a látogatás elején ízelítőt kaphat 

a látogató. 

Térségünk sok más állatkertjéhez hasonlóan itt is terhes 

örökséget jelentenek a 60-as, 70-es években épült, sem szép-

ORSZÁG,

VÁROS,

ÁLLATKERT

MANÁTUSZ ÉS 
MEDVEKUSZKUSZ

Nyár végén három ország három városát, Brünnt (Brno), 

Boroszlót (Wrocław) és Pozsonyt (Bratislava) kerestük fel, 

főként azért, hogy az ottani állatkerteket meglátogassuk. 

Ezek a kertek persze már a „hőskorban” is viszonylag 

könnyen elérhetőek voltak a magyar állatkertészek számára. 

Mi több, amikor a világútlevél még bámulni való csoda volt, 

forintunkat pedig nem lehetett csak úgy nyugati valutára 

váltani, az egykori Csehszlovákia és Lengyelország állatkertjei 

éppenséggel kézenfekvő úti célnak bizonyultak. 

nek, sem jónak nem mondható létesítmények. A csimpánzok 

külső férőhelye például még szemmel láthatóan megújulásra 

vár. Ami viszont az utóbbi egy-két évtizedben készült, az pél-

dásan mutat, a Bering-szoros vidékén honos élővilág bemu-

tatóhelyéről a tigrisek és a farkasok új kifutóin át az afrikai 

faluig, amelynek végében épp most készült el az oroszlánok 

Sárgalábú szirtikenguruk

Kamcsatkai medve a „Beringia” bemutató komplexum 
egyik kifutójában



új férőhelye. Mivel a kert maga egy erdős hegyoldalban van, 

különösebb erőfeszítés nélkül hozhattak létre egyszerűsé-

gükben is kiválóan megfelelő kifutókat a különféle szarva-

soknak, a szibériai kőszáli kecskéknek és rendszeresen sza-

porodó mismi takinoknak is.

A „Trópusi Királyság” nevet viselő terráriumház főleg hüllőkre 
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mutató épületszárny 1998-ban nyerte el mai formáját.

Mint az erszényesek iránt különösképpen érdeklődő állat-

kertes, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg azt a 

közönség számára is részben bejárható, és igen jól sikerült 

kengurukifutót, amelyben két érdekes faj is akad. A 2014-

ben átadott kifutóban kezdetben Bennett-kenguruk éltek, 
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bemutatására szolgál. Mocsári kengurut ugyan a Budapesti 

Állatkertben is gondoztak, úgy negyedszázaddal ezelőtt, de 

már akkor sem sok európai állatkertben foglalkoztak velük. 

Még inkább igaz ez a sárgalábúakra: a brünni állatokat is Los 

Angelesből szerezték be.

AZ AFRYKARIUMTÓL A MEDVEKUSZKUSZIG
A kalandos történelmi múltú sziléziai város, Boroszló állat-

kertjének első számú látványossága kétségkívül a nagyvona-
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dencék össztérfogata 13,6 millió liter, a teljes vízmennyiség 
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köbméter földet mozgattak meg, 4800 tonna acélt és 36 ezer 
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antiloppal, hadadaíbisszel, lármásmadárral, vízilovakkal és 

kócsagokkal – utóbbiak néha a vízilovak hátán „szörföznek”. 

A komplexum legnagyobb, 3,1 millió literes akváriumi me-

dencéje az Afrika és Madagaszkár közötti Mozambiki-csator-

Manátusz az Afrykariumban

A medvekuszkusz nem nagyon értette, mit is 
keresünk a kifutójában.

Az Afrykarium 160 méter 
hosszan elnyúló főhomlokzata 
kicsit olyan, mintha egy óriási 
hangversenyzongora billentyűsorának 
fedele volna. 
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na élővilágából ad ízelítőt, cápákkal, rájákkal, levesteknőssel. 

Kis kitérőt tehetünk a Csontváz-partra, meglátogatva a pá-

paszemes pingvinek és a dél-afrikai medvefókák otthonát, 

amely az Afrikaryum többi részétől eltérően kültéri bemutató, 

végül ellátogathatunk a Kongó-medencébe is, ahol krokodi-

lok, édesvízi halak és színpompás madarak sokasága mellett 

a tengeri tehenek a legfőbb látnivalók. A dologban persze egy 

kis „csalás” van, mert az afrikai partok mentén élő szenegáli 

manátuszok helyett itt valójában karibi manátuszokat látha-

tunk, mivel előbbi fajt nem, utóbbit viszont itt-ott azért szokták 

tartani az állatkertekben. Bemutatási szempontból viszont ez 

nem számít sokat, hiszen a két faj szemre igen hasonló.

A 33 hektáros állatkertben persze nemcsak az Afrykariumot 

érdemes megnézni. Van itt okapi, indiai orrszarvú, zavarba 

ejtő gazdagságú terráriumház, valamint „odrárium”, vagyis 

az állatkerttel egyébként szomszédos Odera folyó élővilágát 

bemutató létesítmény. Akad néhány különösképpen patinás 

állatház is, mint az 1888-ban épült elefántház és az egy év-

vel később átadott madárház. Ezek ugyan nincsenek épp a 

legkiválóbb állapotban, de komoly tervek vannak a műemléki 

rekonstrukcióra.

Az erszényesek ügyét Boroszló kapcsán is fel kell vetnem, 

mindenekelőtt azért, mert egy állatkertekben szinte egyálta-

lán nem tartott, és éppen ezért a nagyközönség körében csak 

igen kevéssé ismert erszényessel is alkalmunk volt találkoz-

ni. A kúszó erszényesek közé tartozó medvekuszkuszról van 

szó, amely nem az ausztrál régióban, sőt még csak nem is az 

ausztrál és a délkelet-ázsiai térség közötti átmeneti zónában 

őshonos, hanem Celebesz szigetén. A medvekuszkusz tehát 

már ázsiai erszényesnek mondható!

ORANGOK, FARKASOK, DÍNÓK
Az 1960-ban létesült Pozsonyi Állatkert felkeresése régi is-

merősöknél tett „családlátogatásnak” is felfogható. A pozso-

nyiak három szumátrai orangutánja közül ugyanis kettő – 

anya és fi a – budapesti születésű. Mengi 1996-ban, Vilmos 

pedig 2010-ben látta meg a napvilágot. Az orangok mellett 

csimpánzoknak is otthont adó, hét éve megnyitott komple-

xum az állatkert egyik legnagyobb szabású fejlesztése volt 

az utóbbi időkben. Jól sikerültek a tizenegy éve kialakított új 

nagymacska bemutatóhelyek, legújabban a farkasok számá-

ra hoztak létre egy tágas kifutórendszert.

A Malomvölgyben található, 96 

hektáros állatkert bejárá-

sa a nagy távolságok és 

a szintkülönbségek 

miatt túrának 

sem utolsó, érdemes rá elegendő időt szánni. A hegyes-völ-

gyes terület persze nem mindig könnyíti meg a bemutatási 

szempontból eszményinek mondható terep kialakítását. Ez 

különösen igaz a bölények kifutójára, mert az állatok persze 

látszanak, de ideális rálátásról aligha beszélhetünk.

Az állatkert egyik népszerű látványossága a területet ketté-

szelő völgy aljában kialakított „dínópark”, amely életnagysá-

gú vagy ahhoz közeli őshüllő-rekonstrukciókat mutat be elég 

nagy számban. Sőt, feltűnő, hogy ezek között számos mozgó 

kivitelű is akad, ami viszonylag kevéssé jellemző szabadtéri 

kiállítás esetén. Arról persze, hogy az ilyen látványosságok 

mennyire illeszkednek egy állatkertbe, ahol végső soron épp 

az eleven állatok bemutatásán van a hangsúly, megoszlanak 

a vélemények. De ha az állatokról való gondoskodás egyéb-

ként megfelelő színvonalú, és nem veszünk el a kifutóktól 

hasznos területet a dínók kedvéért, ugyan miért ne lehetne 

egy állatkert része az ősvilági lények élethű másának bemu-

tatója is? A közönség láthatóan szívesen fogadja…

HANGA ZOLTÁN

Fehértigris-portré

„Malomvölgyi” Triceratops
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 HÍREK A BUDAPESTI ÁLLATKERTBŐL

AFRIKAI TOLLASBÁL

A hűvösebb idő beköszöntével felértékelőd-

nek a fűtött, fedett bemutatóhelyek, mint 

a Pálmaház, a Varázshegy vagy éppen a 

Szavanna-komplexumhoz tartozó tekinté-

lyes méretű állatház. Ez utóbbiban helyeztük 

el a közelmúltban érkezett szövőmadarakat 

is, amelyek két közeli rokonságban álló faj, 

az orix-szövőmadár (Euplecter orix) és a 

narancsszínű szövőmadár (Euplectes fran-

ciscanus) képviselői. Mindkét fajra jellemző 

az ivari kétalakúság, azaz a két nem képvise-

lőinek megjelenésében jelentős különbségek 

vannak. A tojók barnás, illetve homokszínűek, 

olyannyira, hogy a felületes szemlélő akár 

verébnek is nézhetné őket. A hímek viszont 

– legalábbis nászidőszakban – látványos, 

harsány színű tollazatot viselnek.

A szövőmadarak főként Afrikának a Szaha-

rától délre eső területein elterjedt állatok. A 

zoológusok mintegy másfél tucat fajukat kü-

lönböztetik meg. Nevüket arról kapták, hogy 

nagy ügyességgel építenek maguknak olykor 

egészen komoly, bonyolult felépítésű fészke-

ket javarészt egymásba fűzött fűszálakból.

MEGÉRKEZETT GODZILLA!
Godzillának hívják állatkertünk leg-

újabb komodói varánuszát, aki Jersey 

szigetéről, a Gerald Durrell alapította 

állatkertből érkezett hozzánk. A terme-

tes hüllőfajjal – melynek egynémely 

élettani sajátosságáról Tóth Tamás e 

számunkban megjelent cikkében rész-

letesen is szó esik – kilenc esztendeje 

foglalkozunk, hiszen egy másik, Irwin 

nevű hím állat 2008 óta kertünk lakója. 

A most érkezett nőstény 2012. szeptem-

ber 30-án kelt ki a tojásból a Rotterdami 

Állatkertben, ahonnan egyéves korában 

került Jersey-re, majd onnan a közel-

múltban hozzánk, Budapestre.

Godzillát nem Irwin mellé szánjuk pár-

nak, ugyanis a faj tenyészprogramjának 

keretében az a megállapodás született 

a részt vevő állatkertek között, hogy a 

szűznemzésből született hímeket (csak 

hímek születhetnek így) nem szapo-

rítjuk tovább. Középtávon azonban azt 

tervezzük, hogy a most érkezett nős-

tény állat mellé egy korban hozzá illő 

hímet is hozunk majd.
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HELYÉRE KERÜLT A PANNON PARK ALAPKÖVE
Állatkertünk barátai előtt nem titok, hogy területünk a közelmúltban több lépésben mintegy 7,3 hektárral bővült. Az új terüle-

teken négy új fejlesztés megvalósításán dolgozunk, amelyek közül a legnagyobb szabású beruházás az úgynevezett Pannon 

Park létrehozása. Az öthektáros tematikus bemutatóhely létesítményeinek alapkövét október 3-án rakta le Tarlós István fő-

polgármester, Balog Zoltán miniszter és Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója.

A Pannon Park, amelyhez tágas szabadkifutók, valamint egy 1,7 hektár alapterületű „fedett park”, úgynevezett biodóm is tar-

tozik majd, a tervek szerint 2020 végére fog elkészülni olyan megoldásokkal, amelyek az állatkertészet ma elérhető legmaga-

sabb színvonalát képviselik.

A bemutatott állatok között lesznek olyanok, amelyek a fejlesztések nyomán költözhetnek át új, korszerűbb és tágasabb ott-

honba: ilyenek például az elefántok. Lesznek továbbá olyan állatok, amelyeket régebben bemutattunk ugyan, de az elmúlt 

években, éppen a terület szűkössége miatt, le kellett mondanunk a tartásukról. Újra lehet például csimpánzunk, mi több, 

valószínűleg nem is a korábban bemutatott fajt, hanem bonobót, azaz törpecsimpánzt hozunk majd a Pannon Parkba. És 

persze lesznek olyan állatok is, amelyeket állatkertünk közönsége nálunk eddig még soha nem láthatott. Reményeink szerint 

például tengeri tehenek bemutatására is lehetőségünk lesz.

NEM BORZASZTÓ, 
HANEM URACÓI
A borzasztó csörgőkígyóról (Crotalus 

durissus) a herpetológusok kimutat-

ták, hogy ez a faj korántsem egységes, 

hanem elterjedési területén belül helyi 

változatai, alfajai alakultak ki. Az egyik 

alfajt, az uracói csörgőkígyót (Crotalus 

durissus vegrandis) 1941-ben fedezték fel 

a Venezuela északkeleti részén található 

Monagas államban, Uracoa település 

közelében. A legújabb kutatások szerint 

azonban az uracói csörgőkígyó annyi-

ra különbözik legközelebbi rokonaitól, 

hogy valójában nem is csak a borzasztó 

csörgőkígyó alfajainak egyike, hanem 

önálló állatfaj (Crotalus vegrandis).

A mi két uracói csörgőkígyónk kobzott 

állatként került hozzánk. Ilyen jellegű 

esetek akkor fordulnak elő, ha például 

valaki illegálisan, a vonatkozó szabályo-

kat megkerülve próbál otthon mérgeskí-

gyókat tartani. 
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N
ézzünk néhány példát arra, hogyan történik az állati 

újrahasznosítás! Mint tudvalevő, a szaru, a szőr és a 

csont nehezen bomlik le. A szarvasok, őzek például 

levetik agancsukat, az erdőben mégis ritkán lelünk e� éle fej-

díszt. Igaz, legálisan vagy illegálisan be is gyűjtik ezeket, ám 

jó néhány ott marad a fák között. Nos, ezeket megtalálják a 

kis rágcsálók, pockok és egerek, s erős fogaikkal megrágcsál-

ják az agancsot, hogy kalcium- és ásványianyag-szükségle-

tüket fedezzék. 

A levedlett toll és a szőr is nehezen bomlik le (de lebomlik!), 

ám míg ez megtörténik, ezek is többnyire hasznosulnak. 

Ugyanis remek fészekanyag készülhet belőlük! Az állatker-

tekben megfi gyelhetjük, amint a különféle madarak, pél-

dául a csókák, még a nagyobb testű állatokra is rászállnak, 

s igyekeznek a levedlett, „kifelé igyekvő” szőrcsomókat még 

a gazdaállatból kitépni. Egyébként nagyon sok emlősfaj saját 

szőrével béleli ki a fészkét.  

MEGEMÉSZTVE
Amilyen felelőtlenül bánik az ételmaradékkal az ember, 

olyan bölcs előrelátással bánik a természet a ragadozók zsák-

mányának maradékával. Azért van-

nak a dögevők, hogy semmi 

se vesszen kárba. Egy hiéna 

a legerősebb csontot is képes 

szétrágni, sőt megemészteni, s 

hasonlóképpen „csontevő” pél-

dául a szakállas saskeselyű is. 

ÁLLATI ÚJRAHASZNOSÍTÁS

TANULJUNK
AZ ÁLLATOKTÓL!

A Földünkön élő mintegy 7,5 milliárd ember elképzelhetetlenül sok szemetet 

termel, amellyel szennyezi és mérgezi a környezetét, megváltoztatja 

a biológiai folyamatokat, termőterületeket és természeti tájakat tesz 

tönkre – és a negatív hatásokat még hosszasan sorolhatnánk. 

Jó, ha tudjuk, az ember az egyetlen élőlény, amely szemetel. 

Az állatok újrahasznosítanak, ezért létezhetett még nem is olyan 

régen biológiai egyensúly.

Emellett a dögevők eltüntetik a szőrös bőrt és egyéb mara-

dékot is. Tehát egy elejtett állatból minden hasznosul. Amit 

pedig a dögevők is meghagynak, azt a kisebb lebontó szer-

vezetek emésztik fel. 

A növényevők kordában tartják a növényeket, nem hagy-

ják túl magasra nőni, így vigyáznak az évezredek, évmilli-

Amit az oroszlán meghagy....
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ók alatt kialakult ökoszisztémára. Trágyájukkal pedig éltetik 

az erdőt-mezőt. Ám ahhoz, hogy a trágya hasznosuljon, kis 

állatkákra van szükség, amelyek bedolgozzák a talajba. Ilyen 

lények például a ganajtúró bogarak, amelyek nélkül hamar 

tönkremehet a környezet. Sajnos az emberi tevékenység eb-

ben a kérdésben is jelentős negatív változásokat hozott, a 

haszonállatok milliói már nem hasznosítanak, hanem 

pusztítanak, közvetve vagy közvetlenül. Ennek a fo-

lyamatnak pedig az őshonos fajok látják kárát. A le-

bontó szervezetek gyakran már nem tudnak mit 

kezdeni a számtalan haszonállat trágyájával, 

megszűnik annak az egyébként igen fontos 

újrahasznosítása. A legelők kiégnek, így a 

marhacsordák számára új területek után kell 

nézni.

AUSZTRÁL PÉLDA
A legjobb példa erre talán Ausztrália. Éltek ugyan trágyafel-

dolgozó bogarak a kontinensen, ám ezek hozzászoktak az 

erszényesek nyújtotta táplálékhoz, és eszük ágában sem volt 

a betelepített marhák, kecskék, juhok vagy éppen lovak hul-

ladékát megenni.

Végül is megszületett az ötlet: betelepített állatokhoz bete-

lepített bogarat kell hozni! Honfi társunk, dr. Bornemissza 

György volt az, aki hosszú kísérletezés és kutatómunka után 

Európából és Dél-Afrikából összegyűjtötte azokat a ganajtúró 

fajokat, amelyek megmenthetik a kontinens legelőit. A kívánt 

siker nem maradt el, a bogarak szorgalmasan fogyasztják a 

háziállatok trágyáját. A probléma csak az, hogy a legelőket 

megmentették ugyan, de az erdőket nem, ezek továbbra is 

fogyatkoznak, mivel újabb és újabb területekre van szüksége 

a számtalan haszonállatnak.

Talán érdemes megemlíteni, hogy nem egy növényfaj sorsa 

bizony az állatokhoz kötött. A világ legdrágább kávéja, amely-

nek babját a maláji pálmasodró ürülékéből bányásszák ki, 

leginkább az emberek számára, üzleti szempontból fontos. 

Ám szép számmal akadnak olyan vadon élő, nem termesz-

tett növények, amelyeknek a magvai csak akkor kelnek ki, ha 

már beutazták valamelyik nagyobb testű állat bélcsatornáját. 

Ha kipusztítják az adott állatfajt, kipusztul a növény is.

Hajdan az emberek együtt tudtak élni a természettel, alig 

termeltek szemetet. Ha maradt egy kis étel, azt megkapta a 

kutya, a macska vagy valamelyik haszonállat. Az generáci-

ók alatt termelődött igazi szemétnek (ami végképp kilyukadt, 

elromlott, amit nem lehetett eltüzelni stb.) pedig elegendő 

volt egy kisebb udvari szemétdomb. Ma az egyik legnagyobb 

veszélyt éppen a felhalmozódott tengernyi szemét jelenti, 

amelyet csak okos újrahasznosítással és szelektív hulladék-

kezeléssel lehet enyhíteni. 

K. ZS.

A természetben nincs pazarlás. A trágya is hasznosul.

...azt a foltos hiéna megeszi. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRNYEZETÉRT

Évről évre 1 millió ember látja majd azokat a tablókat, ismeretterjesztő táblákat, amelyek hamarosan kihelyezésre 
kerülnek a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) támogatásával projekt indul a 
szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságának bemutatására.
Mivel a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek és a � atalok � gyelmét kell felhívni főleg a környezetvédelmi problé-
mákra, a környezettudatos nevelés és szemléletformálás keretében az állatkertben kihelyezésre kerülő tablók játékos 
formában, sok képpel, közérthetően és olvasmányosan mesélik el, miért és hogyan kell szelektíven hulladékot gyűj-
teni. 
Emellett, hogy a tanultakat gyakorolhassák a látogatók, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezéséről is gondoskodnak az 
állatkert területén.
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dául a csókák, még a nagyobb testű állatokra is rászállnak, 

s igyekeznek a levedlett, „kifelé igyekvő” szőrcsomókat még 

a gazdaállatból kitépni. Egyébként nagyon sok emlősfaj saját 
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szétrágni, sőt megemészteni, s 

hasonlóképpen „csontevő” pél-
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A Földünkön élő mintegy 7,5 milliárd ember elképzelhetetlenül sok szemetet 

termel, amellyel szennyezi és mérgezi a környezetét, megváltoztatja 

a biológiai folyamatokat, termőterületeket és természeti tájakat tesz 

tönkre – és a negatív hatásokat még hosszasan sorolhatnánk. 

Jó, ha tudjuk, az ember az egyetlen élőlény, amely szemetel. 

Az állatok újrahasznosítanak, ezért létezhetett még nem is olyan 

régen biológiai egyensúly.

Emellett a dögevők eltüntetik a szőrös bőrt és egyéb mara-

dékot is. Tehát egy elejtett állatból minden hasznosul. Amit 

pedig a dögevők is meghagynak, azt a kisebb lebontó szer-

vezetek emésztik fel. 

A növényevők kordában tartják a növényeket, nem hagy-

ják túl magasra nőni, így vigyáznak az évezredek, évmilli-
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HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

A játék során a látogatók 19. századi i� ú kutatók bőrébe bújhat-

nak. Különös meghívást kapnak egy titokzatos tudóstól, aki 

azt állítja, hogy megfejtette „az élet legnagyobb rejtélyét”. Ha 

sikerül megoldani a felfedezéshez vezető rejtvényeket, társfel-

fedezőkként együtt tárhatjátok eredményeiteket a világ elé. Ez 

a lehető legcsábítóbb ajánlat egy fi atal kutató számára! De az 

élet legnagyobb titkát – a felismerést és a kijutást – a dolgozó-

szoba valódi állat- és növénypreparátumai, geológiai kincsei 

és ősmaradványai őrzik…

SZABADÍTSD KI A TETSZHALOTTAT!
A 18. században még gyermekcipőben járt az orvostudomány. 

A halál diagnózisa – műszerek híján – sokszor pontatlan volt. 

Előfordult, hogy halottnak vélt, ám élő embereket temettek el. 

Néhány szerencsés megmenekülést leszámítva borzalmas 

halál várt a szűk koporsóban magukhoz tértekre. A játék is egy 

ilyen, valóban megtörtént – és szomorúan végződő – váci 

eseten alapul.

A látogatóknak most lehetőségük nyílik rá, hogy visszautaz-

zanak az időben, s kiszabadítsák a tetszhalottat! Ódon családi 

kripta várja az érdeklődőket, valódi emberi maradványokkal. 

Amennyiben megfejtik az évszázados rejtélyeket, és meglelik 

a kulcsot, akkor még időben megmenthetik a magához tért 

tetszhalottat a szörnyű kínhaláltól…

Részletek a honlapunkon: http://www.nhmus.hu/hu/knowland-szabaduloszoba

FEJTSD MEG AZ ÉLET LEGNAGYOBB REJTÉLYÉT!

Az őszi szünetben (november 1-től 3-ig) a családokat 
olyan programokkal várjuk, amelyekbe a nap folya-
mán bármikor bekapcsolódhatnak. Az Arany János 
írásai által ihletett kutatóúton a kiállításokban eredhe-
tünk a költő verseiben szereplő állat- és növényfajok 
nyomába. A kalandvágyókat különleges és hétköznapi 
tárgyakkal, fejtörőkkel, kísérletekkel felszerelt felfedező 
szigetek várják. 
Vigyázat! Az élmény mellé mindig csempészünk egy 
kis tudományt! 

CSALÁDI DÉLELŐTTÖK
A MÚZEUMBAN 

TEDD MAGAD PRÓBÁRA!
IZGALMAS SZABADULÓS JÁTÉKOK

HITELES KÖRNYEZET

IZGALOM

KALAND

KREATIVITÁS
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MAGYARORSZÁG 
ŐSMARADVÁNYAI 19.

(Szob; középső miocén; Magyar Természettudományi Múzeum, 
Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

A puhatestűek a leggyakoribb gerinctelen-ősmaradványok közé tartoznak hazánk-
ban, s többnyire közülük is kiemelkedik a csigák fajgazdagsága és egyedszáma. Kü-
lönösen gazdagok a miocén kori lelőhelyeink, amelyek a hajdani Középső-Parate-
thys-tenger faunáját őrizték meg. A Kárpát-medencében utoljára a középső miocén 
badeni időszakában hullámzott normál sós vizű tenger. Ekkor a terület összekötte-
tésben állt a Földközi-tenger medencéjével a mai Szlovénián keresztül, így folyama-
tos volt a tengervíz-utánpótlás és a faunakicserélődés. Később, a Dinaridák kiemelke-
dése miatt megszakadt az összeköttetés, és a Pannon-medence elkezdett feltöltődni, 
vizének pedig fokozatosan csökkent a sótartalma a beömlő folyók hatására. Ám a középső miocénben még na-
gyon gazdag élővilág burjánzott a sekélytengerekben. Noha a Börzsöny fő tömege miocén kori vulkanikus kőze-
tekből áll, a peremein üledékes kőzetek is kibukkannak. Ősmaradványokban gazdag homokos üledékeket isme-
rünk például Szob környékén, a Malom-kertben. A homokban kiváló megtartású ősmaradványok találhatók, de 
a vékony héjú kagylók többnyire összetöredeztek. Összességében 267 csiga- és 78 kagylófajt írtak le erről a terü-
letről. A hosszúkás, torony alakú Turritella a mai sekélytengerekből is jól ismert, s gyakori a magyarországi oligo-
cén és miocén kori tengeri üledékekben is. A szobi lelőhelyen ez az egyik leggyakoribb és legkönnyebben gyűjt-
hető ősmaradvány. A szobi és a letkési puhatestű-faunát, köztük a Turritella-fajokat Csepreghyné Meznerics 
Ilona, az Őslénytani és Földtani Tár egykori vezetője dolgozta fel egy monográfi ában, melynek anyaga a múzeum 
paleontológiai gyűjteményében található.              DULAI ALFRÉD

Turritella badensis (Sacco, 1895)

MŰHELYTITKOK

Pillantsanak be muzeológusaink, preparátoraink munkájába 
interaktív bemutatók keretében, ismerjék meg tízmilliós 
gyűjteményünk néhány érdekes, féltve őrzött darabját is. 
A program ingyenes.

TÉMÁK ÉS IDŐPONTOK:

November 4. 
Vas Zoltán – Szöllősi-Tóth Petra: Darazsak
November 11. 
Bókáné Barbacka Mária: A múlt őrzői – 200 millió éves erdők 
nyomában
November 18. 
Görföl Tamás: Pelék és más kisemlősök
November 25. 
Erdei Boglárka: Ősnövények
December 2. 
Gubányi András: Paraziták
December 9. 
Papp Beáta: Mohák – a télen is zöld növények

ŐSSZEL IS SZOMBATONKÉNT 10-TŐL 14 ÓRÁIG

Darázsgyűjteményi műhelytitkok

HÍRCSOKOR A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBÓL

A játék során a látogatók 19. századi i� ú kutatók bőrébe bújhat-

nak. Különös meghívást kapnak egy titokzatos tudóstól, aki 

azt állítja, hogy megfejtette „az élet legnagyobb rejtélyét”. Ha 

sikerül megoldani a felfedezéshez vezető rejtvényeket, társfel-

fedezőkként együtt tárhatjátok eredményeiteket a világ elé. Ez 

a lehető legcsábítóbb ajánlat egy fi atal kutató számára! De az 

élet legnagyobb titkát – a felismerést és a kijutást – a dolgozó-

szoba valódi állat- és növénypreparátumai, geológiai kincsei 

és ősmaradványai őrzik…

SZABADÍTSD KI A TETSZHALOTTAT!
A 18. században még gyermekcipőben járt az orvostudomány. 

A halál diagnózisa – műszerek híján – sokszor pontatlan volt. 

Előfordult, hogy halottnak vélt, ám élő embereket temettek el. 

Néhány szerencsés megmenekülést leszámítva borzalmas 

halál várt a szűk koporsóban magukhoz tértekre. A játék is egy 

ilyen, valóban megtörtént – és szomorúan végződő – váci 

eseten alapul.

A látogatóknak most lehetőségük nyílik rá, hogy visszautaz-

zanak az időben, s kiszabadítsák a tetszhalottat! Ódon családi 

kripta várja az érdeklődőket, valódi emberi maradványokkal. 

Amennyiben megfejtik az évszázados rejtélyeket, és meglelik 

a kulcsot, akkor még időben megmenthetik a magához tért 

tetszhalottat a szörnyű kínhaláltól…

Részletek a honlapunkon: http://www.nhmus.hu/hu/knowland-szabaduloszoba

FEJTSD MEG AZ ÉLET LEGNAGYOBB REJTÉLYÉT!

Az őszi szünetben (november 1-től 3-ig) a családokat 
olyan programokkal várjuk, amelyekbe a nap folya-
mán bármikor bekapcsolódhatnak. Az Arany János 
írásai által ihletett kutatóúton a kiállításokban eredhe-
tünk a költő verseiben szereplő állat- és növényfajok 
nyomába. A kalandvágyókat különleges és hétköznapi 
tárgyakkal, fejtörőkkel, kísérletekkel felszerelt felfedező 
szigetek várják. 
Vigyázat! Az élmény mellé mindig csempészünk egy 
kis tudományt! 

CSALÁDI DÉLELŐTTÖK
A MÚZEUMBAN 

TEDD MAGAD PRÓBÁRA!
IZGALMAS SZABADULÓS JÁTÉKOK

HITELES KÖRNYEZET

IZGALOM

KALAND
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K
özismert tény, hogy a kétéltűek, azaz a gőték és a bé-

kák is életük első szakaszában olyan szerveket hordoz-

nak, amelyek átalakulásuk során eltűnnek, s szerepü-

ket más szervek veszik át a kifejlett egyedben. Így például a 

gőtéknél a fenyőgallyacskára emlékeztető kopoltyúk helyett 

a fejlődés későbbi szakaszában tüdő végzi el az oxigén fel-

vételét. 

Az axolotl a fenti szabállyal szemben egész életében ko-

poltyúval lélegzik, következésképp ebben a lárvaszerű álla-

potban válik ivaréretté. A lárvakori tulajdonságok megtartá-

sa jól ismert jelenség a zoológusok körében, saját neve is van: 

neoténia, másként pedomorfózis. Mindkét szó ugyanarra 

utal, azaz a fi atalkori bélyegek élethosszon át tartó megmara-

dására. A gőtéknél a kopoltyúk mellett a bőr szerkezete vagy 

a fej alakja is jelentős mértékben átalakul a felnőtté válás so-

rán, így e bélyegek is okozhatnak neoténiás megjelenést, ha 

megmaradnak lárvakori formájukban.

A neoténia biológiai szabályozóiról még manapság is keve-

set tudunk. A kétéltűek esetében az átalakulást egy jódtartal-

mú pajzsmirigyhormon, a tiroxin vezérli. Korábbi kutatások 

alapján az az elképzelés született, hogy a neoténiás fajoknál 

a tiroxint termelő endokrin rendszer elégtelen működése 

okozza a jelenséget. Ezt látszik igazolni a számtalan labora-

tóriumi kísérlet, melyek során tiroxin befecskendezése után 

a kezelt neoténiás állat részben vagy teljesen átalakul. Azért 

nem egyértelmű a fenti hormonális összefüggés, mert idő-

közben azt is kimutatták, hogy az axolotl esetében a 

tiroxint megkötő receptorok megfelelően működnek, 

így még mindig homályos, hogy a hormon miért 

nem képes beindítani az átalakulást.

ÖRÖKIFJAK
Ma már kevésbé népszerű, de a 80-as, 90-es években közkedvelt házi kedvencnek számított 

a harántfogú gőték családjába tartozó mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum), vagy eredeti 

azték nevén vízikutya. Ez a sajátos megjelenésű kétéltű azért vált világszerte ismertté, mert egész 

életében megtartja páros kopoltyúit, melyek egyébként csak a lárvakorra jellemzők.
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Ma már kevésbé népszerű, de a 80-as, 90-es években közkedvelt házi kedvencnek számított 

a harántfogú gőték családjába tartozó mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum), vagy eredeti 

azték nevén vízikutya. Ez a sajátos megjelenésű kétéltű azért vált világszerte ismertté, mert egész 

életében megtartja páros kopoltyúit, melyek egyébként csak a lárvakorra jellemzők.

A vakondokgőte átalakulása az élőhelytől függ.

Mexikói axolotl ivarérett példánya 
a lárvakori kopoltyúkkal

ÖRÖKIFJAK



MIÉRT ÉRDEMES „GYEREKNEK” MARADNI?
Joggal merül fel a kérdés, hogy milyen előnyökkel jár, ha 

egy kétéltű lárvaszerű állapotban marad, és nem hagyja el 

a bölcsőként szolgáló vizet. A válasz szinte magától adódik: 

bizonyára jobban megtalálja létfeltételeit a vízben, mint a 

szárazföldön. Számos fajt ismerünk, mely olyan élőhelyen 

szaporodik, ahol a szárazföldi környezet igen nagy kihívások 

elé állítja. Ilyen tényező lehet például a szélsőséges hőinga-

dozás, amelyhez a gőték és szalamandrák zöme nem tud al-

kalmazkodni. De ugyanide vezet, ha nincs elegendő táplálék 

a közelben, teszem azt, a gyenge növényzeti borítás miatt. A 

tétel fordítva is igaz, azaz ha a kikeléshez használt víztestből 

hiányoznak a ragadozók, például a halak, akkor megszűnik 

az a kényszerítő erő, ami átalakulásra serkentené az állatot.

A fentiek sajátságos egyvelegét látjuk a Balkán-félszigeten 

élő neoténiás barlangi vakgőte (Proteus anguinus) esetében. 

A barlangi sötétség kifejezetten kedvezőtlen a száraz-

földi vadászathoz, a táplálékkészlet is csekély, viszont 

a búvópatakokban jószerével nincs ellensége a vak-

gőtének… A Bolitoglossa genuszba tartozó tüdőtlen 

szalamandrák egyes fajai trópusi növények hü-

velyszerűn csavarodó levélnyelében élnek. Ezek az 

állatok egész életükben megtartják az ujjuk végén 

kialakult tapadókorongot, ami pedig a tüdőtlen szala-

mandraféléknél a fejlődés korai szakaszában rendszerint 

eltűnik. Esetükben tehát egyszerűen a felnőttkori közegben 

való mozgás alapfeltétele a lárvakori tulajdonság megtartása.

MEGFELELŐ ÉLETFELTÉTELEK
Ha mindezen ökológiai korlátokat és előnyöket egybegyűjt-

jük, végeredményben magától adódik, hogy milyen helye-

ken érdemes neoténiás kétéltűfajokat keresni. Összegezve: a 

lárva által használt víztest legyen állandó (mert a kiszáradás 

is átalakulásra késztet), és hiányozzanak belőle a ragadozó 

halak, valamint a bogár- és szitakötőlárvák. Emellett a szá-

razföldi környezet nyújtson nehéz létfeltételeket, beleértve a 

klimatikus, fi zikai és biológiai tényezőket is. A szabály egy-

szerűnek tűnik, de az evolúció újabb csavarokat is tud illesz-

teni a fenti összefüggésekbe. A két említett kétéltű, az axolotl 

és a vakgőte is úgynevezett obligát neoténiás, ami azt jelenti, 

hogy populációjuk minden egyede lárvaállapotban éri meg 

a felnőtté válást. Velük szemben léteznek olyan fajok, mint 

például a vakondgőte (Ambystoma talpoideum). Náluk a neo-

ténia csak olyan populációkban bukkan föl, melyekben na-

gyobb túléléssel kecsegtet, ha elnyújtják a vízben tartózko-

dás időtartamát. Ez esetben fakultatív neoténiáról beszélünk, 

utalva rá, hogy nem minden egyedet érint.

Időről időre még jól ismert hazai fajaink is produkálhatják a 

szóban forgó jelenséget. 2008-ban a Kis-Balatonon került elő 

egy pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), amely már egy kifejlett 

példány testméretével rendelkezett, ám a kopoltyúi is meg-

maradtak működő állapotban. Az egyedet rövid ideig akvá-

riumban tartottuk, s itt – a bizonytalanná vált körülmények 

hatására – három nap alatt elvesztette neoténiás megjelené-

sét, átalakulása pedig rendben lezajlott.

DR. KOVÁCS TIBOR
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Barlangi sötétben élő vakgőte kifejlett egyede

A felnőtt gőtéknek normális 
esetben nincs kopoltyújuk.

Időlegesen neoténiát mutató pettyes gőte a Kis-Balatonról

K
özismert tény, hogy a kétéltűek, azaz a gőték és a bé-

kák is életük első szakaszában olyan szerveket hordoz-

nak, amelyek átalakulásuk során eltűnnek, s szerepü-

ket más szervek veszik át a kifejlett egyedben. Így például a 

gőtéknél a fenyőgallyacskára emlékeztető kopoltyúk helyett 

a fejlődés későbbi szakaszában tüdő végzi el az oxigén fel-

vételét. 

Az axolotl a fenti szabállyal szemben egész életében ko-

poltyúval lélegzik, következésképp ebben a lárvaszerű álla-

potban válik ivaréretté. A lárvakori tulajdonságok megtartá-

sa jól ismert jelenség a zoológusok körében, saját neve is van: 

neoténia, másként pedomorfózis. Mindkét szó ugyanarra 

utal, azaz a fi atalkori bélyegek élethosszon át tartó megmara-

dására. A gőtéknél a kopoltyúk mellett a bőr szerkezete vagy 

a fej alakja is jelentős mértékben átalakul a felnőtté válás so-

rán, így e bélyegek is okozhatnak neoténiás megjelenést, ha 

megmaradnak lárvakori formájukban.

A neoténia biológiai szabályozóiról még manapság is keve-

set tudunk. A kétéltűek esetében az átalakulást egy jódtartal-

mú pajzsmirigyhormon, a tiroxin vezérli. Korábbi kutatások 

alapján az az elképzelés született, hogy a neoténiás fajoknál 

a tiroxint termelő endokrin rendszer elégtelen működése 

okozza a jelenséget. Ezt látszik igazolni a számtalan labora-

tóriumi kísérlet, melyek során tiroxin befecskendezése után 

a kezelt neoténiás állat részben vagy teljesen átalakul. Azért 

nem egyértelmű a fenti hormonális összefüggés, mert idő-

közben azt is kimutatták, hogy az axolotl esetében a 

tiroxint megkötő receptorok megfelelően működnek, 

így még mindig homályos, hogy a hormon miért 

nem képes beindítani az átalakulást.

ÖRÖKIFJAK
Ma már kevésbé népszerű, de a 80-as, 90-es években közkedvelt házi kedvencnek számított 

a harántfogú gőték családjába tartozó mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum), vagy eredeti 

azték nevén vízikutya. Ez a sajátos megjelenésű kétéltű azért vált világszerte ismertté, mert egész 

életében megtartja páros kopoltyúit, melyek egyébként csak a lárvakorra jellemzők.
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Ma már kevésbé népszerű, de a 80-as, 90-es években közkedvelt házi kedvencnek számított 

a harántfogú gőték családjába tartozó mexikói axolotl (Ambystoma mexicanum), vagy eredeti 

azték nevén vízikutya. Ez a sajátos megjelenésű kétéltű azért vált világszerte ismertté, mert egész 

életében megtartja páros kopoltyúit, melyek egyébként csak a lárvakorra jellemzők.

A vakondokgőte átalakulása az élőhelytől függ.

Mexikói axolotl ivarérett példánya 
a lárvakori kopoltyúkkal

ÖRÖKIFJAK
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J
ellegzetes nyár végi hang a frissen kirepült macska-

bagoly-fi ókák sípoló nyávogása, mellyel a szülőket kí-

vánják gyorsabb vacsoraszállításra sarkallni. Az öregek 

hangos huhogása is közismert: ez ugyanis az angol krimik 

elmaradhatatlan háttérhangja; de az estefelé felhangzó kiál-

tás sokak számára a valóságban is hátborzongató.

ISMERETLEN ISMERŐS
A macskabagoly hazánkban általánosan elterjedt; a hegyi bük-

kösöktől az alföldi erdőkig, sőt újabban az emberi környezet-

ben is, a városi parkok odvas fáitól kezdve a ligetes környezet-

ben álló nyaralók padlásáig előfordul. Két színváltozata ismert: 

az északi (bükkös zónában élő) madarak alapvetően szürkés 

árnyalatúak, míg a melegebb színekkel jellemezhető (alacso-

nyabban fekvő) tölgyesekben élők vöröses tollazatot viselnek.

A macskabagoly egyike a Strix-fajoknak, amelyek igen ve-

hemens módon védelmezik költőterületüket. Hazánkban a 

hatalmas uráli bagoly (Strix uralensis) okozhat meglepetést 

az erdőjárók számára, Észak-Amerikában pedig helyenként 

külön táblával fi gyelmeztetik a turistákat, hogy legyenek kö-

A MACSKABAGOLY
Gyermekkorom egyik meghatározó madártani élménye egy nagycenki nyaralás volt, amikor az első 

alkonyatkor a kastély parkjából kísérteties huhogás és nyávogás hangzott fel, mely az egész éjszakát 

végigkísérte. Csak másnap derült ki, hogy a félelmetes hangokat egy családnyi macskabagoly (Strix 

aluco) adta ki, amelynek a nevét innentől nem is kellett különösebben magyarázni…

rültekintőek, mert a szalagos bagoly (Strix varia) költőterüle-

tére értek. A kisebb termetű macskabagoly megtermettebb 

testvéreihez képest ártatlan jószágnak látszik, ám ez csak a 

látszat… A nagy sötét szemek és a nyájas tekintet mögött vér-

mes ragadozó lakik. Az előző század neves brit madárfotó-

sa, Eric Hosking is részint egy macskabagolynak köszönheti 

karrierjét. Fotózás közben ugyanis a bagoly belevágott a bal 

szemébe, olyan súlyos sérülést okozva, hogy Hosking a fél 

szemére megvakult. Ez olyan sajtóhír lett, ami egy csapásra 

közismertté és keresetté tette az amúgy tehetséges fotóst.

A NAGY BAGOLY MEGESZI A KIS BAGLYOT
A macskabagoly nappal nem mozog, csak ha kiugrasztják. 

Az éjszaka vadásza alkonyattól válik aktívvá, s huhogva jelzi, 

hogy eljött az ő ideje. Főleg rágcsálókat fogyaszt (elsősorban 

egereket, pockokat és peléket), de ha nincs belőlük elegendő, 

akkor nem kíméli a nálánál kisebb madarakat sem, ideértve 

rokonait, a gatyáskuvikot és a legkisebb európai baglyot, az 

alig öklömnyi törpekuvikot is. Az említett hatás olyannyira 

számottevő, hogy a kutatók szerint a törpekuvik az élőhely-

átalakítást (a kiterjedt erdőségek feldarabolódását) követően a 

macskabagoly térhódítása miatt pusztult ki 1967-re a németor-

szági Fekete-erdőből. Szerencsére a tájléptékű újraerdősítések 

után a helyzet rendeződött, ám ehhez a törpekuvik mestersé-
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ges visszatelepítése is kellett. A Balkánon végzett vizsgálatokból pedig az derült ki, hogy a macska-

bagoly predációja olyan mértékű, hogy sok helyütt e faj jelenléte zárja ki a gatyáskuvik-populáció 

megerősödését. Ugyanakkor a macskabagoly élete sem fenékig tejfel, hiszen a nála nagyobb fajok 

(mint a karvalybagoly vagy a hazánkban is élő uráli bagoly) az ő állományait szabályozzák, aminek 

oka leginkább a táplálékkonkurenciára vezethető vissza.

A baglyok tökéletesen látnak erős fényben is, de a madárvilágban ők csupán az éjszakai égbolt urai, 

mert hajnaltól alkonyatig más fajok veszik át ezt a szerepet. A napfényes időszakot pihenéssel töltik, s 

ilyenkor kénytelenek elrejtőzni, mert az énekesmadarak (hazánkban főként a rigók és a szajkók) kímé-

letlenül űzik az eléjük kerülő baglyot. E közutálat oka, hogy a nappali ragadozók elől van esély mene-

külni, míg az éjszaka csendjében hangtalanul vadászó bagoly úgy emeli le az ágon alvó madarat, mint 

a kamrában a polcok között válogató háziasszony a megkívánt befőttet…

MINT AZ ORGONASÍP
A macskabagoly általában négy fi ókát nevel, amelyek között jelentős különbség lehet, mivel a bag-

lyok stratégiája (vagy ha úgy tetszik, a táplálékellátottság bizonytalanságára adott válasza) az, hogy 

az első tojás lerakását követően megkezdik a kotlást. Így az első és 

az utolsó fi óka közt jelentős méret- és fejlettségbeli különbségek 

adódnak. A zsákmányosztáskor erőnléti sorrendben kapják a 

táplálékot az utódok, következésképp nem csoda, ha rosszabb 

években a legkisebb fi ókák nem érik meg a kirepülés idejét. 

Az odúban persze már a röpképesség elérése előtt szűkössé 

válik a hely, ezért az a másik jellegzetességük, hogy a még 

ERDEI FÉSZEKFOGLALÓK
A macskabagoly remek alkalmazkodóképessége ismert a 
madarászok előtt: számos olyan helyen találkozni a fajjal, 
ahol más bagoly nem képes megtelepedni. A gyengébb er-
dőkben – odú vagy mesterséges láda híján – elfoglalja a nagy 
gallyfészkeket, így az egerészölyv vagy akár a fekete gólya mé-
retes fészkében is megtelepszik. A Börzsönyben már több ízben 
szemtanúja voltam ennek. Volt, hogy a fészekcsészében ült a ma-
dár (ami elég kockázatos, hiszen hiába foglalja el már tél végén 
költőhelyét a bagoly, a márciusban hazaérkező termetes, hosszú 
csőrű fekete gólya könnyen kilakoltatja a hívatlan betolakodót). Más 
esetben viszont a bagoly a kissé megbillent fészek oldalában kialakí-
tott üreget használta nappalozó-, majd költőhelyként.
Előszeretettel használják még fészkelésre az erdei házak tetőtereinek 
sötét réseit vagy a nyugalmas padlások zugait. De az is gyakori eset, 
hogy a kéményben telepszik meg a bagolycsalád. Ez azonban sok galibát 
okoz egyfelől az eltömődés (bár a baglyok nem építenek fészket és így 
fészekanyagot sem hordanak, kizárólag a más módon odakerült, pél-
dául behullott anyagot használják), másfelől a füstmérgezést követő 
madárpusztulás, illetve a beszorulás miatt.

csak félig-meddig repülni tudó fi ókák szétmászkálnak a környéken, így 

téve kísérletet a túlélésre. Mindez leginkább abból áll, hogy nappal pi-

hennek (és növesztik a felnőttkori tollruhát), éjszaka pedig teli torokból 

üvöltenek, hogy még véletlenül se feledkezzenek el az öregek a vacsora 

beszállításáról.

A macskabaglyok jelentős szerepet töltenek be az erdei életközösségben. Nem 
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Ahol idős, természetközeli állapotú faállományok vannak, ott a nagy termetű har-
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odúkat.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
Öreg bükk odvában 

nappalozó madár
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A 
lórifélék családjába sorolt tizenkét nemzetség ötven-

öt faját ecsetnyelvű papagájoknak is szokták nevez-

ni, tudniillik egy ecsetszerű képződményt találunk a 

nyelvükön, amely valójában inkább kefére emlékeztet. A táp-

lálékfelvételkor a hosszúkás szemölcsök fölemelkednek, elő-

re-hátra, jobbra-balra mozognak; ily módon tudja a madár a 

nektárt hatékonyan szívogatni, illetve a virágport szedegetni. 

Mikor azonban pihen, vagy másféle táplálékot, például gyü-

mölcsöt vagy magvakat fogyaszt, a nyelv rojtos csúcsát egy 

csészeszerű tok védi, így fölöslegesen nem kopnak a vékony 

rojtocskák. A szervezet ilyesféle módosulása a madárvilág-

ban máshol is megtalálható olyan fajok között, amelyek je-

lentős mennyiségű nektárral táplálkoznak. Sőt, a nektárral 

táplálkozó denevérek nyelve is hasonlít a lórikéhoz.

MACSKÁK ÉS PATKÁNYOK
A lórik csőre keskenyebb és hosszabb, egyben sokkal gyen-

gébb is, mint más papagájoké. Zúzógyomruk sem olyan erős, 

mint azoknak a madaraknak, melyek a kemény és rostos táp-

lálék felaprítására, megőrlésére használják ezt a szervüket: 

fala vékony és gyenge. Ugyanakkor a lórik bele viszonylag 

rövid, emésztésük pedig gyors. 

Színes tollruhájuk sok fejtörést okozott a szakembereknek: 

vajon miért alakult ki rajtuk e gyakorta kék-piros-sárga-zöld 

tollpompa? Egyesek a virágok közti rejtőszínnek vélik, mások 

szerint – s ez látszik valószínűbbnek – a lórik így próbálják a 

ragadozókat és a táplálékkonkurens fajokat távol tartani. Kö-

vetkezésképp nem meglepő, hogy már a kirepülő fi atalok is 

igencsak hasonlítanak szüleikhez. 

A lórik elterjedési területe hatalmas: Indonéziától Ausztráli-

án át a csendes-óceáni szigetekig mindenütt előfordulnak. 

Bár a kis és közepes méretű, színpompás 

tollazatú lórik szinte mindenkit egy szempillantás 

alatt lenyűgöznek, ritkán tartják őket fogságban. 

Vajon miért?

Általában a szigetvilági fajok között találhatunk veszélyez-

tetetteket; különösen azok kiszolgáltatottak, amelyek tá-

voli szigeteken, a földben vagy a talaj közelében költenek. 

Ugyanis az ilyen, a papagájok számára egykor paradicsomi 

helyeken még a szivárványos lórik ott előforduló populációi 

sem a magasabb fákon, más madarak véste odvakban fész-

kelnek, hanem különféle földi lyukakban, hasadékokban. Ám 

a szigeteken ma már egyáltalán nem paradicsomi a helyzet: 

a behurcolt macskák, patkányok, menyétfélék óriási pusztí-

tást végeznek e papagájok közt, s az élőhelyvesztés is komoly 

gondot okoz.

A SZIVÁRVÁNY SZÍNEIBEN
Hazánkban nem több mint tíz lórifajt tartanak köz- és ma-

gángyűjteményekben. Java részük szivárványos lóri, mely-

nek legkönnyebben tartható alfaját, a hegyi lórit szívesen 

gondozzák azok, akik hajlandók nem kevés időt és pénzt ál-

dozni madaraikra. Az rejtély, hogy miért nevezik a hegyi lórit 

hegyinek, hiszen Ausztrália keleti területein, ahol honos, in-

kább a síkvidéki erdőségekben, illetve a mezőgazdasági terü-

leteken fordul elő. Mivel ezek a madarak a mi éghajlatunkhoz 

hasonló területekről származnak, tartásuk kisebb kihívást 

okozott a madárkedvelők számára, mint azok a fajok, illet-

ve alfajok, melyek a trópusokról kerültek hozzánk. Így nem 

meglepő, hogy a hegyi lórit már 1781-ben tudták szaporítani 

fogságban, igaz, nem kontinensünkön, hanem Dél-Afriká-

ban, mediterrán éghajlaton. 

Napjainkban a fogságban tartott állomány sajnos gyakran 

nem alfajtiszta példányokból áll, ennélfogva általában szivár-

ványos lóri néven szerepelnek a hajdan hegyi lóriként Euró-

pába érkezett madarak leszármazottai. 

TÁRSAS LÉNYEK
A szivárványos lóri neve festőien írja le a faj színes, ragyo-

gó tollazatát. A zöld, kék és narancssárga színekben pompá-

zó madarak tartása azonban sok áldozattal jár. Elhelyezésük 

nem egyszerű, hisz más rokon fajokhoz hasonlóan tág férő-

helyet igényelnek. Kalitkában ne tartsuk őket – de egy 1x1,5x1 

RAGYOGÓ
TOLLRUHÁBAN
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méteres röpde már elegendő egyetlen példány számára. Ám 

magányos egyedet kizárólag akkor tartsunk, ha van időnk 

madarunkkal napi több órát foglalkozni. A szivárványos lórik 

igazi társas lények, melyek költési időn kívül nagyobb, akár 

több százas csapatokba is tömörülnek, ahol viszont a párok 

egymás közelében mozognak. Jellemző egyébként, hogy e 

madarak egy életre választanak párt. Ez leginkább azzal ma-

gyarázható, hogy – bár költési időn kívül a táplálékforrásuk 

meglehetősen változatos – fi ókaneveléskor csak néhány fa- 

és cserjefaj nedveivel, termésével táplálkoznak. A virágzó 

fafajok azonban rendszerint szétszórtan találhatók. Ráadá-

sul a megtermelt pollen és nektár mennyisége is évről évre 

változik, miközben a virágzás sem esik minden esztendő-

ben ugyanarra az időszakra. Így amikor optimális a táplálék 

mennyisége, madarainknak rögvest családalapításhoz kell 

látniuk; más szóval, ha nem lennének már régebben kiala-

kult párok, a párkereséssel elfecsérelt idő miatt lóriink nem 

tudnák felnevelni fi ókáikat. 

A szivárványos lóri általában két-három tojást tojik, amelynek 

mérete 22x27 mm. Csak a tojó melengeti a tojásokat, de éjszaka 

a hím is az odúban pihen. A kotlási idő 23-26, leg gyakrabban 

25 nap. A fi ókák teljesen csupaszon kelnek ki a tojásból, ám 

életük másnapján már megjelennek a fehér pihetollak, s 

nyolcnaposan a szürke pehelytollazat is kezd kialakulni. Igen 

gyorsan növekednek, és két hónaposan repülnek ki. 

KIVÁLÓ HANGUTÁNZÓ
A szivárványos lóri remek hangutánzó, viszont takarmányo-

zása – akárcsak a többi lórifajé – nagy odafi gyelést igényel. 

Ma már számos receptúra közül válogathatunk, amelyek 

alapja a főtt rizs, a vízben puhított kutyatáp, a banán, a körte, 

a keményre főtt vagy nyers tojás. Ezeket mind leturmixol-

ják, majd cukrot, valamint ásványianyag-készítményeket 

adnak hozzá. Továbbá mézes vízzel is meg szokták kínálni 

a madarakat az ivóvíz mellett. Különféle zöldeledeleket, pél-

dául spenótot, gyermekláncfüvet, zöldségeket (uborkát, pa-

radicsomot) éppúgy igényelnek, mint a kis- és középpapa-

gájok számára összeállított magkeveréket, melyet azonban 

csíráztatva kell kapniuk. Különféle nem mérgező fagallyakat 

is nagy élvezettel rágcsálnak. Fontos, hogy naponta kétszer 

kapjanak enni, hisz gyorsan romló eledeleken élnek. (Van-

nak, akik száraz magkeveréken próbálják tartani a szivár-

ványos lórikat, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ma már 

lehet vásárolni vízben jól oldódó kész tápokat is, de ezek ára 

igen borsos.)

Mivel madaraink ürüléke híg, ragacsos, a férőhelyüket he-

tente legalább egyszer alaposan ki is kell súrolnunk.

Tagadhatatlanul rendkívül érdekes viselkedésű papagájokról 

van szó, így rituális taglejtésük, sétáló, szökdécselő, tollász-

kodó mozdulataik alapján gondozójuk már rövid idő után 

következtetni tud hangulatukra, közeledő vagy épp agresszív 

magatartásukra. És bár gyönyörűek, mégis sokan gondolják 

úgy, hogy a tartási, takarmányozási nehézségek miatt in-

kább lemondanak e tollas ékszerekről, s közgyűjtemények-

ben, például a Fővárosi Állat- és Növénykertben lesik meg 

népes csapataik életét. 

DR. TÓTH ZSIGMOND
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A 
lórifélék családjába sorolt tizenkét nemzetség ötven-

öt faját ecsetnyelvű papagájoknak is szokták nevez-

ni, tudniillik egy ecsetszerű képződményt találunk a 

nyelvükön, amely valójában inkább kefére emlékeztet. A táp-

lálékfelvételkor a hosszúkás szemölcsök fölemelkednek, elő-

re-hátra, jobbra-balra mozognak; ily módon tudja a madár a 

nektárt hatékonyan szívogatni, illetve a virágport szedegetni. 

Mikor azonban pihen, vagy másféle táplálékot, például gyü-

mölcsöt vagy magvakat fogyaszt, a nyelv rojtos csúcsát egy 

csészeszerű tok védi, így fölöslegesen nem kopnak a vékony 

rojtocskák. A szervezet ilyesféle módosulása a madárvilág-

ban máshol is megtalálható olyan fajok között, amelyek je-

lentős mennyiségű nektárral táplálkoznak. Sőt, a nektárral 

táplálkozó denevérek nyelve is hasonlít a lórikéhoz.

MACSKÁK ÉS PATKÁNYOK
A lórik csőre keskenyebb és hosszabb, egyben sokkal gyen-

gébb is, mint más papagájoké. Zúzógyomruk sem olyan erős, 

mint azoknak a madaraknak, melyek a kemény és rostos táp-

lálék felaprítására, megőrlésére használják ezt a szervüket: 

fala vékony és gyenge. Ugyanakkor a lórik bele viszonylag 

rövid, emésztésük pedig gyors. 

Színes tollruhájuk sok fejtörést okozott a szakembereknek: 

vajon miért alakult ki rajtuk e gyakorta kék-piros-sárga-zöld 

tollpompa? Egyesek a virágok közti rejtőszínnek vélik, mások 

szerint – s ez látszik valószínűbbnek – a lórik így próbálják a 

ragadozókat és a táplálékkonkurens fajokat távol tartani. Kö-

vetkezésképp nem meglepő, hogy már a kirepülő fi atalok is 

igencsak hasonlítanak szüleikhez. 

A lórik elterjedési területe hatalmas: Indonéziától Ausztráli-

án át a csendes-óceáni szigetekig mindenütt előfordulnak. 

Bár a kis és közepes méretű, színpompás 

tollazatú lórik szinte mindenkit egy szempillantás 

alatt lenyűgöznek, ritkán tartják őket fogságban. 

Vajon miért?

Általában a szigetvilági fajok között találhatunk veszélyez-

tetetteket; különösen azok kiszolgáltatottak, amelyek tá-

voli szigeteken, a földben vagy a talaj közelében költenek. 

Ugyanis az ilyen, a papagájok számára egykor paradicsomi 

helyeken még a szivárványos lórik ott előforduló populációi 

sem a magasabb fákon, más madarak véste odvakban fész-

kelnek, hanem különféle földi lyukakban, hasadékokban. Ám 

a szigeteken ma már egyáltalán nem paradicsomi a helyzet: 

a behurcolt macskák, patkányok, menyétfélék óriási pusztí-

tást végeznek e papagájok közt, s az élőhelyvesztés is komoly 

gondot okoz.

A SZIVÁRVÁNY SZÍNEIBEN
Hazánkban nem több mint tíz lórifajt tartanak köz- és ma-

gángyűjteményekben. Java részük szivárványos lóri, mely-

nek legkönnyebben tartható alfaját, a hegyi lórit szívesen 

gondozzák azok, akik hajlandók nem kevés időt és pénzt ál-

dozni madaraikra. Az rejtély, hogy miért nevezik a hegyi lórit 

hegyinek, hiszen Ausztrália keleti területein, ahol honos, in-

kább a síkvidéki erdőségekben, illetve a mezőgazdasági terü-

leteken fordul elő. Mivel ezek a madarak a mi éghajlatunkhoz 

hasonló területekről származnak, tartásuk kisebb kihívást 

okozott a madárkedvelők számára, mint azok a fajok, illet-

ve alfajok, melyek a trópusokról kerültek hozzánk. Így nem 

meglepő, hogy a hegyi lórit már 1781-ben tudták szaporítani 

fogságban, igaz, nem kontinensünkön, hanem Dél-Afriká-

ban, mediterrán éghajlaton. 

Napjainkban a fogságban tartott állomány sajnos gyakran 

nem alfajtiszta példányokból áll, ennélfogva általában szivár-

ványos lóri néven szerepelnek a hajdan hegyi lóriként Euró-

pába érkezett madarak leszármazottai. 

TÁRSAS LÉNYEK
A szivárványos lóri neve festőien írja le a faj színes, ragyo-

gó tollazatát. A zöld, kék és narancssárga színekben pompá-

zó madarak tartása azonban sok áldozattal jár. Elhelyezésük 

nem egyszerű, hisz más rokon fajokhoz hasonlóan tág férő-

helyet igényelnek. Kalitkában ne tartsuk őket – de egy 1x1,5x1 

RAGYOGÓ
TOLLRUHÁBAN
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Ahol a művészet, a digitális technika és a természet tudomány találkozik. 
Egyszerre élhetjük át Arany Toldijának világát, és kaphatunk pontos természetrajzi 
ismereteket a versekben megjelenő élővilágról.

ARANYBA FOGLALVA
A TERMÉSZET ARANY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN

a Magyar Természettudományi Múzeum új interaktív kiállítása
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