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Az Európai Unió hüllőhúsimportja 2007 és 2017 között több mint a
duplájára nőtt – a jelenlegi volumen megközelíti az évi 100 tonnát!
A Bizottság ezért az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumait szabályozó
2073/2005/EK rendelet módosítására készül. Eszerint a jövőben a nyersen
fogyasztandó darált, illetve előkészített kígyó-, krokodil- és teknőshúsból
vett 25 grammos minták sem tartalmazhatnak majd a MSZ EN ISO 65791:2017-es horizontális módszerrel kimutatható mennyiségű szalmonellabaktériumot.
www.foodsafetynews.com
Fotó: Amam ka / Shutterstock

Tanzániában új természetvédelmi területet jelöltek ki,
hogy elősegítsék az Udzungwa-vöröskolobuszok (Piliocolobus gordonorum) fennmaradását. Az ország középső részén
elhelyezkedő, 26 négyzetkilométeres Magombera a Selous
Vadrezervátum és az Udzungwa-hegység Nemzeti Park közé
ékelődik. Habár kiemelkedő biológiai értékei már a hetvenes
években közismertek voltak, az eredetileg állami tulajdonban
lévő földterületet a nyolcvanas években egy cukortermelő
vállalatnak adták el, ezért az illetékeseknek a védetté nyilvánítás előtt vissza kellett azt vásárolniuk. A vidék a majmokon
túl számos további ritka állat- és növényfaj otthona.
www.foodsafetynews.com
Forrás: Stevage / Wikipédia

A május végén megrendezésre kerülő 18.
CITES-konferencia résztvevőinek Mongólia és az Egyesült
Államok kezdeményezésére a tatárantilop (Saiga tatarica)
I. függelékbe történő átsorolásáról is szavazniuk kell majd.
A 2002-ben kritikusan veszélyeztetetté nyilvánított faj állománya az utóbbi tíz esztendőben több mint 80 százalékkal
csökkent, amit tovább súlyosbít, hogy a kevés megmaradt
alpopuláción belül – a trófeavadászok által értékesebb
zsákmánynak tartott bikák célzott kilövése miatt – teljesen
felborult a természetes ivararány. Az egy kivétellel a szajga
elterjedési területét alkotó országok (Kazahsztán, Mongólia, Oroszországi Föderáció, Türkmenisztán , Üzbegisztán)
által is aláírt Washingtoni Egyezmény értelmében szigorúan
tilos az I. kategóriás fajok vadon befogott élő vagy elejtett
egyedeivel, származékaival, valamint a belőlük készített
termékekkel folytatott kereskedelmi tevékenység.
www.cites.org
Fotó: Victor Tyakht / Shutterstock

A socorrói gerle (Zenaida graysoni) állatkerti állománya az összehangolt
tenyésztésnek köszönhetően lassan eléri a 200 egyedet. A Chester Zoóban egy kacagó gerlepár (Streptopelia risoria) segítségével kikeltetett és felnevelt két fióka további löketet adhat a természetből 47 éve kihalt faj visszatelepítését célzó programnak. A közigazgatásilag Mexikóhoz tartozó Revillagigedo-szigetek legnagyobb tagján
őshonos madarak sajnálatos eltűnésében az invazív emlősök játszották a főszerepet.
www.chesterzoo.org
Fotó: Mr. Meijer / Shutterstock

2017 szeptemberében fokozottan védett lepkéket
csapdáztak a Biharsági Tájvédelmi Körzetben, hogy online
vagy rovarbörzéken értékesítsék
őket. A Hortobágyi Nemzeti Park
természetvédelmi őrei a hencidai
Csere-erdőben fülelték le a cseh
állampolgárságú elkövetőket négy
leölt, egyenként 250 000 forintos
eszmei értékű nagy szikibagolylepkével (Gortyna borelii) a gyűjtőüvegükben. A Berettyóújfalui Bíróság
most első fokon jogerősen két év
próbaidőre felfüggesztett, egy év
két hónap börtönbüntetésre ítélte a
négy férfit.
debrecenitorvenyszek.birosag.hu
Forrás: Zoran Gavrilovi / Wikipédia

Az Uppsalai Egyetemen végzett genetikai
vizsgálatok kimutatták, hogy a kilencvenes
évek óta közel 80 százalékos populációcsökkenést elszenvedett keleti síkvidéki gorillák
(Gorilla beringei graueri) örökítőanyagában már
megjelentek a beltenyésztettség jelei. A hátrányos allélok rögzülése negatívan hat az utódok
versenyképességére, és fogékonyabbá teszi őket
bizonyos típusú betegségekre.
www.cell.com
Fotó: LMIMAGES / Shutterstock

Az Iránban élő kaszpi fókák (Pusa caspica) megóvása érdekében
akciót indít a helyi környezetvédelmi, kikötői és hajózási, örökségvédelmi és
turisztikai, illetve halászati minisztérium a haditengerészet és több zöld szervezet részvételével. A kizárólag a Kaszpi-tóban előforduló úszólábúak Oroszországban vagy Kazahsztánban hozzák világra utódaikat, majd a vedlési időszak
lecsengésével délebbre húzódnak – ilyenkor
jelennek meg Irán, Türkmenisztán és Azerbajdzsán partjainál. A vándorló állatok összehangolt, nemzetközi védelmét szolgáló Bonni
Egyezmény I. és II. függelékében szereplő faj
egyedszáma a környezeti állapotok romlása
miatt a 20. század eleje óta kevesebb mint
az egytizedére esett vissza.
www.tehrantimes.com
Forrás: earth.com

Ezerötszáz éve még Borneón is éltek ázsiai tapírok (Tapirus indicus), ezért nemrégiben felmerült, hogy újra meghonosíthatnák őket a szigeten. Tudományos körökben azonban
nem aratott osztatlan sikert ez az elsőre talán nagyszerűnek tűnő elképzelés. Az IUCN/SSC
Tapir Specialist Group egyik vezetője például 100 százalékosan ellenzi, mivel a faj élőhelyének
beszűkülése szerinte természetes okok – a beerdősülés és az aljnövényzet ezzel járó megritkulásának – következménye, amit a jelen intézkedéssel úgysem lehetne orvosolni. Ráadásul a
„bohóckodás” annyira sokba kerülne, hogy más, természetvédelmi szempontból jóval értékesebb programok finanszírozására már nem maradna elég pénz a rendszerben.
news.mongabay.com
Fotó: tristan tan / Shutterstock

Minden évben Magellán-pingvinek (Spheniscus magellanicus) ezrei rekednek az argentin, uruguyai és brazil partokon,
ahonnan aztán képtelenek visszajutni patagóniai költőhelyükre.
A megfigyelések szerint a pórul járó példányok többsége tojó,
aminek az lehet az oka, hogy a hímeknél kisebb és könnyebb nőstények szívesebben telelnek az északabbi, melegebb vizekben,
ahol nem kell 35 méternél mélyebbre merülniük a táplálékért.
www.cell.com
Fotó: Karol Kozlowski / Shutterstock
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májusában útra keltem, hogy mielőtt folytatom a yucatáni víz alatti
barlangok zoológiai kutatását, jobban megismerjem Mexikó, e természeti kincsekben
hihetetlenül gazdag ország lakóit, tájait, kultúráját,
élővilágát. És azért is, hogy saját szememmel lássam a legsürgetőbb természetvédelmi problémákat,
a megoldásuk vagy enyhítésük érdekében tett erőfeszítéseket. Akkor még
nem sejtettem, hogy helyi szakemberek munkájához csatlakozva az
ikonikus nagymacska, a jaguár
nyomában járok majd a nayariti
Sierra de Vallejo és Yucatán esőerdeiben.
A jaguár mexikói elterjedése
tizenkilenc szövetségi államra terjed ki. Védelmük szempontjából a legjelentősebb
területek a Nyugati- és a Keleti-Sierra Madre, valamint
Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca és a Yucatán-félsziget eső- és mangroveerdei. A prekolumbián időkben
a helyi őslakosok, az aztékok,
olmékok és maják már régóta

Erik Sarachóval
és csapatával
alkalmas
csapdahelyek
után kutatunk
a sierrán. A
rádiótelemetriás
nyakörvek
segítségével a
nagymacskák
élete egyénileg
nyomon
követhető.
Fotó: Angyal Dorottya

A jaguár hajdan
az erő és a
mágia szimbóluma volt.

békében éltek együtt a jaguárral: istenségként,
az erő és mágia szimbólumaként tisztelték.
A harmónia szertefoszlott az európaiak megjelenésével: a jaguár veszélyes állatnak nyilváníttatott, jól értékesíthető prémjéért pedig
hajtóvadászat indult. A SEMARNAT, a mexikói környezetvédelemért és természeti
erőforrásokért felelős szerv nyilvántartása
szerint az ember gyors terjeszkedése, így
az erdőirtások nyomán 1987-re a jaguár
egykori összefüggő élőhelyeinek bő 60
százaléka eltűnt. Az elérhető táplálékért
való versengés az emberrel, mint újonnan megjelenő „csúcsragadozóval”,
nagyban hozzájárult az állomány drasztikus megfogyatkozásához. Ennek egy
példája a helyi szinten még mindig jelentős és megoldásra váró farmer-jaguár
konfliktus. Mivel az emberi tevékenység
– vadászat, élőhelyek kiaknázása – révén a nagymacska zsákmánypopulációi a
természetben megcsappantak, a ragadozó
kénytelen alternatív táplálékforrások után
nézni. A felbőszült, jószágot védő gazdák
a jaguár kilövésével torolják meg a prédálást. Don Salvador, a nayariti hegyekben
élő egyik többgenerációs farmtulajdonos
család fia arról számolt be, hogy gyermekkorában, az 1940-es években még annyi volt

A „VAD BESTIA”

A jaguár szó a tupi-guarani indián nyelvből ered: a
yaguará az a „vad bestia”, mely egyetlen harapással
öli meg a prédát. A megfigyelés a jaguár más nagymacskáktól eltérő vadászmódszerére utal. Lesből,
gyakran fák lombjai közül teríti le áldozatát, s hatalmas erejű állkapcsával a halántéknál összeroppantja annak koponyáját; halálos harapása közvetlenül az agyat éri. Először a préda szívét és tüdejét
fogyasztja el, s csak utána követezik a többi lágy
rész. Opportunista, arra vadászik, ami épp fellelhető, ám a nagyobb testű vadakat előnyben részesíti. Étlapján nemcsak emlősök és madarak, hanem
hüllők is szerepelnek: képes elejteni a krokodilokat,
az anakondákat, sőt a több száz kilogrammos tengeri teknőst is. Utóbbit erőteljes mancsaival „kanalazza ki” a kőkemény páncélból. Főként napnyugta
után és éjszaka aktív, de a nap bármely szakában
vadászhat. Magányos, rejtett életmódú faj, a kevésbé háborgatott helyeket keresi, ahol van könnyen
elérhető vad vagy háziállat. A zsákmánypopulációk szabályozása által kulcsszerepet játszik az ökoszisztémák stabilizálásában.

Fotó: Ammit Jack / Shutterstock

a jaguár, hogy jószágvesztés nélkül szinte nem lehetett gazdálkodni. Ezért a megélhetést védve hivatásos jaguárvadászokat képeztek ki az állomány
ritkítására. Don Salvador édesapja egy volt közülük.
Elmondása szerint a saját szemével látta, ahogyan
apja jaguárok százait pusztította el.

JAGUÁR SZÖVETSÉG
Kalandos úton-módon kerültem a nagymacska megóvásával foglalkozó mexikói
szervezetek közelébe. Guadalajarában
találkoztam egy környezetvédelmi újságíróval, aki legendákat zengett a
nayariti „jaguáremberről”, Erik Sarachóról és munkásságáról. Úgy
gondoltam, ezt az embert meg kell
ismernem. Néhány nap múlva már
San Panchóban, az Alianza Jaguares (Jaguár Szövetség) irodájában
ültem. A civil szervezet az 1990es évek végén alakult meg azzal
a céllal, hogy az emberi tevékenységgel összhangban konkrét lépéseket tegyen a jaguár és
élőhelye megőrzésének érdekében. Évtizedek óta monitorozzák
a csendes-óceán parti államok
jaguárpopulációit. Az adatokat
főként kameracsapdák kihelyezésével és rádiótelemetriás nyakörvek használatával gyűjtik.
Részt vesznek a „biológiai folyosók” kijelölésében és realizálásában is: ezek olyan területek, amelyek összeköttetést képeznek a
jaguár feldarabolódott élőhelyei
között, teret adva a szabad génáramlásnak.
Mindazonáltal a szervezet talán legfontosabb
tevékenysége a helyi farmerek oktatása és támogatása a nagymacskák
megóvásának érdekében.
Létezik egy alapítvány,
mely a ragadozók – jaguár, puma, prérifarkas, fekete medve, krokodil, ocelot és
kóbor kutya – támadásai miatt veszteséget szenvedett gazdákat kompenzálja. A támogatás
célja, hogy minimálisra csökkenjen a ragadozókilövések esetszáma.
Az igazsághoz hozzátartozik azonban, hogy a támadások nagy része
elkerülhető lenne, ha a farmerek
körültekintőbben gondoskodnának
a rájuk bízott haszonállatokról.
Az Alianza Jaguares a következőket tanácsolja nekik: Őrizzék a
jószágot, s ha ragadozók nyomait
látják, hajtsák őket biztonságosabb
helyre. Érdemes legalább két pásztorkutyával dolgozni, mert ezek jelzik a ragadozók jelenlétét, és elijeszthetik őket. Bizonyított tény, hogy a
háziállatot ért támadások több mint
feléért a kiéhezett, elvadult kutyák felelősek; az ebeket tehát megfelelően kell
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AMERIKA
NAGYMACSKÁJA

A jaguár (Panthera onca) az
oroszlánt, tigrist és leopárdot
is magában foglaló Panthera
genusz egyetlen képviselője
az amerikai kontinensen. Elterjedési területe az Egyesült
Államok délnyugati részétől
Közép-Amerikán át Észak-Argentínáig nyúlik. A harmadik
legtermetesebb nagymacska.
Leginkább a leopárdhoz hasonlít, ám óvilági rokonánál
robusztusabb felépítésű: a
nőstények testtömege 46–60
kilogramm, míg a hímek elérhetik a 85 kilót is. Feje a leopárdéhoz képest nagyobb és
kerekdedebb, lábai rövidebbek. Sárgásbarna alapszínű
bundáján a rejtőzködést szolgáló fekete foltok rozettákat
formáznak. A foltok és alakjuk
egyedenként változó, középen
egy vagy néhány petty lehet.
Léteznek melanizált, fekete
példányok is; közelről, fényben
vizsgálva azonban foltjaik kivehetők a sötét bundán. Hogy
legenda-e vagy sem, ki tudja,
mindenesetre az elbeszélések szerint ezek az egyedek
nagyobb testűek és vadabbak
sárga társaiknál.

A yucatáni
El Palmar
biorezervátum
mangroveerdeiben a
Balam Ha az úr.
Termetes lábnyomaira több ízben
ráleltünk a rózsás
flamingó táplálkozóhelyeinek
közelében.
Fotók: Angyal Dorottya

táplálni. A legelőket és karámokat
érdemes villanypásztorral körülvenni, sőt nem árt hangalapú riasztórendszereket is felszerelni. A
borjadzás ideje alatt a teheneket
védett helyen kell tartani, az ellés
éjszakáin fokozott figyelem szükséges. Fontos a háziállatok rendszeres oltása és féregtelenítése,
hogy elkerüljék a betegségeket, s
megmaradjon a jó kondíciójuk.
Az Alianza Jaguares mindezeken kívül azt is sugallja a gazdáknak, foglalkozzanak kiegészítő
tevékenységekkel, hogy a megélhetésük ne függjön teljes mértékben a haszonállattartástól. Ennek
egyik módja lehet a vadneveldék
kialakítása, amire állami támogatás vehető igénybe.

MINTHA JAGUÁROK LENNÉNK

TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Nem fenyegetett
EX EW CR EN VU NT LC

Erik Sarachót és a nagymacskák
elismert mexikói szaktekintélyét,
Dr. Rodrigo Nuñezt több ízben
elkísértem a Sierra de Vallejo esőerdeibe, a jaguár után kutatva.
Rengeteg tapasztalatot szereztem egy-egy ilyen terepnapon.
Megismertem a csapattal dolgozó nyomkövetők munkáját, akik
óriási tudással rendelkeznek a
természetről. Láthattam azt is,
hogyan állítják fel a kutatók az
élvefogó hurokcsapdákat. Erre
azért volt szükség, mert a szakértők további jaguárpéldányokat
terveztek ellátni rádiótelemetriás nyakörvekkel, valamint mintákat szerettek volna gyűjteni
élettani és genetikai elemzésekhez, a betegségek kiszűréséhez.
A legalkalmasabb csapdahelyek
megtalálásához úgy kellett gondolkodnunk, mintha magunk
is jaguárok lennénk, figyelembe
véve például a növényzet zártságát, az ivóvízforrás távolságát
vagy a szél irányát. Megtanultam
azt is, hogy a buja őserdőben az
élősködők ellen nem elég védelem a zárt ruha: az aljnövény-

zetből kullancsok és apró vérszívó atkák leptek el,
még a szemhéjam alól is került elő belőlük. Egy
alkalommal filmesek kísértek minket, akik Nayarit
természeti kincseiről forgattak dokumentumfilmet.
Épp akkor voltak velünk, mikor a sierrán kempingeztünk, s átélhettem életem legpompásabb naplementéjét: eltűnt a víz és az ég határa, s narancsfényben izzott minden, az ég, a felhők, a nap és a tenger.

MEXIKÓBAN A JAGUÁR EGYKOR
ÖSSZEFÜGGŐ ÉLŐHELYÉNEK MÁRA TÖBB
MINT 60 SZÁZALÉKA ELTŰNT
Ezen az éjszakán hallhattuk meg – a tábori függőágyakból a csillagokat lesve – a jaguár csodálatos,
mély, ritmikus morgását is. Jóllehet a táborhelyünk
közelében járt az állat, a csapdákat bölcsen elkerülte.
Amikor a jaguár
kajmánokat vagy
krokodilokat ejt
el, úgy teszi mozgásképtelenné az
áldozatát, hogy
annak hátára
ugrik, és egy rántással átszakítja a
gerincvelőt.
Fotó: Jamie Lamb /
Shutterstock

A marhacsordák
őrizetlenül hagyott, elkóborolt, magányos
egyedei olykor a
jaguár áldozatául
esnek: főként, ha
a nagymacska
vadászterületére
tévednek. (balra)

MÉG MA IS TISZTELIK
Később, már a Yucatán-félszigetre visszatérve csatlakoztam a sisali székhelyű természetvédelmi szerv,
a Colectivo Garra Balam munkájához, amely többek közt környezeti neveléssel és az ökoturizmus
előmozdításával foglalkozik. A yucatáni ember kultúrájába mélyen beépült a prekolumbián maja civilizáció öröksége. Ez részben még érződik az itt élő
emberek természethez fűződő kapcsolatán. A Mexikói-öböl partján fekvő Sisal vadászai máig tisztelettel tekintenek a jaguárra, vagy (ahogy a maják
nevezték) a Balam Hára. A Balam jaguárt jelent, a
Ha pedig vizet, utalva rá, hogy e vidéken a nagymacska a mangroveerdők vadjainak vadászatára
specializálódott. A Garra Balam rendszeresen indít
felfedezőutakat az El Palmar biorezervátum területén, a jaguár nyomai után kutatva. Ilyenkor egy helyi túravezető, Melchor is elkísér minket, aki a tudás

A JAGUÁROK ETOLÓGIÁJÁNAK KUTATÁSA
CSAK AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN
KEZDŐDÖTT EL
végtelen tárháza: nincs olyan növény, rovar vagy
madár, melynek ne ismerné a maja nevét, gyógyhatását, mérgét vagy különleges szokását. A titokzatos jaguár ugyan még nem mutatta meg magát
előttünk, de tudom, minden alkalommal közelebb
kerülünk hozzá.
A Balam lábnyomait lesve és a régi idők történeteit hallgatva az ember úgy érzi, megelevenedik
előtte a múlt, amelynek ő itt és most a részese. Végtelenül hálás vagyok, hogy még láthatom, átélhetem

Az ormányos
medve (koati)
a jaguár egyik
zsákmányállata.
Erre a néhány
napos kölyökre
a Sierra Vallejo
aljnövényzetében
bukkantunk rá.
Később az anyaállat is visszatért.

mindezt, s ugyanakkor szomorúsággal tölt el, hogy
az utánunk következő generációk talán csak hírből
ismerik majd a vad természet egykori sokféleségét.
DR. ANGYAL DOROTTYA

MEDDIG
LESZ MÉG
SZTYEPPI
TEKNŐS?

A

terráriumi kedvencként és „vágóállatként” egyaránt népszerű sztyeppi teknős (Testudo horsfieldii) máig a legnagyobb tömegben forgalmazott
szárazföldi teknős a világon. Az 1990-től 2010-ig
terjedő időszakról készült hivatalos statisztika szerint Üzbegisztán a negyedik (17,9%), Tádzsikisztán
pedig az ötödik (4,2%) volt a teknősexportőrök kétes

rangsorában, ami egyedre vetítve 357 277, illetve 83
521 példány kivitelét jelenti – mégpedig kizárólag
sztyeppi teknősből, hiszen más őshonos faj nem él
az említett országokban. Ráadásul ez az ijesztően
magas kereskedési volumen azóta fű alatt a többszörösére nőtt: Üzbegisztán önmagára vonatkoztatott éves kvótája az 1998-as huszonötezerről 2014re szép csendben elérte a százezret, dacára annak,
hogy az állományok alakulását egyetlen valamirevaló szakember sem monitorozta.

LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS KERESKEDELEM
A sztyeppi teknős elterjedési területe Örményországtól Iránon, Afganisztánon, Pakisztánon, Kína
északnyugati részén, Kazahsztánon, Tádzsikisztánon és Türkmenisztánon át Üzbegisztánig húzódik. A faj sebezhetőként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös listáján, s neve a
washingtoni egyezmény (CITES) II. függelékébe is
bekerült, így a vele folytatott nemzetközi kereskedelem elviekben szigorú feltételekhez van kötve. Mivel
azonban Tádzsikisztán nem tagja a CITES-nek, az
innen származó tételek nyomon követése majdnem
lehetetlen. A tisztánlátást az is nehezíti, hogy olyan
országok – például Ukrajna és Oroszország – is tetemes mennyiségű sztyeppi teknőst exportálnak,
amelyek kívül esnek a faj areáján.
Az elharapózott legális és illegális kereskedelem
populációkra gyakorolt hatásáról egyedül Kazahsztánból vannak valós információink. Míg az ötvenes
években a hektáronkénti egyedszám itt még 5–72
között mozgott, addig egy 1975-től 1979-ig tartó,

A sztyeppi
teknősök
majdnem az
egész életüket a
föld alatt töltik.
Üzbegisztán déli
részén egy-egy
évből alig 3
hónapig aktívak,
mert vagy túl
magas, vagy
túl alacsony
számukra a
hőmérséklet.
(balra)
Fotó:
Kovács Zsolt

analóg módon végzett terepi felmérés 0,2–29, míg
2000-ben 3,9–10,3 példányt detektált. A nagyobb
városok környezetéből azonban már a nyolcvanas
évek elejére teljesen kihaltak a sztyeppi teknősök.
A minden kétséget kizáróan kozmetikázott adatokból dolgozó üzbég illetékesek országuk teljes állományát 1997-ben és 2011-ben egyformán
húszmilliósra taksálták, holott az egyedsűrűség
csak Üzbegisztán területének 0,6 százalékán éri
el vagy haladja meg a hektáronkénti tízet. A kínai
populációnak gyakorlatilag befellegzett: a jelenlegi
összegyedszám 1 százaléka sincs az 1950-esének.
A hatvanas években a faj élőhelye még 500 négyzetkilométert tett ki, ahonnan a kutatók 4136 ± 2162
egyed/km2-es denzitást jeleztek. Ugyanez a nyolcvanas évekre megmaradt 270 négyzetkilométeren
61,5 ± 31, a kilencvenes évekre pedig 180 négyzetkilométeren már csupán 6,04 egyed/km2 volt.

ÖSSZEROPPANT ÁLLOMÁNYOK
Sok más teknősfajhoz hasonlóan a sztyeppi teknősök is meglehetősen lassan fejlődnek, és alacsony
a reprodukciós kapacitásuk, ezért állományaik nehézkesen regenerálódnak, s a túlzott begyűjtés
hatására egykettőre összeroppannak. A nőstények
átlag tízesztendősen lesznek ivarérettek, de utána
hiába tojnak évente néhány alkalommal, a fészekaljankénti két-három tojásból kikelő fiókák 70–90
százalékát pár hónapon belül felfalják a ragadozók.
A vadbefogott szárazföldi teknősök importját
megtiltó 250/1999/EK-rendelet életbelépését köve-

Fogságban tartott
sztyeppi teknősöknél gyakori
a különféle „hiánybetegségek”
következtében
kialakuló szarukáva-túlnövés.
A természetben
ezek az állatok
szinte kizárólag
rövid tenyészidejű növényeket
fogyasztanak.
Fotó: werg / Shutterstock

Az ásó, üreglakó
életmódhoz való
alkalmazkodásképpen a sztyeppi
teknősök mellső
lábain öt helyett
csak négy ujj
visel karmot,
felülről nézve
megközelítőleg
kerek páncéljuk
pedig erősen
lapított.

A hosszú életet, tudást és hatalmat jelképező teknősök már a tibeti buddhizmus térhódítása előtt is
fontos szerepet játszottak a mongolok hiedelemvilágában, annak ellenére, hogy szűkebb pátriájában
e nép nemigen találkozhatott velük. Bár Terentyev
és Csernov a Szovjetunió herpetofaunáját taglaló 1949-es munkájában felvetette a mai besorolás
szerint amuri lágyhéjúteknős (Pelodiscus maackii)
előfordulásának lehetőségét a Mongol Népköztársaság legkeletibb csücskében, bizonyító példányokat sem ők, sem későbbi tudóstársaik nem tudtak
felmutatni. A hovdi és a bajanhongori helytörténeti
múzeumban kiállított kínai háromélűteknős (Mauremys reevesii) „múmiák” a 20. század első évtizedeiben kerültek be más „árucikkekkel” együtt az
országba, hogy morbid dísztárgyként vagy talizmánként hasznosuljanak. Ezért adott nem kevés
kétkedésre okot, hogy Vjacseszlav Csikvadze 2009ben Agrionemys horsfieldii terbishi néven a sztyeppi teknős egy endemikus alfaját írta le Mongóliából.
A grúz szakértő ráadásul egy, az azóta bezárt Hovdi Pedagógiai Intézet gyűjteményében őrzött (és
2010-ben nyomtalanul eltűnt) összeaszott tetemre
alapozta diagnózisát. Az állítólagos típuslelőhely –
a Dzsungár Góbi Hovd tartományhoz tartozó része
– 500 kilométerre van a sztyeppi teknős legközelebbi ismert előfordulási pontjától, s a legkevésbé
sem tűnik alkalmas élettérnek. A kérdéses fiatal
egyedet alighanem valamikor a kilencvenes években hozták be Kazahsztánból, és haláláig vándorló
nomádok jurtájában éldegélt házi kedvencként.

Fotó: ThomasDeco /
Shutterstock

Az Agrionemys horsfieldii terbishi elkallódott
típuspéldánya
Fotó: Khayankhyarvaa Terbish

tően az üzbég exportőrök nagy csinnadrattával az Egyesült Államokba és Japánba
terelték át a forgalmat. Ám közben a színfalak
mögött továbbra is rendületlenül kiszolgálták az
európai igényeket: Ukrajna közvetítésével, hamis
származási igazolásokkal kistafírozva, fogságban szaporítottként herdálták tovább legértékesebb nemzeti kincseiket. Azzal, hogy
a részes felek saját hatáskörébe utalta
a területükön legálisan begyűjthető példányok számának meghatározását, a washingtoni egyezmény
olyan jogi kiskaput nyitott, amellyel
inkább ártott, semmint használt a
sztyeppi teknősnek.
FARKAS BALÁZS
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A VADLUDAK SZILVESZTERE • Társadalmi szervezetek kezdeményezésének eredményeként Tata Város Önkormányzata rendeletben tiltotta be november
és március között a nagy fény- és hanghatással járó
pirotechnikai termékek (tűzijátékok) használatát.
Ennek fő oka, hogy Tata nemrég nyerte el a Ramsari
Város Díjat, amely egyben a természeti értékek megőrzésének felelősségével is jár. A vadludak és más
vízimadarak tízezres nagyságrendű tömege használja
pihenő- és éjszakázóhelyként a város által körülölelt
Öreg-tavat; ez a jelenség európai szinten is egyedülálló
érdekesség! Ám a szilveszteri időszakban beinduló évbúcsúztató „ünneplés” eddig hetekre elűzte a vízimadarak tömegeit, ráadásul
ezek az érzékeny madárfajok sokszor csak megfogyatkozott számban tértek vissza.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület közbejárására helyi kezdeményezésként, a lakosság támogató hozzáállásával sikerült egyedülálló eredményt elérni: a tűzijátékok használatának elmaradásával
az Öreg-tó az idei évforduló idején is vízimadarakban gazdag látnivalókat kínáló élőhely maradhatott. Több mint tízezer vadlúd éjszakázott bent a tavon, amelyre évtizedek óta nem volt példa!
ÚJ MADÁRFAJ A MAGYAR FAUNÁBAN • 2018ban két, az eddigi faunára nézve új madárfaj előfordulása is bizonyítást nyert!
Az Állatvilágban is leközöltük a feketetorkú szürkebegy (Prunella atrogularis) márciusi, első magyar
előfordulásáról szóló rövid hírt, s most örömmel
tudatjuk, hogy a lazúrcinege (Cyanistes cyanus) is hasonló státuszba került, s ezzel madárfaunánk fajainak
száma 418-ra emelkedett!
Barkóczi Csaba, Domján András és Gyarmati Gábor
2018. november 18-án épp terepi felmérést végeztek a
szegedi Fehér-tavon. A tóegységek között haladva Csaba volt, aki először pillantotta meg ezt az összetéveszthetetlen küllemű, ám Európa-szerte különleges ritkaságnak számító énekesmadarat az egyik nádas sávban.

SASLELTÁR • A tavalyi volt a tizenhatodik január, amelynek során az
ország terepi madarászai téli ragadozómadár-számlálást végeztek. A közkeletű nevén sas-szinkronnak nevezett leltár során nemcsak a nagytestű
sasok (amelyek közül legszámosabb a rétisas, de jelentős a világszerte ritka parlagi sas létszáma, s ezek mellett színező elem a nálunk elvétve jelentkező fekete, illetve szirti sas), hanem minden nappali ragadozómadár-faj
megfigyelt egyede feljegyzésre kerül. A madarászok ezt egy online felületen összesítik, ahol az esetleges átfedések is korrigálhatók.
Az eredmények évről évre látványosan alakulnak, mind a bevont megfigyelők számát, mind pedig a felmért terület méretét tekintve. Ennek köszönhetően természetesen az észlelt ragadozók száma is örvendetes mértékben
növekedett. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület honlapján (www.mme.hu) olvashatók.
STABILIZÁLÓDÓ TÚZOKÁLLOMÁNY • A téli időszakban sok nehézséggel néz szembe a Kárpát-medence egyik legféltettebb madártani értéke, a túzok (Otis
tarda). Ez a nagytestű madárfaj alapvetően ragaszkodik a pusztai nyílt életterekhez, de ha a dermesztő hideg komoly hótakaróval jelentkezik, akkor beindul az
e fajban amúgy lappangó vonulási ösztön, és a lomha
röptű madarak kóborlásba kezdenek. Ez sajnálatosan
évről évre veszteségeket okoz: vezetékkel való ütközéstől a véletlen lelövésekig sok minden előfordul.
Ezért is örömteli, hogy a tavalyi szezonban egyidejűleg
végzett (ún. szinkron) számlálások során megállapítást nyert, hogy a hazai állomány közel 1500 példányt
számlál, amely sikerrel átvészelte a tél nehézségeit.
A faj legjelentősebb számban a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság, illetve a Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság területein él, de szórványosan előfordul a
Hortobágy térségében és elvétve a Dunántúlon is.
Fotók: Selmeczi Kovács Ádám

Stílszerűen
mi mást
csemegézhetne
egy amerikai
mókus, mint
amerikai
földimogyorót?
Fotók: Vojnits András

„C

ukimókus” – becézi egy kabaréjelenetben a
szerelmes férj a feleségét, ámbár Angliában
vagy Észak-Olaszországban Cyrano után
szabadon mondhatná immár máshogy is: te agresszív, telhetetlen, betolakodó állat, aki még betegséget is terjeszt...

A mi mókusunk, az óceántól óceánig, Nyugat-Európától a Távol-Keletig honos vörös mókus
(Sciurus vulgaris) persze nem ilyen. Azért megvan
a magához való esze, néha madárfiókát rabol, s
más illetlen dolgokat cselekszik, de a túlélésért való

A SZÜRKEMÓKUS NEVE MEGTÉVESZTŐ,
HISZEN BARNA ÉS SZÜRKE SZÍNŰ IS
LEHET
harcba ez belefér. És nem is mindig az erdők lakója:
urbanizálódott, beköltözött a kertövezetekbe, megvan a Városligetben, a Népligetben és sok más helyen. Ráadásul nem csak vörös; fél tucat színváltozata létezik – a fenyvesek lakói például leginkább
sötétbarnák –, s még annál is több alfaját tartják
számon. A fán ugrálás az igazi lételeme, a talajon nem szívesen és látszólag ügyetlenül,
bár gyorsan mozog. Ő a mesék bojtos fülű Misi Mókusa, valóban
„cuki” egy állat.
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Fotó: chinahbzyg / Shutterstock

Több definíciója is létezik, de általában olyan állat- és növényfajokról
van szó, amelyek az ember közvetlen vagy közvetett segítségével egy
új területre kerültek, ott felszaporodtak, s nagymértékben, inváziószerűen elterjedtek. Jelenlétük negatív hatásai részben természetvédelmi
jellegűek, és az ökoszisztémát érintik, ám sokszor a gazdaságot vagy a
humánegészségügyet sem kímélik.

Fotó: Marek R. Swadzba /
Shutterstock

AZ EU „HÚSZAS” JEGYZÉKE AZ INVÁZIÓS ÁLLATFAJOKRÓL
Magyar név

Tudományos név

Hazai előfordulás

cifrarák

Orconectes limosus

van, gyakori

jelzőrák

Pacifastacus leniusculus

van, gyakori

gyapjasollós rák

Eriocheir sinensis

van, alkalmi

zöld cifrarák

Orconectes virilis

nincs

kaliforniai vörösrák

Procambarus clarkii

nincs

márványrák

Procambarus sp. Marble

nincs

ázsiai lódarázs

Vespa velutina

nincs

amurgéb

Perccottus glenii

van, gyakori

kínai razbóra

Pseudorasbora parva

van, gyakori

amerikai ökörbéka

Lithobates catesbeianus

ékszerteknős

Trachemys scripta

van, alkalmi

halcsontfarkú réce

Oxyura jamaicensis

van, alkalmi

szent íbisz

Threskiornis aethiopicus

van, alkalmi

házi varjú

Corvus splendens

nincs

nutria

Myocastor coypus

van, alkalmi

burunduk

Tamias sibiricus

nincs

keleti szürkemókus

Sciurus carolinensis

nincs

amerikai rókamókus

Sciurus niger

nincs

csinos tarkamókus

Callosciurus erythraeus

mosómedve

Procyon lotor

van, alkalmi

vörösorrú koáti

Nasua nasua

nincs

jávai mongúz

Herpestes javanicus

nincs

indiai muntyákszarvas

Muntiacus reevesi

nincs

nincs

nincs

Az amerikai
rókamókus
(Sciurus niger)
nemcsak nagy
és szép, hanem
bizalmas jószág,
közelre engedi az
embert. (jobbra
fent)

A fekete
szürkemókusok
lehetnek
koromszínűek
vagy sötétszürkék
is. A pofájukon
gyakran van
világosabb folt,
és a szemüket
sárgás gyűrű
keretezi.
Fotók: Vojnits András

ŐK MÁR VELÜNK ÉLNEK

A selyemfényű puszpángmoly (Cydalima perpectalis), a harlekinkatica (Harmonia axyridis) és a
nyugati levéllábú poloska (Leptoglossus occidentalis) hordái az utóbbi években söpörtek végig az
országon. A poloska Észak-Amerika nyugati partvidékéről véletlenszerűen kerülhetett Nyugat-Európába a múlt század nyolcvanas éveinek végén.
Jól repül, így onnan már önerőből folytatta útját.
Nálunk tömeges megjelenése kisebb riadalmat
okozott, amúgy a fenyőféléket károsítja. Az ázsiai
puszpángmolyt Kínából hurcolhatták be Németországba. Hazánkban 2011-ben jelent meg, azóta
okoz nagy károkat a kertek és temetők díszbokraiban. Végül a katicabogár a meggondolatlan betelepítés mintaesete. A biológiai védekezés jegyében
Ázsiából honosították meg az USA és Nyugat-Európa államaiban, majd meghódította Európa jó
részét. Valóban irtja a levéltetűt, amiért behozták,
de sok más rovart is. Kiszorítja az őshonos katicákat; a borászokat pedig azzal bosszantja, hogy
a szőlőfürtök belsejébe fészkelődött rovarok miatt
a mustnak pocsék mellékíze lesz. És lehet-e ennél
nagyobb gond?

AMERIKÁBÓL ÉRKEZETT
Az amerikai keleti szürkemókus (S. carolinensis)
– mint tudományos neve is sugallja – az eurázsiai
faj közeli rokona. Hosszabb testű, tömege nagyobb,
s bundájának színe alapesetben szürke, noha az állat
„fonákján” barnás, sárga vagy (még inkább) fehérbe
hajló elszíneződés mindig megfigyelhető. Az USA
délkeleti, keleti és Kanada délkeleti részén fordul elő,
de már felbukkant Kaliforniában is, ahová behurcolták. Délen szinte mindegyik példány szürke, észak
felé egyre több a sötét színű, s Kanadában hovatovább
a feketék jutnak túlsúlyra. Utóbbiak rendszerint nem
is feketék, hanem mélybarnák vagy sötétszürkék.
Angliába 1889-ben telepítették be. A Bedfordshire grófságban új otthonra lelt 350 szürkemókus
olyannyira elszaporodott, hogy egy évszázaddal később számuk már milliókra rúgott.

A VÖRÖS MÓKUS VESZTÉSRE ÁLL
Az életmódjuk szempontjából hasonló két faj láthatólag nem képes egyazon területen együtt élni. Az
erősebb, agresszívabb, „életrevalóbb” szürke eleve
kiszorítja a vöröset, s ehhez járul az a tény, hogy
olyan vírust terjeszt, amely önmagára nézve veszélytelen, ám a vörösre végzetes lehet. Az angliai
mókuspopulációk további sorsáról ellentmondó
híradások jelentek meg. Az optimisták szerint az új

jövevény főleg a síksági lombos
erdőkből és a parkokból szorította
ki őshonos rokonát, a hűvösebb
éghajlatú, fenyvesek uralta hegyvidékeken és az északi tájakon az
európai faj tartja hadállásait. Ebben az ellentmondás az, hogy Kelet-Kanada sem feltétlenül enyhe
éghajlatáról ismert... A pesszimista és valószínűleg reális jövendölés arról szól, hogy ahová a szürkemókus beteszi a lábát, onnét az
őshonos faj előbb-utóbb eltűnik.
Már a kontinentális Európában is
több helyen felbukkant, hozzánk
legközelebb Észak-Olaszországban. Reméljük, az Alpok távol
tartja a hívatlan vendéget.

MÉG EGY HÍVATLAN VENDÉG
Egy másik újvilági mókusfaj is kopogtat Európa
képzeletbeli kapuján, a valódi mókusok legtermetesebb képviselője, az amerikai rókamókus (S. niger).
Nagyjából hasonló elterjedésű, mint a szürkemókus,
előfordulásaik sokszor fedik is egymást. Bármilyen
csinos jószág, ő is felkerült az Európai Unió legújabb
tiltólistájára. A jogszabály szerint a már meglévő példányokat a kisállatkedvelők megtarthatták, de 2016.

január 2-a után egy évig csak szigorú feltételekkel
voltak értékesíthetők az egyedek, s biztosítani kellett,
hogy ne szaporodhassanak, és ne kerüljenek ki a
szabadba. Ettől a két kivételtől eltekintve a tiltott fajokat mind birtokolni, mind szállítani szigorúan tilos!
A „húszas” lista persze csak a pillanatnyi frontvonalat jelenti, sok száz idegenhonos faj már megvetette
a lábát kontinensünkön.
DR. VOJNITS ANDRÁS

A „mi mókusunk” fülét bojt
díszíti, ilyennel
az amerikai fajok
nem büszkélkedhetnek.
Fotó: seawishper /
Shutterstock
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avigare necesse est... (hajózni kell) – tartja a latin mondás, amelyet leginkább egyes dolgok
nyomatékosítása esetén emlegetnek. Kevéssé
ismert a folytatása, mely szerint vivere non est necesse, azaz „élni nem muszáj”. Ez a Pompeiusnak
a hajóra szállni vonakodó legénységéhez intézett
mondása jutott eszünkbe oly sokszor, miközben a
zord télben számoltuk egy hajó nyílt fedélzetéről a
Dunakanyarban telelő vízimadarakat…
A madárvonulás mindenki előtt ismert formája,
az észak–déli irányú elmozdulás a vízimadarakra is
jellemző. Számos, skandináv és orosz földön fészkelő lúd- és récefaj keres menedéket a kemény telek
elől a költőterületektől akár több ezer kilométerre található fagymentes vizeken.

A Duna – mint Európa meghatározó folyama –
az egyik ilyen célterület: vízimadarak tízezrei használják a zavartalanabb folyamszakaszokat táplálkozó- és pihenőhelyül. A hazánkat bő 400 kilométer
hosszan érintő Duna jó részén zajlanak több-kevesebb gyakorisággal olyan ornitológiai vizsgálatok,
amelyek egységesített és rendszeres számlálások
(monitorozás) révén az itt átvonuló és telelő fajok
állományalakulását hivatottak nyomon követni. A
Pest Környéki Madarász Kör szervezésében 1994ben elindult Dunakanyar Program az említett 400
kilométerből 70-et vállalt fel: a Budapest és Esztergom (1650–1720 fkm) közötti szakaszon végzünk
havi rendszerességgel felméréseket.

TÉLEN, NYÁRON
Az elmúlt években számos alkalommal hajóról,
méghozzá jellemzően a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Kitűző V. hajójáról számoltuk a
madarakat. E kissé huzatos (23 méter hosszú és 5
méter széles) „naszád” legénységének alapfeladata
14

Téli ruhás
dankasirályok
közé beereszkedő
viharsirály.

A dunai
zátonyok ideális
pihenőhelyei
a vízimadarak
csapatainak.

a nemzetközi hajózóút biztosítása, amelyet az úgynevezett kitűzési jelek (bóják, parti jelzők stb.) rendszeres kezelése révén oldanak meg. A hetente többször is kifutó hajóra két-három „potyautas” fér fel,
így ideálisnak mondható a vízimadarászat szempontjából. Persze ez a kellemesnek tűnő elfoglaltság
mindjárt más képet mutat, ha, mondjuk egy télközépi jeges és hófúvásos időben fut ki a hajó, amelyre jó néhányszor volt már példa. A nyílt fedélzeten
állva, a rendkívüli odafigyelést igénylő madárszámlálással eltöltött hét-nyolc óra emberpróbáló munka, de megvan a maga szépsége. Eredményül pedig – amellett, hogy tudományosan feldolgozható
adatokhoz jutunk – olyan élményeket tárolhatunk
el, amelyek révén társaságunkat sok évig elláthatjuk
érdekes és tanulságos történetekkel…
A hajózás kellemesebb formája a nyári fél évben
közlekedő turistahajóról való madarászás, amely a
Mahart PassNave Kft. által üzemeltetett, 200–400
személyes (kitűzőkhöz képest lomha) hajókról történik. Ennek legfőbb hátránya, hogy az egy idő után

óhatatlanul unatkozni kezdő civil utazóközönség
nehezen elviselhető pluszterheket ró a megfigyelőkre. Természetesen jelenlétünk előnyös oldala,
hogy madárvédelmi törekvéseinket másokkal is
megoszthatjuk, ezért bevált szokás, hogy egy ember csak PR-feladatokat lát el, így a többiek zavartalanul számolhatnak.

MIT LÁTNI A DUNÁN?
Vannak állandóan jelen lévő, úgynevezett konstans
madárfajok; ezek nagyban fednek a dominánsok
csoportjával, melyek egész évben a legnagyobb
tömeget adják. Idevehetjük elsőként a tőkés récét
(Anas platyrhynchos), amely nemritkán százas, sőt
akár ezres csapatokban pihen a csendesebb vizeken
vagy a sodrásmentes kősarkantyú-öblökben, zátonyok közelében. Az úszórécéket igen jól lehet számolni, mivel éjjel járnak ki a táplálkozóhelyekre, így
napközben „kellőképp fáradtak” ahhoz, hogy sokat
mozogjanak. A fővárosi Dunán is jellemzővé vált
kárókatona (Phalacrocorax carbo) ezzel szemben
éjszakára gyűlik össze, s a Szentendrei-ágban lévő
Lupa-sziget közelében kialakult éjszakázóhelyen
akár több száz madár is tartózkodik, amelyek nappal szétszóródva ritkítják a halfaunát. A szintén közismert szürke gém (Ardea cinerea) a vízállás függvényében tanyázik a Dunakanyarban; alacsony
vízállásnál szinte mindenütt látható e sekély vizet
pásztázó, rideg tekintetű gázlómadár. A danka- és
a sárgalábú sirály (Larus ridibundus, L. michahellis)
állandó dunai jelenléte és nagy száma talán senkinek sem jelent meglepetést. A két faj a fővárosi
szakaszon a legjellemzőbb, méghozzá a folyóba vezető szennyvízkifolyók táján. Az talán már kevés-

A kárókatona
közismert dunai
halászmadár.

getett pehelyréce (Somateria mollissima), mely az
utóbbi évtizedben csak elvétve észlelhető. December–január táján a Dunakanyarban már nem ritka a
tízezres madártömeg, amely húsz körüli vízimadárfaj egyedeiből adódik össze. Mindez már felkelti a
rétisasok (Haliaeetus albicilla) érdeklődését is. 1995ös első észlelésük óta növekvő számban keresik fel
területünket, s egyidejűleg akár öt-nyolc példányuk
is pásztázza, mozgatja a récecsapatokat. Ez a fokozottan védett ragadozó néhány éve meg is telepedett

a Dunakanyar ártereiben, s mára
három költőpár „riogatja” egész
esztendőn át a vízi élővilágot.

TÁPLÁLÉK ÉS NYUGALOM

bé ismert, hogy a nagysirályok „fordított nyaralást”
végeznek: a színes gyűrűzéseknek köszönhetően
lehet tudni, hogy a legforróbb hónapokban az Adriáról származó madarakkal is találkozhatunk.
A tél közeledtével megváltozik a dunai fauna
képe: egyre-másra érkeznek a terepi ornitológusok
szívét megdobogtató tengeri kacsák. S ha igazán
kemény idő kerekedik, akkor jön el a nagy tömegek
ideje: vegyes bukórécecsapatok tesztelik a hajóról
számoló megfigyelők reakcióidejét és fajismeretét.
A java ilyenkor a kerce- és a kontyos récékből (Bucephala clangula, Aythya fuligula) verbuválódik,
amelyek mellett előszeretettel keresi fel vizeinket a
hegyi réce (Aythya marila), valamint az igazi tengeri
kacsák közé tartozó fekete és füstös réce (Melanitta
nigra, M. fusca) is. A szorgos megfigyelők számára valódi csemege egy-egy ritkaság felbukkanása.
E csoportba tartozik a régen dunnaréceként emle-

A pehelyréce
ritka vendég
hazánkban.
(balra)

A kerceréce hímje
jellegzetes fehér
pofafoltot visel.
Fotók: Selmeczi
Kovács Ádám

A jégpáncél alatt lévő vizek tavaszi olvadása, áradása márciustól újfent átrendezi a madárvilág
összképét. Míg kis vízállásnál a
vonulásban lévő partimadarak is
feltűnhetnek, addig az áradáskori
hömpölygő folyó szinte teljesen
üres, hisz a vízi szárnyasok sem
szeretnek a „zavarosban halászni”. A vízállás mellett amúgy a
hőmérséklet a legjelentősebb befolyásoló tényező a dunai vízimadarak megjelenésében és megmaradásában. A sok fajjal kecsegtető
dunai megfigyelés alapvető hozzávalója a kis vízállás és a 0 Celsius-fok alatti hőmérséklet! Természetesen van még két sarkalatos dolog, ami a vízimadarak szempontjából sem nélkülözhető: a táplálék és
a nyugalom. Előbbi az élőhelyek sokfélesége miatt
itt élő gazdag puhatestű-fauna, utóbbi pedig a nem
lakott és intenzíven nem hasznosított vízmű-védterületek révén a Dunakanyar számos partszakasza
mentén biztosítva van. Ebből következően nem véletlen, hogy a terület jó része – a Duna–Ipoly Nemzeti Parkon keresztül – a legmagasabb jogszabályi
védelmet élvezi, valamint egyike hazánk – a Birdlife International által számontartott – Fontos Madárélőhelyeinek (Important Bird Area).
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
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MIT ILLIK TUDNI AZ ELEFÁNTOKRÓL? 2. rész

AGYARRAL
ÉS
ANÉLKÜL

AZ

elefántok nélkül lassan már elképzelhetetlen egy nagyobb állatkert. A látogatók
gyönyörködnek a szürke behemótokban, s
jó esetben elolvassák a kifutójuknál lévő ismertetőtáblát. Cikksorozatunk azoknak szól, akiknek nem
elég e korlátra függesztett szöveg, és sokkal többet
szeretnének tudni a szárazföld óriásairól.

Az elefántok
hatalmas
őrlőfogainak
jellegzetes,
hosszan
elnyúló, redős
rágófelszínük
van.
Az agyarral
ellentétben
az őrlőfogak
ritkán
látszanak
kívülről.
Fotó: Susan Schmitz
/ Shutterstock

Az ormányhoz
hasonlóan az agyart is
az elefántok egyik fő jellemzőjeként tartjuk számon – noha nem
minden elefánton láthatunk agyarakat. Az afrikaiaknál elvileg mindkét
nemre jellemző, bár a hímeké sokkal
kifejezettebb. Az ázsiaiaknál az agyar
a nőstényeknél elég sokszor hiányzik,
jobban mondva olyan kicsi, hogy csak
a nyitott szájban lehet meglátni. A fenti fő szabályhoz képest persze lehetnek
eltérések: akadnak például agyar nélküli bikák vagy félagyarú egyedek is.
Az elefántcsontnak is nevezett agyar nem
szemfog, mint talán sokan gondolnák, hanem
módosult metszőfog. A fiatal elefántoknak először
kis „tejagyaruk” van, a maradandó fog hat hónapos korukra jelenik meg. Ha az állatnak nagy agyara
lesz, az általában kétéves korban kezd túlnőni az aj-

Gyakori látvány,
hogy az elefántok
ormányukkal a
másik szájába
nyúlnak.
Ez jobbára
baráti, családi
kedveskedésnek
számít.
Fotó: Edwin Butter /
Shutterstock

kakon, s ezt követően is tovább növekszik, az elefánt
teljes élete során. A növekedés üteme bizonyos életszakaszokban az évi 17 centimétert is elérheti.

Ez már csak azért is fontos, mert az ily módon fenyegetett fajok megőrzéséhez nem elég az élőhelyi
oltalom: szükség van a kereslet megzabolázására is.

VIRÁGZÓ ÜZLETÁG

NÉGY ŐRLŐFOG

Számos – időnként egymásnak ellentmondó – adatot ismerünk a legnagyobb elefántagyarak méretéről. Ez nyilván azért lehet így, mert az efféle trófeák
vadászbüszkeség tárgyai is. Az biztos, hogy a leghosszabb valaha lemért agyarak mind az afrikai,
mind az ázsiai faj esetében legalább háromméteresek voltak. Nem árt azonban tudni, hogy az elefánt
életében az agyar hozzávetőleg egyharmada kívülről egyáltalán nem látszik, hisz mélyen a koponyába
van ágyazódva.
Az elefántcsont sok mindenre jó. Lökhárító,
fegyver és szerszám egyszerre. Ám úgy tűnik, hogy
az agyartalan példányok is remekül elboldogulnak,
sőt amíg egy kapitális agyar az elefántok világában
fontos pozitív jelzés viselőjéről a többiek számára,
addig az ember által uralt világban veszélyt hozhat
a tulajdonosa fejére. Habár a legtöbb helyen ma már
tilos vagy legalábbis korlátozott az elefántok vadászata, az orvvadászat sajnos virágzó üzletág. A nem
is oly régi múltban pedig szinte iparszerűen vadásztak a szerencsétlen ormányosokra. A nagyhírű
elefántcsont már az ókorban is ismert volt könnyen
megmunkálható, de ritka és drága, ezért igencsak
exkluzív nyersanyagként. A díszes faragványoktól a
zongorabillentyűn át a biliárdgolyókig sok mindent
készítettek e matériából.
Az elefántok védelme szempontjából nagy jelentőségű az 1973-ban aláírt washingtoni egyezmény,
amely nemcsak a veszélyeztetett állat- és növényfajok élő egyedeinek, hanem a belőlük készült termékeknek, így az elefántcsont tárgyaknak a nemzetközi kereskedelmét is megfelelő engedélyekhez köti.

Az agyar látványos volta, valamint kultúrtörténeti és természetvédelmi jelentősége miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az
elefántok szájában másféle fogak is rejtőznek.
Fogazatuk persze nagyon eltérő az emberétől, hiszen a két, agyarrá módosult felső
metszőfogon kívül az elefántoknak csak
őrlőfogaik vannak: alul és felül, jobbra és
balra is egy-egy, tehát összesen négy darab. Legalábbis ennyi van egyszerre „fő
üzemidőben”.
Az elefántok tápláléka sokszor meglehetősen nagy rosttartalmú, szívós és
durva, s ez bizony erőteljesen koptatja
a fogakat. Az ehhez való alkalmazkodás jegyében az elkopott zápfog szép
lassan előre, a szájnyílás felé vándorol, s
mire elkopik, elöl ki is hullik. Akkorra viszont már kifejlődik mögötte a következő őrlőfog, amely átveszi az elkopott régi
szerepét. Az első négyes „őrlőfogkészlet”
nagyjából az állat kétéves koráig van szolgálatban. A második őrlőfogak mintegy
ötéves korig, a harmadikak nyolc-tíz, a negyedikek húsz-huszonöt, az ötödikek negyven-negyvenöt éves korig tartanak ki. Ezután
még egy fogváltás van, de a hatodik őrlőfognégyes elkopása után már nincs további csere, elfogynak a pótlási lehetőségek.
Az elefántok újabb és újabb őrlőfogai tehát mintha „futószalagon” jönnének előre, hogy az elkopott
régieket pótolják. A fogváltás persze ennél bonyo-

Egy elefántagyar
súlya néhány,
vagy néhány
tucat kiló szokott
lenni, de az
igazán kapitális
agyarak súlya
darabonként
a 80 kg-ot is
meghaladhatja.
Fotó: My name is boy /
Shutterstock
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Az ázsiai elefántok bőrén
gyakran látható
világos foltokat
depigmentációnak nevezik.
A festékanyag
hiánya nem rendellenes, egyes
vidékeken kifejezetten jellemző.
Fotó: backpacker79 /
Shutterstock

lultabb. Egyrészt nem pont egyszerre történik mind
a négy oldalon, másrészt az a jellemző, hogy a táplálék felőrlésének feladatát az új fog már azelőtt átveszi az elkopottól, hogy az teljesen kihullana.

MATUZSÁLEMEK?
Az elefántok – sok egyéb mellett – a hosszú élet jelképei is. Nem is olyan rég még általános vélekedés
volt, hogy az elefántok akár háromszáz esztendeig
is élhetnek, s gyakran meséltek mindenféle kétes
hitelű történeteket évszázadokat megélt egyedekről. Valójában a hatvanévesnél idősebb állatok már
ritkaságnak számítanak, egy hetvenéves pedig valóságos matuzsálem. És ha még ennél is idősebb
példányokról hallunk híreket, azt alighanem joggal
fogadhatjuk kétkedéssel.
Valójában az elefántok élettartamának végső határai a korábban említett programozott fogváltással függnek össze. Az utolsó, hatodik őrlőfogkészlet ugyanis nagyjából az állat hatvan-hetven éves
korára kopik el, s mivel ezek már nem pótlódnak,
tulajdonosuknak nem lesz mivel rendesen megrágni a táplálékát. Így hamar legyengül, és végül el
is pusztul. Ez azonban a legtöbb állat számára csak
elméleti lehetőség, mert rendszerint meg sem érik
az említett kort.
Az elefántok legveszélyesebb életszakasza az
első esztendő. Három kiselefántból egy többnyire
az egyéves kort sem éri meg. De később is sokféle
veszély leselkedik rájuk, a ragadozóktól kezdve a sérüléseken és betegségeken, fogváltási problémákon
és fertőzéseken át a szárazságig. Az idősebb példányoknál pedig érelmeszesedés is felléphet. És akkor
még csak a természetes folyamatokról szóltunk, az
orvvadászokat, emberi tevékenységet nem is említettük. Állatkerti körülmények között ennél a fajnál
is nagyobb az esélye a hosszú élettartamnak. Az
egyedek élete fogságban kevésbé küzdelmes, mint a
vadonban, nem vadásznak rájuk, kapnak állatorvosi
segítséget, s jobbára a takarmány is puhább, vagyis
a fogak valamivel lassabban kopnak.
Évezredek óta mesélik, hogy ha az elefánt közelgő
halálát érzi, elzarándokol az elefánttemetőbe, ahol

ősei is nyugszanak, és ott várja meg, hogy a vég
elérje. A kérdést a tudomány fényével megvilágítva azonban semmi okunk nincs rá, hogy e vélekedésnek hitelt adjunk. De mint minden legendának,
ennek is lehet több-kevesebb valóságalapja. Előfordulhat ugyanis, hogy az elpusztult elefántok maradványai egyes helyeken látványosan gyakoriak.
A jelenség egyik legelterjedtebb magyarázata,
hogy az idősödő, és kopott őrlőfogaik miatt már nehezen táplálkozó állatok olyan területre vándorolnak, ahol puhább táplálékot találnak, s így nagyobb
arányban pusztulnak el ilyen vidéken, mint másutt.
Szóba jöhet az is, hogy az öreg, legyengült példányok egy lápvidékre vetődve már nehezen evickélnek ki az ingoványból, ezért lesznek ott maradványaik a szokásosnál gyakoribbak. A víz által elsodort
tetemek is összetorlódhatnak a folyó egy-egy szakaszán. Sőt, még az emberi tényezőt is számításba
vehetjük, mert a természeti népek körében nem volt
ritka az a vadászati technika, hogy akár egy egész
elefántcsordát megpróbáltak valamilyen veszélyes,
nehezen járható területre terelni, ahol aztán könynyebben elbánhattak velük.

A porfürdőzés
a bőrápolást
szolgálja. A testre
szórt homok
bőrradírként
távolítja el
az elhalt
hámsejteket,
amikor az állat
valamihez
hozzádörgölőzik.
Fotó: EcoPrint /
Shutterstock

KELLENE EGY KIS HARMÓNIA!

HAZAI ELEFÁNTOK

Magyarországon több állatkertben is találkozhatunk elefántokkal. Afrikaiakat Nyíregyházán, ázsiaiakat pedig Veszprémben, Szegeden, a már említett Nyíregyházán és persze Budapesten tartanak.
A fővárosban 1875 óta foglalkoznak elefántokkal,
amint arról épp egy esztendeje, az Állatvilág 2018.
évi 1. számában is írtunk. Az elsőként érkezett példány – tisztes nevén Ali – egy afrikai szavannaelefánt volt, ám a 19. század végétől hagyománnyá vált
az ázsiai faj egyedeinek bemutatása. Az idők során
összesen hét elefántbébi született Budapesten: a
legelső még 1930-ban, a legújabb 2017 novemberében. Utóbbi – a kis Arun – cikkünk lezárásakor
ünnepelte első születésnapját.

Az elefántok védelme nemcsak
természetvédelmi vagy erkölcsi
kérdés. Azokban
az „elefántos”
országokban,
ahol a védelmi
intézkedések
hatékonyak és jó
a közbiztonság is,
az ökoturizmus a
nemzetgazdaság
egyik sikerágazata lehet.
Fotó: Johan
Swanepoel /
Shutterstock

Jóllehet az ormányosok jelenkori sokfélesége alig
töredéke a néhány százezer évvel ezelőttinek, a mai
kor embere mégis szerencsés, hogy e csodálatos állatokat elevenen láthatja. Az viszont már nem biztos, hogy unokáink ugyanezt elmondhatják majd
magukról. Az orvvadászat, az elefántcsont iránt
mutatkozó feketepiaci kereslet, valamint a természetes élőhelyek zsugorodása drámai mértékben
veszélyezteti az elefántok fennmaradását.
Az afrikai elefántnál – elsősorban persze a szavannai fajnál – némileg jobb a helyzet, itt a világállomány az elmúlt években kismértékben még növekedni is tudott. Az ázsiai elefántok száma azonban
továbbra is csökken, manapság 40-50 ezer egyed él
a szabad természetben. S noha egyre kevesebb van
belőlük, az ember által nekik meghagyott élőhely
ennél is gyorsabb ütemben zsugorodik. Így aztán –
főleg Indiában – napról napra több az összeütközés
az emberi közösségek és az elefántok között.
A mai kor legnagyobbra növő szárazföldi állatainak jövője azon fog múlni, hogy sikerül-e megtalálni a harmóniát az emberek és az elefántok érdekei
közt.
HANGA ZOLTÁN

CSORDÁBAN ÉS MAGÁNYOSAN
Mindenki tudja, hogy az elefántok társas állatok, kisebb-nagyobb csoportokban élnek,
amelyek megnevezésére általában a csorda
szót használjuk. A dolog azonban ennél kicsit bonyolultabb. Az elefántok társas életének
alapja a családi csoport. Ezt jellemzően egy
idősebb, tapasztaltabb nőstény vezeti, s több felnőtt nőstényből, rendszerint a vezértehén kifejlett
leányaiból, valamint az ivarérettséget még el nem
ért fiatalokból áll. A családi csoportok egyedszáma
3–25 között mozog, de átlagosan 4–10 tagúak, attól
is függően, hogy nyíltabb területeken vagy erdőségekben élnek.
A családi csoport tagjai idejük java részét együtt
töltik, bár néhány körülmény, például a táplálék
szűkössége, rövidebb időre külön utakra is viheti az
egyedeket. A csoport egyik legfőbb feladata a borjakról való közös gondoskodás, illetve az utódok védelme. Azok a kiselefántok, akikre az anyaállat mellett több pótmama is figyel, sokkal nagyobb túlélési
eséllyel nézhetnek a jövőbe.
Táplálékban gazdagabb területeken számos ilyen
csoport nagyobb, akár több száz egyedet számláló csordákká állhat össze. Ám utóbbiak eléggé bonyolult szerkezetűek, hiszen az alapegységet itt is
a borjas anyák, illetve a családi csoportok alkotják,
s közöttük alakul ki lazább kapcsolat. Az elefántbikáknak azonban ezek egyikében sem jut hely.
A hím elefántok tizenkét-tizenöt éves korukban
elhagyják a családi csoportot, és megkezdik a bikák
magányos életét. Előfordul ugyan, hogy a fiatalabb
hímek kisebb legénycsapatokba verődnek, de ezek
általában csak ideiglenes jelleggel alakulnak ki. A
magányosan élő bikákat a nőstények – normális
körülmények között – nem látják szívesen maguk
közt. A párzási időszak persze más lapra tartozik…
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A MOLYOK
A SZTYEPPLEPKE KÜLÖNLEGES ÉLETE

A

hazánk kiemelt rovartani értékének számító
sztyepplepkéről (Paracossulus [Catopta] thrips)
az ezredfordulót követő évtizedig szinte semmit sem tudtunk. Bár a fajt 1810-ben már leírták, életmódját és fejlődésmenetét homály fedte.
Közel kétszáz évig csupán a lepkefaj imágója volt
ismert a tudomány számára, míg 2012-ben lehullt a
lepel egyik legtitokzatosabb éjjeli lepkénkről.

ÉJSZAKAI ÉLETMÓD
Noha méretéből és megjelenéséből nem gondolnánk, a sztyepplepke valójában a kislepkék, közismertebb nevükön a molyok (Microlepidoptera)
alrendjébe tartozik, azon belül is a farontó lepkék
(Cossidae) családjába. A maga 3-4 centiméteres
szárnyfesztávolságával nem számít nagynak, a molyok között mégis valódi óriás. Színezetében sem
tűnik ki a „szürke átlagból”, alapszíne barnás-sárgásbarnás, elülső szárnyainak színén a fajra jellemző
világos udvarral övezett, kávébarna foltot visel. Szárnyainak mintázata pihenő testhelyzetben alig kivehető, mivel ilyenkor visszapöndöríti őket, s a farontó
lepkékre jellemző „szivarszerű” testtartást vesz fel.

A hernyók
fejlődésük elején
a tápnövény
gyöktörzsében
táplálkoznak,
majd idővel,
ahogy méretük
növekszik,
áttérnek a
tápanyagban
gazdag gumók
fogyasztására.
Fotók: Deli Tamás

Legkorábbi hazai adatai a múlt század közepéről
származnak. Imágói, a rokon fajokhoz hasonlóan,
éjjeli életmódot folytatnak. Következésképp a lepkékkel foglalkozó szakemberek körében az egyik
legkedveltebb kutató- és gyűjtőmódszer az éjjeli
fénycsapdázás. A módszer lényege, hogy napnyugta után valamilyen mesterséges fényforrást helyeznek ki a vizsgálandó területen. Ez a fényforrás
ellenállhatatlan vonzerőt jelent az éjjeli lepkék többségének, amelyek a fény irányába repülve a lámpa
körül gyűlnek össze. A jelenséget tudományosan
pozitív fototaxisnak nevezzük. A vizsgálatok megállapították, hogy a fajnak egy nemzedéke repül
évente július-augusztus hónapokban. Az egyes lepkefajok éjjeli aktivitása fajonként eltérő; míg egyesek egész éjjel repülnek, addig a sztyepplepke csupán a szürkületet követő egy-két órában aktív.

LEPKEKÉNT MÁR NEM TÁPLÁLKOZIK
A molylepkék számos fajánál megfigyelhető a szájszervek visszafejlődése, elcsökevényesedése. Ennélfogva
a bábból kibújt imágók nem táplálkoznak, létük egyetlen mozgatórugója a szaporodás. A sikeres párzást
még meg kell előznie a hím- és nőivarú egyedek egymásra találásának.
Éjjeli lepkék lévén, a vizuális bélyegeken alapuló fajazonosság meghatározása nehézségekbe ütközik, ezért kémiai alapú
kommunikációt folytatnak. A kibújást követően a
nőstények felmásznak valamilyen magasabb növény szárára, s onnan feromonokat bocsátanak ki.
A levegőben e vegyületek nagy távolságra sodródnak, míg célba érnek egy hím egyednél. A hímek
csápja amolyan kifinomult lokátorként funkcionál,
ahol a feromonok érzékelésére szolgáló receptorok
találhatók, tehát tulajdonképp kiszagolják a párosodni szándékozó nőstényt.
A faj ismeretének legnagyobb fehér foltját a lárvák életmódja és fejlődésmenete jelentette. Nem

A fejlődésüket
befejező hernyók
maguk készítette
selyemgubóban
bábozódnak.
Mihelyt eljön a kibújás ideje, a báb
felküzdi magát a
talajfelszínig, ahol
felreped a fejtok,
s kiszabadul a
kifejlett lepke.

A hím
sztyepplepkék
csápja fésűs
felépítésű, ezzel
növelve azt a
felületet, ahol
a feromonokat
érzékelő
receptorok
találhatók.

A különleges életmódú sztyepplepke „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001)”
projekt egyik célfaja, a természetvédelmi irányelvek hazai végrehajtását
támogató Natura fejlesztési elem keretében. A vizsgálatok az új előfordulás felkutatásával az országos elterjedés pontosítására, az egyes állományok tömegességi viszonyainak meghatározására és a módszertan
fejlesztésére irányulnak. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) finanszírozásával a Széchenyi 2020 részeként, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg.

ismertük többek közt a tápnövényét sem. Ennek
megtalálását hosszas kutatómunka előzte meg,
amelynek során a már korábban ismert és az újonnan felfedezett lelőhelyek növényvilágának összehasonlításával szűkítették le a lehetséges növényfajok körét. Végül a tartási kísérletek egyértelműen
bizonyították, hogy a faj hazai populációi – mai
tudásunk szerint – kizárólag gumós macskaherét
(Phlomis tuberosa) fogyasztanak. Ez azt feltételezi,
hogy a sztyepplepke monofág táplálkozású rovar,
tehát egyedfejlődésének lárvaszakaszában kizárólag egy növényfajon képes fölnevelkedni. A bő tíz
éve tartó vizsgálatok további érdekes ismeretekkel
A nőstény által
kibocsátott
feromonra érkező
hímek a társra
találás után
párosodnak,
hogy a nőstény
ezt követően
lerakhassa több
száz petéjét.
Fotók: Danyik Tibor

szolgáltak. A petéből kikelő kis hernyók a talajba fúrják magukat, s tápnövényük felkutatására indulnak.
Amint sikeresen ráleltek a macskahere gyökerére,
belefúrják magukat, s mohón táplálkozni kezdenek.
Feltehetően két-három évet töltenek a talaj felszíne
alatt, majd a bábozódás előtt egy selyemmel bélelt
kijáratot készítenek a külvilág felé. A legtöbb, talajban bábozódó lepkefajjal ellentétben, az imágó nem
a felszín alatt hagyja el bábingét, hanem a báb a potrohgyűrűin található kis fogacskák segítségével felküzdi magát az előre elkészített járaton a felszínre, s
a szabadban bújik ki.

EGYRE TÖBB HELYRŐL ISMERT
A kitartó kutatómunka során nyert információk
nagyban hozzájárulnak a faj hosszú távú megőrzéséhez és a megfelelő természetvédelmi
kezelések kidolgozásához. Az elmúlt évtizedben végzett kutatásoknak és a Natura fejlesztési
elem vizsgálatainak – többek közt a macskahereállományok szisztematikus tanulmányozásának –
köszönhetően megsokszorozódott a sztyepplepke
ismert populációinak száma. Új állományok váltak
ismertté a Hortobágy, a Dél-Tiszántúl, az Aggtelekikarszt, valamint a Mátra és a Bükk déli hegylábi területein. Az életmenet feltárása a természetvédelmi
helyzetüket nyomon követő vizsgálatok módszertanának fejlesztését is elősegítette.
DANYIK TIBOR – KOROMPAI TAMÁS –
PATALENSZKI ADRIENN – DELI TAMÁS
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Fotó: Ramon Carretero / Shutterstock

Féljünk-e

a CÁPÁTÓL?

A

cápa szó hallatán a legtöbb ember egy félelmetes ragadozóra gondol. Ez azonban csak
részigazság, lévén e porcos halak hihetetlenül
sokszínűek, s a veszélyes példányok száma
még ezrelékben sem mérhető. A cápák mintegy 400 millió éve népesítik be a Föld óceánjait,
ám őseik már akkor is lakták a tengereket, amikor
a szárazföldön még nem éltek gerinces állatok. Ma
a cápáknak mintegy négyszáz faja népesíti be a világtengert; egyesek a vízfelszínhez közeli vagy akár
a sekélyebb részeket kedvelik, míg mások a nyílt vízi
térségben vadásznak, netán a tengerfenéken kutatnak táplálék után. Cikkünk aktualitását az adja,
hogy a Budapesti Állatkertben megnyílt a Cápasuli,
ahol egyszerre több faj növendék egyedeit is szemügyre vehetik a látogatók.

A CÁPÁK CSAK A LEGRITKÁBB ESETBEN
TÁMADNAK EMBERRE. ÉVENTE AZ
EGÉSZ VILÁGON ÖTNÉL TÖBB HALÁLOS
KIMENETELŰ TÁMADÁS NEM FORDUL ELŐ
A vízfelszín közelében vadászó fajok közé tartozik a filmekből jól ismert nagy fehér cápa
(Carcharodon carcharias), amely ugyan megtalálható a nyílt tenger mélyebb pontjain is, de
inkább a meleg, part menti vizeket preferálja.
Elsősorban tengeri emlősökre vadászik, s általában alulról támadva vetődik ki a vízből; joggal
hívják a tengerészek „nagy fehér halálnak”. Ám
nem minden pelágikus (nyílt vízi) cápa félelmetes ragadozó, akadnak békés, planktonevő fajok is.
Az óriásszájú cápa (Megachasma pelagios) például egy igen ritka mélyvízi faj, amelyet csak 1976ban fedeztek fel, s azóta is keveset tudunk róla, hisz
alig-alig fordul elő a sekélyebb vizekben. Vannak talajlakó cápák is, akiknek viselkedése viszont nagyban különbözik pelágikus rokonaikétól. Remekül el
tudják rejteni magukat, így észrevétlenek maradnak, mígnem a préda elég közel merészkedik, hogy
aztán hirtelen lecsaphassanak rá. Ennek köszönhetően jóval kevesebb energiát égetnek el, mintha
körbeúszkálnának.

KIFINOMULT ÉRZÉKSZERVEK
A cápák érzékelése rendkívül kifinomult. Az öt alapérzék mellett képesek észlelni az elektromos mezőket és a nyomásváltozást is. Az elektromos mezőket
az úgynevezett Lorenzini-ampullák révén érzékelik. Ilyen receptorok elsősorban a porcos halakon
találhatók; a cápáknál a pofán, illetve az orrnyílása körül helyezkednek el. Ezek jóvoltából tudják a
préda izom-összehúzódásait észlelni, így könnyedén megtalálják a homokban megbúvó rájákat is.
A nyomásérzékelésre az oldalvonal szolgál, amelylyel szinte minden hal rendelkezik; segítségével a
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NÉGYFÉLE SZAPORODÁS

A cápák fajtól függően négyféle módon szaporodnak. Vannak tojásrakó fajok, elevenszülők, álelevenszülők és nagyon ritka esetben aszexuális szaporodásra képes nőstények is, ha nincs a közelben hím példány.
A cápák szaporodása során belső megtermékenyítés történik, tehát a
hím a páros párzó szerveinek egyikével megtermékenyíti a nőstényt.
A párzás külső szemmel meglehetősen agresszív viselkedésnek tűnhet, hiszen a hím általában igyekszik a nőstényt fogaival megragadni
és megfelelő pozícióba, lehetőleg hanyatt fordítani. Így a nőstény ájult
állapotba jut (tónikus mozdulatlanság), amely nagyban megkönnyíti a
hím szerepét. A vemhességi idő fajtól függő, egyes fajok esetében ez
lehet 3-4 hónap, más fajoknál akár 31 hónapig is elhúzódhat. A cápák
körülbelül 30 százaléka tojásrakó. A megtermékenyített tojásokat a
nőstény egy védett helyen rakja le: korallzátonyokon, sziklás helyeken
vagy mangroveerdőkben, majd elhagyja őket. A tojások formája igen
változatos, néhány faj esetében spirális, csavart alakúak, ez a forma remekül illeszthető a sziklák közé, de előfordulnak hosszú indákkal ellátott tojások is, melyek jól rögzíthetők a hínárokhoz. A kikelt bébicápák
miniatűr másai felnőtt társaiknak, nem szorulnak gondozásra, képesek azonnal önállóan gondoskodni magukról.

Fotó: Sahelan / Shutterstock

Fotó: nicolasvoisin44 / Shutterstock

cápák egyaránt képesek érzékelni a víz mozgását és
a mozgás irányát.
Bő 400 millió éves evolúciós fejlődésüknek köszönhetően nemcsak kifinomult érzékszervekre
tettek szert, hanem az eltérő élőhelyekhez
is tudtak alkalmazkodni. Ennek következtében kinézetükben és méreteikben is különbözhetnek
az egyes fajok. A legnagyobbak nem feltétlenül ve-

A homoki tigriscápánál csak a
legéletképesebb
utód jön világra,
ugyanis a legerősebb példány
még a méhben
felfalja gyengébb
testvéreit.
Fotó: HunterKitty /
Shutterstock

szélyes ragadozók, ők ugyanis apró halakkal, illetve
planktonnal táplálkoznak, s elég lassan úsznak.
Egy cetcápa (Rhincodon typus) például megnőhet
akár 10 méter hosszúra is, amivel ő tartja a rekordot a „legnagyobb hal” kategóriájában. A legkisebb
– a törpe kutyacápa (Etmopterus perryi) – viszont
mélytengeri faj. Csupán 20 centiméter hosszúra nő
meg, s míg a cetcápával találkozhatunk a vízfelszín
közelében is, a törpe kutyacápa csak 200–400 méter mélyen fordul elő. Utóbbi egyik jellegzetessége
az is, hogy olyan fénykibocsátó szervek találhatók a
hasán és az uszonyain, amelyek révén az apró prédákat magához csalogatja.

MIÉRT FÉLÜNK TŐLÜK?
A cápákat igazából nem nagyon érdekli az
ember húsa, mégis hallunk támadásokról, a
valódi okokról ellenben már kevésbé. A Florida
Museum adatai szerint százötvenöt cápatámadást regisztráltak 2017-ben, s ebből csak nyolcvanynyolc esetben nem volt kiprovokálva a támadás. Ám
mit is jelent ez? A provokált támadások azok az esetek, amikor az ember megpróbál fizikai kontaktusba lépni a cápával. Ez lehet egy búvár, aki igyekszik
megérinteni az állatot, valamint szigonypuskás vadászat vagy cápaetetés. A nem provokált támadások
nagy része általában prédatévesztés miatt történik.

Leggyakrabban az ilyen támadások olyan cápákhoz
köthetők, amelyek nagyobb zsákmányállatokat, például tengeri emlősöket ejtenek el. Ide tartozik a nagy
fehér cápa, a tigriscápa (Galeocerdo cuvieri) és a bikacápa (Carcharhinus leucas) is. Ezek jobbára a part
közelében vadásznak, tehát könnyen előfordul, hogy
egy-egy szörföst fókával tévesztenek össze. Azért is
lehet az ilyen eseteket a prédatévesztésre fogni, mert
általában egy harapás vagy „kóstolás” után az említett állatok nem térnek vissza újra támadni. Rájönnek ugyanis, hogy amibe beleharaptak, az valami
idegen, és otthagyják. Egyes cápák viszont a területüket védik, s nem táplálkozás céljából rontanak
neki az embernek. Némelyik állat lesből támad, de
akadnak egyedek, amelyek ökleléssel figyelmeztetnek a harapás előtt. Mindenesetre egy-öt ember hal
meg évente cápatámadás miatt. Ez a szám nagyon
csekély, tekintve, hogy ma már egyre népszerűbb
turisztikai program cápákkal merülni.

MIND KEVESEBBEN VANNAK

A cápatámadások
ranglistáján
előkelő helyet
foglal el a
tigriscápa. Igen
agresszív faj,
szinte bármit
megöl, ami az
útjába kerül.
Előszeretettel
látogatja az
emberek által
is közkedvelt
helyeket, ami
magyarázattal
szolgálhat
a regisztrált
cápatámadások
magas számára.
Fotó: Shane Gross /
Shutterstock

halászhajóról kerülnek leszakadt hálók és horgok a
vízbe, amelyekbe a cápák gyakran belegabalyodnak. A korábban említett óriásszájú cápa létezését
is úgy fedezték fel, hogy egy példány beleakadt egy
ejtőernyőszerű horgonyba, amellyel a nyílt tengeren próbálják a hajók rögzíteni a pozíciójukat. Ter-

A CÁPÁKRA AZ EGYIK LEGNAGYOBB
VESZÉLYT AZ ÓCEÁNOK ÉS TENGEREK
SZENNYEZÉSE JELENTI
mészetesen az állat nem élte túl az incidenst, de az
eset lehetővé tette egy új faj leírását. Egyebek közt
veszélyt jelentenek a cápákra a trófeagyűjtők, a
sporthorgászok és a halászok is, utóbbiak a sok hal
mellett rengeteg tengeri élőlényt fognak ki a hálóikkal véletlenszerűen.

Az embert ritkán éri cápatámadás, viszont a cápáknak annál inkább van félnivalójuk tőlünk. Sok
faj vált veszélyeztetetté, főként a túlhalászás és az
óceánok szennyezése miatt. A kutatók szerint az
emberek évente közel 100 millió cápát ölnek meg
világszerte. A legnagyobb veszélyt az ázsiai halászok jelentik: azon a földrészen a cápauszonyleves
igazi különlegességnek számít, emellett a kínai
„gyógyszeriparban” is hasznosítják az uszonyo-

A HALÁSZOK A CÁPÁK USZONYAIT
LEVÁGJÁK, MAJD A MÉG ÉLŐ ÁLLATOKAT
VISSZADOBJÁK A VÍZBE
kat. Sajnos a törvények hiába korlátozzák a cápahalászatot, a legtöbb esetben csak kifogják az állatot,
s levágják az uszonyait, majd visszadobják a tengerbe. Így a halász elmondhatja, hogy élve engedte
szabadon a cápát, de azt már nem tartják számon,
hogy a visszaengedés után rögtön el is pusztul –
hisz vagy elvérzik, vagy nem tud az uszonyai nélkül boldogulni. A halászaton túl sok állat pusztul el a
tengerek szennyezése következtében is. Számtalan

CÁPÁT ÖL A PET-PALACK
Az utóbbi években egyre gyakrabban említik a
médiában a műanyagszennyezés következtében
elpusztult állatokat. A nagyobb műanyagdarabok
lenyelése inkább a planktonnal táplálkozó cápákat
veszélyezteti, amelyek folyamatosan nyitott szájjal úsznak, így szűrve ki a táplálékot. Ilyen cápából
alig három fajt ismerünk: a cetcápát, az óriáscápát
(Cetorhinus maximus) és az óriásszájú cápát. Utóbbi, mint már említettük, mélytengeri faj, így az őt
veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban kevés adat
áll rendelkezésre. A mikroműanyag viszont komoly
veszélyt jelent a tenger egész élővilágára, kivált a
cápákra nézve, hisz ezek az állatok csúcsragadozók.

A Föld legnagyobb hala a
cetcápa, táplálkozását illetően
mégis jobban
hasonlít egy
bálnára. A nemi
érettséget csak
25 éves korára
éri el, viszont a
becslések szerint
ez a cápa képes
elérni akár a 100
éves kort is, míg a
legtöbb cápa csupán 30 évig él.
Fotó: Chainarong
Phrammanee /
Shutterstock
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Mikroműanyagnak hívják azokat a műanyaghulladék-részecskéket, melyeknek átmérője kisebb 5
milliméternél. A műanyagrészecskék felhalmozódását már a zooplanktonban is kimutatták. E hulladék felhalmozódik az élő szervezetekben, sőt káros
anyagokat bocsát ki, amelyek felgyűlnek a zsír- és
izomszövetekben, valamint a májban. Tehát egy
planktonnal táplálkozó hal felhalmozza az összes
mikroműanyagból származó káros anyagot, ami a
planktonban jelen volt. A kisebb halak ezt továbbadják a nagyobbaknak, s azok végül a cápáknak és
a tengeri emlősöknek. Az említett anyagok nem
ürülnek ki a szervezetből, aminek következtében
a tápláléklánc csúcsán álló ragadozók vannak legnagyobb mértékben kitéve a mérgezésnek. Ebből
adódik, hogy az állatok immunrendszere gyengül,
s a hormonháztartásra való negatív hatás miatt a
szaporodásuk is korlátozva van. Mindez a cápáknál
már csak azért is fontos, mert általában sokáig élnek, de lassan érik el az ivarérettséget, és a reprodukciós rátájuk is alacsony.

ÉLETBEN TARTJÁK A KORALLOKAT
A cápák jelenléte kulcsfontosságú az ökoszisztémák fennmaradásához. Nélkülük elszaporodnának a nagyobb ragadozó halak, teljesen felborítva
a tápláléklánc egyensúlyát, ami az egyes élőhelyek
pusztulásához is vezethetne: például megennék az
algaevő kisebb halakat. Így a korallok sem tudnának
életben maradni a túlszaporodott alga miatt.
Mivel a cápákat legnagyobb számban az uszonyaik miatt halásszák – s a már említett procedúra miatt kevés adat van arról, hogy az egyes fajokat
milyen gyakran fogják ki –, a megőrzésükkel foglalkozó szervezetek megpróbálnak együttműködni

A korallzátonyok épségének
megőrzéséhez
kulcsfontosságúak a szirticápák,
éppen ezért a
WWF a világ
legfontosabb fajai
közé sorolja őket.
Mivel ők állnak
a tápláléklánc
csúcsán, egy
populáció megfogyatkozása az
egész ökoszisztémát tönkreteheti.
(lent)
Fotó: A Cotton Photo /
Shutterstock

ÁLLATKERTEK, AKVÁRIUMOK

a halászokkal, hogy valós adatokat gyűjthessenek.
Ahol van rá mód, kijárnak a cápák által kedvelt helyekre. Néhány példányt adóvevővel látnak el, hogy
nyomon tudják követni a mozgásukat. Az így szerzett információk alapján meg tudják állapítani, hogy
mely fajok halászata igényel korlátozást, továbbá
valós képet kaphatnak a különböző populációk jelenlegi helyzetéről.

A fajmegőrzéshez hozzájárulnak
az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő önálló akváriumok
és az olyan állatkertek, amelyek akváriumot is üzemeltetnek. Feladatuk a szaporítás, a
tengerparti létesítményekben az
állatmentés, illetve az oktatás. A
cápás merülések célja nem tisztán a látvány, hanem az is, hogy
szemléltessék az érdeklődőknek:
nem olyan veszélyesek ezek az
állatok, ahogy a filmekben látjuk
őket.
Bizonyos fajokat könnyű akváriumban tartani, ám akadnak lehetetlennek tűnő vállalkozások is.
Ilyen példának okáért a nagy fehér cápa tartása. Aki sok akváriumot látogatott meg,
annak feltűnhetett, hogy a közkedvelt fajok közé a
szirticápák (Carcharhinus sp.), a homoki tigriscápák
(Carcharias taurus) és a talajlakó cápák tartoznak.
Mindez nem véletlen, hisz egy akvárium feladata,
hogy lemásolja a fogságban tartani kívánt egyedek
élőhelyét. A felsorolt cápák a part menti korallzátonyok és sekély vizek lakói. Nem vándorolnak, tehát

Az óriáscápa
szintén planktonevő, és Földünk
második legnagyobb hala.
Hatalmas mérete
viszont aligha
nyújt védelmet a
ragadozók ellen,
mivel lassan úszó
állat. Az emberek
mellett a gyilkosbálnák és a
nagy fehércápák
is előszeretettel
vadásszák.
Fotó: Martin Prochazkacz / Shutterstock

képesek egy adott helyen leélni az életüket. Ez teszi
őket alkalmassá arra, hogy életben maradjanak akár
egy medencében is.
A nagy fehér cápák tartásával már japán és amerikai akváriumok is próbálkoztak, de nem sikerült
pár napnál vagy hétnél tovább életben tartani őket.
A leghosszabb ideig a Monterey Bay Aquariumban
élt egy nagy fehér cápa, ám hat hónap után el kellett engedni, mert kezdett agresszívvá válni. Ez a
faj ráadásul nyílt vízi; egyedei több száz kilométert
tesznek meg néhány nap alatt, így érthető, hogy ha
egy kis helyre zárják be őket, a stressz előbb-utóbb
végez velük.

AZ AKVARISZTIKA CSÚCSA
A cápatartás az akvarisztika csúcsa. Nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő vízparaméterek fenntartására. Bolygónk 68,5 százalékát borítja tenger.
Minél nagyobb egy víztömeg, annál stabilabbak a
paraméterei, például a sótartalma vagy a pH-ja. Ehhez képest egy akváriumi rendszer meglehetősen
kicsi, ami egyúttal azt is jelenti, hogy nehéz a víz
kémiáját fenntartani benne. Némi párolgás már
megnövelheti a vízsűrűséget, illetve a hőmérséklet
is gyakrabban ingadozhat. Az ilyen változásokra a
tengeri élőlények nagyon érzékenyek. A cápáknak
fogságban akkora térre van szükségük, amekkorát

A pörölycápák
fejformája
rendkívül
hasznos fegyver.
Eme lapos,
széles forma
elősegíti a gyors
manőverezést,
a kifinomultabb
érzékelést, és
a rájákat is
könnyedén
leszorítják
a talajra
táplálkozáskor.
Fotó: Harriet S / Shutterstock

többnyire csak egy állatkert képes biztosítani, főleg
azért, mert egy cápás medence szűrése komoly gépészeti hátteret igényel. Persze vannak kisebb fajok,
melyeket egy otthoni akváriumban is életben lehet
tartani; ilyen például a barnasávos bambuszcápa
(Chiloscyllium punctatum). E faj egyedei az 1 méteres hosszúságot sem érik el, talajlakó állatok, tehát
az úszásigényük sem nagy, így jól eléldegélnek egy
pár ezer literes akváriumban is.
VARGA NIKOLETT – DERES ISTVÁN
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Összeállította: Jókuthy Emese

Természettudományos szabadulószobák
a múzeumban
AMI VALÓDINAK TŰNIK, AZ TÉNYLEG VALÓDI
Modern elektrotechnikai megoldások, autentikus berendezés, kutatási módszerek,
különleges atmoszféra és néhány olyan játékeszköz,
amivel biztosan csak nálunk találkozhat

KRIPTA

A kripta tere, ahol
az antropológia
eszközével kell
vizsgálódni.
A játék során kiderül, vajon kiknek
a maradványait
rejtik a koporsók.

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 végződött – váci eseten alapul.
A látogatónak most lehetősége nyílik arra, hogy visszautazzon az
időben, és kiszabadítsa a tetszhalottat!
Egy ódon családi kripta vár rá valódi emberi maradványokkal, és
ha megfejti az évszázados rejtélyeket, és megleli a kulcsot, akkor
még időben megmentheti a magához tért tetszhalottat a szörnyű
kínhaláltól…

Fotó: György Zoltán

A TUDÓS
DOLGOZÓSZOBÁJA
játék során 19. századi ﬁatal kutatók bőrébe lehet bújni, akik
rejtélyes meghívást kaptak egy titokzatos, levelében csak Robertként bemutatkozó tudóstól. Robert azt állítja, hogy megfejtette „az élet legnagyobb rejtélyét”, és amennyiben sikerül megoldani
a felfedezéshez vezető rejtvényeket, amelyek Robert dolgozószobájában várnak, együtt tárhatják eredményeiket a világ elé.
Mi sem lehetne csábítóbb egy ﬁatal kutató számára!
Csakhogy az élet legnagyobb titkát, a felismerést és a kijutást a
dolgozószoba valódi állat- és növénypreparátumai, geológiai kincsei és ősmaradványai őrzik…

Részlet a 19. századi tudós dolgozószobájából, ahol meg kell fejteni
az élet legnagyobb rejtélyét. Vajon milyen üzenetet hagyott
a ﬁatal kutatónak Robert?
Fotó: György Zoltán

Magyarország ősmaradványai 27.

Dapedium sp.
Úrkút, alsó-jura
(Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat gyűjteménye)
SZABÓ MÁRTON és DULAI ALFRÉD írása

A

Déli-Bakonyban található Úrkút határában 1917-ben kezdődött és
2016-ban ért véget a mangánérc bányászata. A bányászat során számos ősmaradvány is a felszínre került az alsó jura (toarci) Úrkúti Mangánérc Formációból. Többnyire gerincteleneket, jobbára szemrevaló
ammonitesz kőbeleket találtak, ám ritkán gerincesek (leggyakrabban
halak) fosszíliái is előkerültek. Ezeket sajnos nem gyűjtötték be szisztematikusan, nagy részük valószínűleg a környék meddőhányóin vált az
időjárás és az erózió áldozatává. A néhány múzeumi közgyűjteményben
elhelyezett példány közül kiemelkedik a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat aktuális kiállításán látható darab. A többihez képest nagy méretű (233 mm hosszú) hal egy kettéhasadt mangángumó két felében fekszik. A mangángumó kettéhasadásakor a törés vonala keresztülhaladt
magán a halon, ezért sok csont, köztük a koponya elemei is igen rossz
állapotban vannak. Azonban így is megállapítható, hogy a Dapedium
nemhez tartozik, mely Európa-szerte ismert a jura korú üledékekből.
A Dapedium nemre jellemző vastag, fogzománchoz hasonló borítást viselő, ún. ganoid pikkelyek nagyon jól megőrződtek, állapotukban a mangángumón keresztülfutó repedések sem tettek kárt. Az állat szájában
egyszerű, kúpos fogak ülnek, ami generalista táplálkozásra utal. Oldalról
lapított testével és izmos úszóival minden bizonnyal gyorsan úszott és
jól manőverezett, ha menekülésre került sor a tengeri nagyragadozók
valamelyike elől. A példány tudományos feldolgozása lehetőséget adott
a Dapediidae család evolúciójának újraértékelésére. A rendelkezésre álló
fosszilis leletanyag alapján a triász–jura határon bekövetkezett tömeges kihalás során a Dapediidae család tagjainak fennmaradása vagy kihalása nagyban múlt a halak méretén, táplálkozásán és a testet borító
pikkelyzet milyenségén is. őslénytani gyűjteménye is sok száz példányt
őriz a sümegi lelőhelyről.

Fotó: Szabó Márton

A földilajhár kettétört
combcsontja
Egy dél-amerikai
óriás földilajhár
combcsonttöredékének
kalandos sorsa
a múzeumban

A kalandos sorsú óriásföldilajhár-combcsonton
jól látszik a törés, ami
mentén annak idején
különvált egymástól az
alsó és a felső vége.
Fotó: Gasparik Mihály

Gasparik Mihály írása

K

ezdődött azzal, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani
és Földtani Tárának a Nemzeti Múzeumból a Ludovíceum épületébe való
költözésekor az egyik őslénytári pincehelyiségben, az ott tárolt ősmaradványok csomagolása közben megakadt a szemem egy termetes combcsonttöredéken, amely a mérete alapján akár egy kisebb gyapjas mamuté
is lehetett volna. Kérdőjelesen Megatheriumnak lett beazonosítva, azaz egy
dél-amerikai óriás földilajhár maradványának, a lelet, amely a jégkorszakból
származik, egész pontosan a földilajhár egy combcsontjának felső töredéke.
Valamikor 2010-ben vagy 2011-ben, az Emlősgyűjtemény összehasonlító
csontkollekciójának rendezése közben zoológus kollégáim találtak egy
combcsonttöredéket, amiről nem tudták, micsoda, csak azt, hogy egy igen
nagy termetű emlős combcsontjának az alsó töredéke. A megtartási állapota alapján arra lehetett következtetni, hogy inkább fosszília, mintsem
egy ma élő nagyemlős csontja. Így aztán átadták nekem, mint az ősgerinces
gyűjtemény kurátorának, hogy őrizzem én tovább.
Hosszú ideig hevert az egyik ﬁókomban, néha-néha kíváncsian elővettem,
és megpróbáltam rájönni, milyen állaté lehet. Idő híján sajnos csak nagyon
lassan haladtam előre a megfejtésben, de szép lassan eljutottam oda, hogy
sikerült minden olyan nagyemlőst kizárni, amelyek a Kárpát-medence területén megfordultak az utóbbi néhány százezer, sőt néhány millió évben.
Kiderült, hogy biztosan nem ormányos, nem orrszarvú, nem víziló, nem
zsiráfféle stb. Elkezdtem tehát olyan tudományos munkák illusztrációit nézegetni, amelyek más földrészek jégkorszaki állatvilágával foglalkoznak, és
végül sikerült beazonosítani, melyik állatcsoportban keresgéljek tovább…
Olvassák tovább a múzeum blogján, és összeáll a kép, csakúgy, mint a csonttöredékek!. • mttmuzeum.blog.hu
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Kulturális rovat

A hónap könyve

Szemadám György:

KÉRDŐJELEK
A MÚLTBÓL
KOVÁCS ZSOLT írása

Vértes László, a világhírű vértesszőlősi ősember, Samu megtalálója egyik könyvében a korabeli telefonvonalhoz hasonlítja mindazt, amit az ember származásáról tudunk. Az 1960-as évek végén
ugyanis nem volt egyszerű telefonálni, hol megszakadt a vonal, hol
nem lehetett hallani a recsegéstől a másik felet, máskor pedig két
mondat között egyre csak zúgott. Ezt nevezte Vértes „fehér zajnak”,
amely az antropológiában is elválasztja egymástól az egyes leleteket és elméleteket, okot adva sok-sok tévedésre és félreértésre.
Új könyvében Szemadám György is a „fehér zajra” hívja fel a figyelmet. Arra, hogy miközben azt hisszük, az ember származásáról, ha
nem is mindent, de sokat tudunk, a valóság az, hogy sokkal több a
fentebb említett telefonos példa szerinti kihagyás és érthetetlen recsegés, mint gondolnánk. Az ember származását ugyanis nem lehet
egyszerű lineáris vonallal ábrázolni. Ahogy ma tudjuk, vagy éppen
csak tudni véljük, sok-sok kacskaringó, út és tévút vezetett a mai
ember kialakulásáig, miközben emberfajok bukkantak fel és tűntek
el, mintha sohasem lettek volna. Bárgyúnak vélt unokatestvérünkről, a neandervölgyi emberről pedig kiderült, hogy kulturált és eszes
lény volt. Pedig félszáz évvel ezelőtt nem illett egy lapon említeni a
cro-magnoni emberrel, s amikor Izraelben olyan csontvázakat találtak, amelyek arra utaltak, hogy a két ősemberfaj kereszteződhetett
egymással, mindenki elborzadt, és amíg lehetett, tagadta a lehetőséget. Ma pedig már biztosan tudjuk, hogy az európai emberben, ha
kis százalékban is, de ott lapulnak a neandervölgyi génjei.
Ám ez csak egy kiragadott példa, hiszen Szemadám György számos
hasonló esettel támasztja alá, hogy amit ma biztosnak vélünk, az
korántsem az. Évtizedes munkával, hangyaszorgalommal gyűjtött
össze sok ezer adatot, hogy ezek elrendezésével megpróbáljon
rendet rakni az emberi evolúció kérdésében. Ám itt is, ott is falakba
ütközött; egyes leleteknek több neve is van, gyakran átkeresztelik,
mással rokonítják őket, és így tovább. Emellett az antropológiában
is jelen van az emberi gyarlóság; a meghamisítás, eltitkolás vagy éppen téves adatközlés – nemritkán pusztán csak hiúságból.
S még ha minden tiszta is, gyakran nem illenek össze térben és
időben a leletek. Persze ilyenkor számos elmélet születik, de hogy
melyik az igaz – ha van közöttük egyáltalán igaz –, azt biztosan
senki sem tudja. A szerző nem akar tudós képében tetszelegni, sőt,
még elméleteket sem állít fel. Ráhagyja ezt a szakemberekre. (Jelen könyvet is egy ismert szakember, dr. Hajdu Tamás antropológus
lektorálta). Szemadám György inkább idéz, felsorol, és legfőképpen
kérdez.

SZEMADÁM GYÖRGY
KÉRDŐJELEK A MÚLTBÓL
Az ember rejtélye
(EX-BB Kiadó, 2019)
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap
és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával

Amikor pedig – maga is művészember lévén – az ősember művészetét próbálja megfejteni, különösen sok kérdés marad megválaszolatlanul. Például: miképp készültek a barlangfestmények, hiszen
abban az időben nem lehetett bevilágítani, állványozni a barlangokat? Mécsesekkel világítottak, de akkor miért nincsenek a sziklán
koromnyomok? És kinek festették, milyen céllal a hatalmas állatfigurákat, mégpedig megdöbbentően hitelesen?
Azt hiszem, ha könyvéről kérdeznék, Szemadám György sem mondana mást, mint Vértes László már említett művében, a Kavics Ösvényben: „… én hiszem azokat az adatokat, amiket (…) közöltem.
Bepakoltam őket a fehér zaj gyapotkötegeibe, de csak azért, hogy
felhívjam figyelmüket munkánk nehézségeire, (…) amellyel a jeleket igyekszünk kiválasztani a zajból. Tudom, hogy minden egyes új
lelet új információkat tartalmaz, amelyek esetleg kiegészítik vagy
átalakítják a biztosnak hitt régieket, de tudom, hogy minden egyes
új teória – még ha elvetendőnek is bizonyul majd újabb ismeretek
fényében – tovább löki szekerünket a megismerés felé.”
Szemadám György új könyve április végén kerül a könyvesboltokba.
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ne hallott volna már a középkori legendák és
a gyerekmesék mágikus lényéről, a kislányok
babazsúrjainak elmaradhatatlan díszítőeleméről, az unikornisról vagy egyszarvúról? Azt azonban
már kevesebben tudják, hogy e varázslatos tulajdonságokkal felruházott lény legendája egy nagyon
is valós, patás állatra vezethető vissza. A mesék egyszarvújának ihletője, az arab nyársasantilop ugyanakkor önmaga is különleges teremtmény, története
pedig valóban mesébe illő.

AZ UNIKORNIS LEGENDÁJA
Az egyszarvú legendájának eredete az ókorba vezet
vissza. A mesés lényről Arisztotelész, a görög tudós
és filozófus, valamint idősebb Plinius, a római író
és polihisztor is megemlékezik. Mindkettőjük leírása gyakorlatilag a fehér színű, kecses testű arab
nyársasantiloppal, más néven
bejzával (Oryx leucoryx) azonosítja a különös lényt. Így az unikornis eredetére vonatkozó talán
legvalószínűbb elmélet, hogy az
egyszarvú meséje az arab bejza
megfigyeléséből származik. Egyfelől az antilopot távolról megpillantva, oldalról nézve úgy tűnhet,
mintha csupán egyetlen, hosszú
egyenes szarva lenne az állatnak,
másfelől pedig az antilopok, így a
bejza szarva sem tud visszanőni, ha esetleg csatározás közben az egyiket elveszíti. Ezért egy ilyen módon letört szarvú nyársasantilop „egyszarvúként”
éli le hátralévő életét. Így könnyen lehet, hogy valamely ókori utazó egy magányos, sérült antilopot
figyelt meg, amely csupán egyetlen szarvat viselt a
fején, s ezzel indította útjára a mitikus lény később
„kiszínesedő” legendáját.

Az arab
nyársasantilop
tökéletesen
alkalmazkodott
a barátságtalan,
sivatagi
környezethez.
A sík fekvésű
sivatagokat
kedveli, ahol
akáciafák,
cserjék, sőt
fűfélék is nőnek.
A megfelelő
legelőket keresve
vándorolnak a
sivatagban.
Fotó: Dr. Németh Attila

Bár az unikornist
leginkább egy
különös lónak
tartjuk, a régi
ábrázolásokon
látható, két részre
osztott patája és
nyélen ülő farka
inkább párosujjú
patásra vall.

ARÁBIA NEMES VADJA
A mintegy 1 méter marmagasságú, 70 kilogramm
körüli testtömeget elérő arab nyársasantilop – a tevét és a vadszamarat nem számítva – az Arab-sivatag legnagyobb patás állata. Szinte teljesen fehér,
színe csak a lábain és az arcmintázatában sötétebb.
Mindkét nem képviselője 50–75 centiméter hosszú,
egyenes vagy kissé hajlott, gyűrűs szarvat visel a
fején. A bejza eredetileg a köves, kavicsos pusztaságokat, szavannaszerű félsivatagokat részesítette

ARISZTOTELÉSZ ÉS PLINIUS EGYARÁNT
AZ ARAB NYÁRSASANTILOPBÓL
EREDEZTETI AZ UNIKORNIST
előnyben. A homoksivatagokba az emberi tevékenység szorította vissza, ám ezen az élőhelyen is
elsősorban a keményebb felszínű, dűnék közötti
sík területeken tartózkodott, ahol legfőbb erőssége, a sebessége érvényesülni tudott. Gyorsasága
és kitartása ugyanis megvédi természetes ellenségeitől. Egykor az Arab-félsziget egészén előfordult,
nyugaton a Sínai-félsziget sivatagjaiig, keleten – a
legújabb kutatások szerint – egészen a mai Irán területéig megtalálható volt.
Az arab nyársasantilopok kiváló hallásuk és szaglásuk révén képesek rá, hogy kiszagolják és így kövessék az időszakos sivatagi esőzéseket. Nagy távolságokat járnak be, hogy a ritka és rendszertelen esők
nyomán előbukkanó, majd hamar tovatűnő növényzetből legelhessenek. Ha tehetik, elsősorban fűféléket legelnek, de képesek gyakorlatilag bármilyen
növényi részt elfogyasztani. Vízigényüket főleg a
táplálékból fedezik; a csordák hetekig is vándorolnak
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Arab nyársasantilop az
1894-ben kiadott The Book of
Antilopes című könyvben.

a sivatagban anélkül, hogy innának. Mikor nem vándorolnak vagy táplálkoznak, kis mélyedést kaparnak
maguknak egy akáciafa vagy nagyobb cserje tövében, ahol pihenéssel vészelik át a nap legforróbb óráit. Egy tanulmány szerint rendkívül fontos szerepet
játszanak az akáciák magjainak szétterjedésében és
az akácia uralta bozótosok regenerálódásában. Egy
hímből és néhány nőstényből álló kis csoportokban
élnek. A fiatal hímek nem alkotnak agglegénycsoportokat, hanem magányosan vándorolnak.
A bejza mindig is nagy hatással volt Arábia és a
környező területek lakóira. Számtalan ábrázolása
maradt fenn a régi korokból agyagedényeken, sztéléken és domborműveken. A faj a Bibliában is szerepel, több helyütt említi a Szentírás a re’em szót,
melynek egyik lehetséges fordítása vagy értelmezése a nyársasantilop. A szó legvalószínűbb etimológiai levezetése az arab alrim vagy ri’ïm szavakhoz
köthető, amelyek a bejzát jelölik. Az említett szó a
modern héber (újhéber vagy ivrit) nyelvben is nyársasantilopot jelent. Az arab nyársasantilop szimbólumként ma is jelentős. A legtöbb arábiai országnak
(Bahrein, Omán, Katar, Jordánia, Egyesült Arab
Emírségek) a bejza a nemzeti állata. Emellett számos arab vállalat emblémáján vagy cégjelzésében is
a nyársasantilop szerepel.

AZ EGYSZARVÚ ELTŰNÉSE
Jóllehet a helyi népesség, különösen az előkelők
mindig is nagyra becsülték nemes vadjukat, ezzel
együtt vadásztak is rá. Szarváért, erős bőréért, ízletes húsáért és az egyes testrészeinek tulajdonított
gyógyhatás miatt ejtették el példányait. A mind intenzívebb vadászat eredményeként azonban a 19.
században és a 20. század elején fokozatosan szorult
vissza a faj a mai Szaúd-Arábia térsége felé. Bár 1930
elejéről még Jordánia területéről is ismertek meg-

A kelet-berlini
állatkert az elsők
között csatlakozott az arab
nyásasantilop
tenyészprogramjához.
Fotó: Kovács Zsolt

Arab
nyársasantilopok
egykori
élőhelyükön
Izraelben. Az
Arava-völgyben,
mely a Holttenger déli
részétől az
Akabai-öböl
partjáig húzódó
hasadékvölgy,
maradtak
fenn legjobb
állapotban a
faj egykori
természetes
élőhelyei.
Fotó: Dr. Németh Attila

figyelések, az évtized derekától
már csupán Szaúd-Arábia két
nagy homokpusztájából, a Nefúd- és a Rab-el-Háli sivatagból
tudósítanak az arab nyársasantilop előfordulásáról. A harmincas évektől az arab hercegek és
a megjelenő olajvállalatok vezető
tisztségviselői egyre modernebb
módszerekkel, autókról, korszerű
lőfegyverekkel kezdték vadászni
a megmaradt populációkat. Idővel a vadászatok mind grandiózusabbak lettek, akadt olyan, amely
háromszáz jármű részvételével
zajlott. A 20. század közepére a faj
gyakorlatilag eltűnt a Nefúd-sivatagból. Ezzel párhuzamosan a félsziget déli részén lévő Rab-el-Háli
sivatag bejzaállománya is egyre
csökkent. 1960-ban arról számoltak be, hogy a fajt már nem lehet
megtalálni a Rab-el-Háliban sem,
s ha maradt néhány túlélő példánya, azok is hamarosan eltűnhetnek. Az utolsó vadon élő egyedet
végül Omán területén ejtették el
1972-ben. Ezzel az unikornis legendáját megalapozó arab nyársasantilop kipusztult a természetből.

AZ EGYSZARVÚ VISSZATÉR
Szerencsére a faj története nem ért véget 1972-ben,
köszönhetően a szinte példa nélküli nemzetközi öszszefogásnak. 1960-ban, az arab bejza esetleges kihalásának felismerésekor vetődött fel, hogy a talán még
létező néhány egyed befogása és tenyésztése révén
meg kellene menteni a fajt a kipusztulástól.
Az 1962-ben kezdődő Oryx-hadművelet nevű
program keretében összesen kilenc példány került
az Amerikai Egyesült Államok phoenixi állatkertjébe. Négy egyedet a vadonból fogtak be, hét további

A TERMÉSZETBŐL VALÓ ELTŰNÉSÉT
EGYÉRTELMŰEN A MÉRTÉKTELEN
VADÁSZAT OKOZTA
példány pedig a világ különböző állat- és vadaskertjeiből származott. Ezek az állatok jelentették az alapját a kezdődő szaporítási programnak. A több nemzetközi természetvédelmi szervezet támogatásával
megvalósuló tenyészprogram rendkívül sikeresnek
bizonyult, az első borjak már 1963-ban megszülettek, s az állomány hamar gyarapodásnak indult.
A szaporulatból újabb állatkertekbe kerültek arab
nyársasantilopok (például a San Diego-iba), ahol tovább szaporították őket. Az egyre növekvő, zárttéri
körülmények között élő állomány pedig mind közelebb hozta a program eredeti célkitűzésének meg-

valósítását, a faj visszatelepítését
eredeti élőhelyeire.
A visszatelepítés végül 1982ben vette kezdetét, pontosan azon
a helyen – Omán központi sivatagos területén –, ahol az utolsó vadon élő példányt leterítették. A San
Diegó-i állatkertből érkező egyedek sikeresen megtelepedtek, s
1994-ben már négyszázötven
arab nyársasantilop élt szabadon
Ománban. Sajnos a védett terület
jelentős részét később megnyitották az olajvállalatok számára, ami
az erősödő orvvadászattal együtt
a populáció szinte teljes eltűnéséhez vezetett. Kevésen múlt, hogy
a faj másodjára is kipusztuljon a
vadonból. Ám szerencsére időközben további visszatelepítési akciók is indultak. Izraelben
1978-ban kezdődött a visszatelepítési program, melynek során a
fogságban szaporítást és félvad
tartást követően, 1997-től három
helyen engedtek szabadon nyárTERMÉSZETVÉDELMI
sasantilopokat. Szaúd-Arábiában
STÁTUSZ
Sebezhető
1986-ban indult a faj fogságban
szaporítási programja, amelynek
EX EW CR EN VU NT LC
eredményeként két szabadon élő
állományt hoztak létre 1990-ben
és 1995-ben. Ma már vadon élő
populációkat találunk az Egyesült Arab Emírségek
és Jordánia területén is. Ezek mellett számtalan
körülkerített helyen élő, félvad állománya létezik a
nyársasantilopnak, többek közt Katarban, Bahreinben vagy Szíriában. A szabadon élő arab bejzák

AZ ÁLLATKERTEK ÖSSZEFOGÁSA NÉLKÜL
AZ ARAB BEJZA BIZTOSAN KIPUSZTULT
VOLNA
számát 1200 körülire becsülik, míg a fogságban élő
állomány 6-7000 példány közötti lehet. E napjainkra
örvendetesen megnövekedett egyedszámú populációnak köszönhető, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 2011-ben sérülékennyé minősítette vissza a faj veszélyeztetettségi besorolását. Ez
volt az első eset, hogy egy, korábban a természetből
már kipusztult állatfaj helyzetét (a kritikusan veszélyeztetett és veszélyeztetett kategóriákon keresztül)
a sérülékeny státuszig sikerült javítani.
Az arab nyársasantilop története, amely 1972-ben
akár tragédiával is végződhetett volna, a természetvédelmi küzdelmek egyedülálló sikertörténetévé
vált. Az elszánt és fordulatokban gazdag küzdelemnek tudható be, hogy az „élő unikornist” nem csak
könyvek lapjairól, megfakult fényképekről vagy poros múzeumi példányokból ismerjük. Az egyszarvú – hál’ istennek – nem csupán a mesék világában
él tovább, hanem élőben is megcsodálhatjuk. Ma
már hajdani elterjedési területének szinte minden
részén megtalálhatók kisebb állományai az egykori
élőhelyein létrehozott védett területeken.
DR. NÉMETH ATTILA
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Összeállította: Hanga Zoltán • Fotó: László Melinda

MEGNYÍLT A CÁPASULI
Az állatkerti fejlesztések tervezésekor az egyik kiemelkedően fontos szempont, hogy mit szeretne
látni a nagyközönség. Arra a kérdésre, hogy milyen
újdonságot fogadnának szívesen, az elmúlt években
sokszor kaptuk azt a választ, hogy cápákat. Igen ám,
de ezek az izgalmas tengeri állatok eddig sem hiányoztak a gyűjteményből!
A Pálmaház alatti patinás medencékben 1912 óta
többször is bemutattuk az Adriában honos kispetytyes macskacápákat. Eredetileg – több mint kilencven éven át – a legnagyobb akváriumi medencék
6 ezer literesek voltak, ám a 2004-es rekonstrukció után már 11, 20 és 23 ezer literes, a Varázshegy
2012-es megnyitásával pedig már 85 ezer literes
medence is rendelkezésre állt. A cápák közül ekkor
már rövidfarkú dajkacápával, korall macskacápával,
szemfoltos és barnasávos bambuszcápákkal is foglalkoztunk, sőt, ez utóbbiak esetében a rendszeres
szaporulat nyomán valóságos „cápaovit” is létrehoztunk.

Ha eddig is voltak cápák, vajon miért szerepeltek
látogatóink kívánságlistáján? A válasz erre legtöbbször az volt, hogy ők „igazi cápákra” gondoltak. A
zoológiailag nem éppen kifogástalan megfogalmazás szegény bambuszcápákra nem vet épp túl jó
fényt, de azért érteni lehet, mire gondoltak látogatóink: legalább közepes termetű, sokat úszó cápafajokra.
A cápákkal kapcsolatos látogatói igény miatt a
fejlesztési programban egy nagyvonalú cápabemutató kialakítása is bekerült. Az 5 hektáros, leendő
Pannon Park központi építményében, az úgynevezett biodómban, azon belül is a tervezett akváriumi
bemutatóban éppen ezért egy 2 millió literesnél is
nagyobb, óriás cápamedence épül. Ezt várhatóan
2020/2021 telén tudjuk majd átadni a közönségnek.
A majdani óriási cápamedence benépesítéséhez
azonban egy Cápasulira is szükség van. Ez már el
is készült, és december 13-án át is adtuk a nagyközönségnek. Az Állatkert múlt tavasszal megnyílt új
játszóparkja, a Holnemvolt Vár legújabb látványosságaként megnyitott Cápasuliban a fiatal cápák a
nagyközönség szeme láttára növekednek. Illetve
tanulnak is, hiszen nemcsak a medence többi lakójával való közös életre készítjük fel őket, hanem a
könnyűbúvár felszerelésben az állatok közé merülő
gondozókkal való együttműködésre is.
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A feketeúszójú
szirtcápa (fent)
az indopacifi kus
régió korallszirti
életközösségeinek egyik csúcsragadozója.
Az óriás fűrészes sügér
(balra)
többnyire
rákokkal
és halakkal
táplálkozik,
de a nagyra
nőtt példányok
kisebb cápákat
is zsákmányul
ejthetnek.
A veszélyeztetett
fajnak számító
zebracápa (lent)
ugyan kiválóan
úszik. Ám mellúszóira támaszkodva gyakran
pihen az aljzaton.
Fotók: László Melinda

A Cápasuli három medencéjében összesen csaknem egymillió liter tengervíz hullámzik. A legnagyobb, bruttó 750 ezer literes medencében jelenleg
négy cápafaj, a feketeúszójú szirtcápa, a homokszínű
és a rozsdás dajkacápa, illetve a zebracápa kerül bemutatásra. De vannak itt tehénorrú ráják, leopárd,
ostorfarkú ráják, illetve különféle rajhalak, például denevérhal, csattogóhal, aranymakréla, francia
morgóhal és zöld barátsügér is. Egy másik, 90 ezer
literes medence karantén medenceként szolgál, e
sorok írásakor tüskésráják és gitárhalak úsznak benne. A harmadik, 30 ezer literes tartály pedig az óriás
fűrészes sügér birodalma.
A Cápasuliban nemcsak a medencék lakóit érdemes megnézni, a bemutatónak ugyanis része az
állatgondozók által használt kezelőtér, sőt a gépészet is. Ennek jegyében még a nézőtér díszletezése
is steampunk-jellegű, mintha az ember Nemo kapitánynál vendégeskedne. Annak bemutatása, hogy
milyen bonyolult technikára van szükség a tengervíz megfelelő fizikai, kémiai és biológiai jellemzőinek fenntartásához, talán érthetővé teszi, miért van
oly tragikus hatással a világtengerek élővilágára a
hőmérséklet vagy más jellemző látszólag csak elenyésző mértékű megváltozása is.

FÁNK–MTTM

KÉTHAVI ISMERET TERJESZ TŐ MAGA ZIN

Megjelenik a Magyar Természettudományi
Múzeum és a Fővárosi Állat- és Növénykert
közreműködésével.
FŐSZERKESZTŐ
Kovács Zsolt

Negyedszerre is sikerült a vombatok szaporítása Állatkertünkben! Molly, az anyavombat erszényében ugyanis már hónapok óta egy kölyök cseperedik. A kicsi számításaink
szerint a múlt ősszel születhetett, december elején az erszény tájékának domborodása
miatt ebben már egészen biztosak voltunk. Január végén pedig a vombatoknál elhelyezett éjjellátó kamerák egyike fel is vette, amint a kicsi kikukucskál az erszényből. E sorok
írásakor még egyik gondozónk sem látta a saját szemével a kölyköt, de a videófelvétel
nagyon ígéretes. Várhatóan március közepétől jön el az ideje annak, hogy a kertünket
felkereső látogatók is elég jó eséllyel megpillanthassák a jövevényt.
A vombatok szaporítása még az ausztrál állatkertekben sem mindennapos dolog,
Ausztrálián kívül pedig egészen ritka esemény. Európában például több mint száz év
alatt is csak 16 vombatkölyök született összesen. Ebből egy Halléban (1914), egy Whipsnade-ben (1931), egy Antwerpenben (1972), négy Duisburgban (1975, 1978, 1983, 2017),
szintén négy Hannoverben (1982, 1988, 1990, 1993), további négy Budapesten (2012,
2014, 2015, 2018), egy pedig Koppenhágában (2015) jött a világra.

NEM SIKERÜLT
MEGMENTENI ASHÁT

Fotó: Tóth Leticia

KIADÓ
EX-BB Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Simonits Erzsébet ügyvezető
Telefon: +36 20 592-1886
E-mail: kiado@ex-bb.hu
Honlap: www.ex-bb.hu
NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS
Restyánszki Design Stúdió
NYOMDA
Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest
TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS
Terjesztés gondozása:
Hírvilág Press Kft.
Telefon: +36-1 411-0491
E-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com
Honlap: www.hirvilagpress.com
Árusításban terjeszti a Lapker Zrt. országos
hálózata, a Magyar Posta Zrt. és egyéb
alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság
(postacím: 1900 Budapest).
Előfizetési díj: 415 Ft/lapszám.
Egy évre (6 lapszám): 2.490 Ft.
Előfizethető az ország bármely postáján, a
hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailben a hirlapelofizetes@posta.hu
címen és telefonon a +36-1-767-8262-es
számon.
Külföldön terjeszti a Hungaropress Kft.,
külföldről előfizethető a www.posta.hu
webshopban.
ISSN: 2064-5171
A kiadvány megjelenését
támogatja a
Nemzeti Kulturális Alap
CÍMLAPFOTÓ
Afrikai elefánt: Michael Potter11 / Shutterstock

FÁNK-MTTM

Már készen volt az Állatvilág legutóbbi és
mostani számában, két részben megjelent elefántos cikk szövege, amikor Asha,
a csaknem hatesztendős, Állatkertünkben
született ifjú elefánthölgy aggasztó tüneteket kezdett mutatni. A médiumokban bizonyára sokan látták, hallották a szomorú
hírt, hogy mindannyiunk kedvencét az állatorvosok és a gondozók emberfeletti erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni. Az elefánt herpeszvírus (EEHV) néhány
nap alatt legyűrte az állat szervezetét.
Ez a megbetegedés mind a vadon élő,
mind az állatkerti ázsiai elefántoknál jellemző, és az egyik legrettegettebb kórnak
számít körükben. Az 1990-as évek közepe
óta több mint félszáz, állatkertben tartott
ázsiai elefántnál tapasztalták a betegség
megjelenését, egyedül az Egyesült Királyság állatkertjeiben 11 ilyen esetet írtak le.
A probléma nagyságát jelzi, hogy világszerte számos kutatócsoport foglalkozik ezzel a kórral, mi több, a Washingtoni
Nemzeti Állatkertben külön laboratóriumot is létrehoztak az elefánt herpeszvírus
kutatására. A tapasztalatok és kutatási eredmények alapján egy nemzetközi kezelési protokollt is összeállítottak, a mi állatorvosaink is ennek alapján kezelték Ashát,
sőt, nemzetközi konzíliumra is sor került, ahogyan ez más állatkertek esetében is
szokás ilyenkor. Sajnos a betegség az esetek több mint háromnegyedében halálos…
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apjával Angliába költözött. Itt szerzett diplomát a
cambridgei Trinity College-ben. 1922-ben visszatért az USA-ba, s mintegy három évig a bankszakmában dolgozott.
Később csatlakozott a Philadelphiai Természettudományi Akadémia amazóniai expedíciójához.
Ez a fordulat megváltoztatta a pályafutását: lelkes
amatőrből hivatásos ornitológus lett. A Karib-szigetek (West Indies, Nyugat-Indiák) madárfaunájára specializálta magát. Hozzávetőleg száz szigeten
végzett ornitológiai kutatásokat, s szinte minden
ottani madárfajjal találkozott. 1936-ban jelent meg
legjelentősebb munkája, a már említett Birds of the
West Indies.

ne ismerné James Bondot? Mármint a mindig
győzedelmes titkos ügynököt, aki mellesleg
szívtipró – és mi tagadás, végtelenül megnyerő. Legalábbis így ismerjük e mesebeli figurát, akit
Ian Fleming (1908–1964) nyugalmazott tengerészés kémelhárító tiszt agyalt ki, hogy aztán 007-es
ügynökként világhírűvé váljon.

A NEVEM BOND,

JAMES BOND

A NAGY TALÁLKOZÁS
1964. február 5-én a Bond házaspár meglátogatta
Ian Fleminget, aki épp a jamaicai Goldeneye nevű
nyaralójában tartózkodott. Dr. Bond és Fleming találkozása az angolszász úriemberekre jellemzően
udvarias és barátságos légkörben zajlott le: Bond
humoros megjegyzéssel nyugtázta Fleming kissé
szabálytalannak ítélhető „névkölcsönzését”. Az író,
mintegy bocsánatkérésként, a You only live twice

Ian Fleming legyőzhetetlen hősének „kölcsönkért” nevet adott, mert egyszerű, könnyen megjegyezhető és férfias elnevezés kellett a szuperügynöknek. A James Bond név tökéletesnek tűnt – s az
is lett. Igen ám, de ennek már volt gazdája: egy igazi
James Bond is létezett!

A VALÓDI JAMES BOND
Ki volt ő? Nos, Fleming nem más nevét csente el,
mint egy ornitológusét. S miért választotta épp a
szóban forgó nevet? Ezt is elárulta: véletlenül. Fleming nagyon kedvelte a madarakat, számtalan
órát töltött a megfigyelésükkel, kiváltképp a jamaicai Oracabessa-öböl partján álló nyaralójában, a
Goldeneye-ban. Évente három hónapot tartózkodott ebben az idilli környezetben, s műveit is itt
írta. Egyik kedvenc ornitológiai szakkönyve a Birds
of the West Indies (A Nyugat-Indiák madarai) volt.
A könyv szerzője pedig nem más, mint James Bond.
Az igazi James Bond 1900. január 4-én, Philadelphiában született. Apja vérbeli természetbúvár volt,
s különösen szerette a trópusok gazdag madárvilágát. Az ifjú James alig múlt tizenegy éves, amikor
apját elkísérhette az Orinoco deltájához. A csodálatos trópusi flóra és fauna, főként a gazdag madárvilág elragadtatással töltötte el. Anyja halála után

Ian Fleming
kb. 1960ban, jamaikai
nyaralójában, a
Goldeneye-ban,
munka közben.
Kezében az
elmaradhatatlan
cigaretta,
melyből állítólag
naponta mintegy
nyolcvanat
szívott.
Fotó: Harry Benson

Az „igazi” James
Bond, a tudós
madarász.
És a könyv,
mely nevét
világhírűvé tette
- mint örökéletű
szuperhőst.

(Csak kétszer élsz) című művének első kiadású példányával ajándékozta meg vendégét. Dedikálást is
írt bele: „Az igazi James Bondnak a tolvajtól, aki ellopta a személyazonosságát”. (Az eredeti kötet 2008ban 84 ezer amerikai dollárért kelt el egy árverésen.)
De akkor, 1964-ben egyikük sem gondolta, hogy
többé nem fogják látni egymást. Fleminget hat hónap múlva szívroham érte, és meghalt.
Dr. Bond még huszonkilenc éven át fürkészte
a madarak életét, és írta tanulmányait, majd 1989.
február 14-én, nyolcvankilenc éves korában ő is elköltözött az „örök madarászmezőkre”.
Számottevő életművet hagyott maga után: körülbelül száz tudományos madártani cikket és könyvet. Kiváló terepmunkás is volt, a Karib-szigetek
háromszáz madárfajából 294-et be is gyűjtött. Rengeteg előadást tartott, s mindmáig úgy emlékeznek
rá, mint a karibi térség legnagyobb ornitológiai
szakemberére. Munkásságát jó néhány jelentős díjjal, kitüntetéssel nyugtázta a tudományos világ.
Ám ahogyan Flemingét, úgy az igazi James
Bond halálát is túlélte a képzelet szülte James Bond,
a legendás 007-es ügynök. A népszerű figura mindig is megmarad annak, akinek alkotója eredetileg
megálmodta: kortalan szuperhősnek.
DR. HANGAY GYÖRGY
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ra, öröklött hajlamokra is, eredeti felhasználási területük pedig a mai
napig meghatározza karakterüket, s ezzel együtt igényeiket is.
A városi ember lényégében ugyanazt várja el minden ebtől, legyen
az bolognai pincs, amerikai staffordshire terrier, beagle vagy szibériai husky, mintha e kutyák csak a „formatervezésben” különböznének.
Holott bizony vannak fajták, amelyeknek nagyobb a mozgásigényük
az átlagosnál, vagy a megszokottnál nagyobb önállóság jellemzi őket,

esetleg az őrzőhajlam vagy a fajtársaikkal szembeni agresszió túl
magas bennük. Mindez megnehezíti kezelésüket a városban,
ahol nem lehet gátlás nélkül, kedvükre rohanni, s bármikor szembejöhet egy másik kutya, akinek
a közelségét el kell viselni. A modern küllemtenyésztés ugyanakkor egyes fajtákat olyan szélsőséges
testi adottságokkal ruházott fel, amelyek megint csak speciális gondoskodást (például napi szőrzetápolást) igényelnek. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a velük járó anyagi és időráfordítás
hosszú távon nem mindenkinek fér bele az életébe.

Nem csak a nagy tenyésztők díjnyertes kutyáiból
lehet hűséges társállat. Akinek nincsenek tenyésztési
céljai, annak tökéletesen beválhat egy egyszerű
családi kedvenc alkalmi pároztatásából származó,
olcsóbb kölyök is. Kerüljük azonban a szaporítókat,
akik futószalagon termelik a fajtatisztának látszó, de
gyakran öröklött betegségekkel terhelt kiskutyákat!

K

utyához jutni sokféleképp tudunk. Lehet vásárolni, ajándékba kapni, örökölni, találni, befogadni – és nem mindig van kezünkben a
választás lehetősége: sokszor a vakvéletlen dönt helyettünk. Ezekben az esetekben a szükség törvényt
bont; ám ha az ember átgondoltan, megfontoltan
készül fel a kutya beszerzésére, elég sok szempontot
érdemes figyelembe vennie.
Szinte mindenkinek van elképzelése álmai kutyájáról. Sokan egy meghatározott fajtáért rajonganak,
de korántsem biztos, hogy a ránézésre legrokonszenvesebbnek tartott, vagy egy filmélmény, esetleg
személyes emlék alapján előnyben részesített eb bizonyul a legjobb választásnak. Ahhoz, hogy megtaláljuk az igazit, azt a fajtát, mely az életmódunknak,
körülményeinknek, személyiségünknek leginkább
megfelelő, nem a több száz kutyafajtát felsorakoztató kirakatba kell néznünk, hanem a tükörbe.

101 KIS MENHELYLAKÓ
Az állatmenhelyek dolgozói sokat mesélhetnének
arról, hogy egy-egy bűbájos kutyás játékfilm bemutatása után hogyan ugrik meg látványosan a főszereplő fajtatársainak aránya a megunt, kidobott, leadott ebek között. A néző ugyanis megfeledkezik
arról, hogy a mozivásznon látott kutya lenyűgöző
alakítása mögött profi állattrénerek munkája rejlik,
s korántsem fogja az adott fajtához tartozó ebek
mindegyike az életben is azt az élményt nyújtani,
amelyet a film alapján vár tőle. Annak sem kell bedőlni, hogy bármilyen kutyából lehet bármi, mindez csak nevelés kérdése. Az egyes fajtákat valaha
nem csupán, sőt nem elsősorban küllemre szelektálták, hanem meghatározott belső tulajdonságok-

KINEK EZ, KINEK AZ
Amelyik fajta egyikünknek nem való, lehet kiváló választás a másikunk számára. Aktív, sportos fiatalhoz illik a vizsla, akkor is, ha nem
vadászik vele, míg egy keveset mozgó, idős nyugdíjas mellett jobb
dolga van egy kis termetű, kurta lábú ölebnek, amilyen például a
hasa apso. Az ölebeket mellesleg hiba lebecsülni: egy társasági kutyának kiegyensúlyozottabb idegrendszerre van szüksége, mint egy
őrkutyának, mert ő nem engedheti meg magának, hogy harapós legyen. Kisgyerek mellé tökéletesen beválik a bokszer addig, amíg nem
kell önállóan sétáltatnia. Ez a fajta ugyanis hihetetlenül türelmes a
gyerekekkel szemben, viszont ha provokálják, könnyen felveszi a
bokszkesztyűt, amivel kellemetlen helyzetbe sodorhatja kis gazdáját.
A beagle vagy a cocker spániel bájos külleme megtévesztő: önállóságra és makacsságra hajlamos, örökké fürkészni vágyó vadászebekről van szó, még ha játék kutyának látszanak is. A husky remekül tűri
a szabadban tartást télen-nyáron, de ettől még nem őrzi a házat, és
megrögzött csavargó.
Ám kell-e egyáltalán, hogy a kutya fajtatiszta legyen? Nem kevesen vannak, akik a keverékekre esküsznek, s gyakran hallani, hogy az
ilyen kutya egészségesebb, szívósabb, sőt okosabb is, mint fajtatiszta
társai. Ebből annyi igaz, hogy a „korcsok” általában mentesek azoktól
az öröklött genetikai elváltozásoktól és hajlamoktól, melyekkel a tisztavérű ebek gyakorta terheltek a beltenyésztés miatt. Ugyanakkor kevés keverékben van meg az az együttműködő készség, az a megfelelni
akarás, amely a meghatározott feladatokra céltudatosan tenyésztett
fajtatiszta kutyáknak rendszerint sajátjuk. A keverék kölyökkutya egyben többnyire „zsákbamacska” is, hisz még a szüleinek ismeretében
sem tudhatjuk pontosan, mivé cseperedik: mekkorára nő, milyen testi

adottságai lesznek, s milyen lesz a temperamentuma. Ezt egy tisztavérű kölyök esetében nagyjából
azért tudhatjuk. Tehát akinek konkrét elképzelései
és elvárásai vannak a kutyával szemben, az okosabban teszi, ha fajtatisztát választ.

AKINEK MÚLTJA VAN
Többé-kevésbé ugyanezt lehet elmondani arra a
kérdésre is, hogy honnan szerezzük be a kutyát.
Nemes és szép döntés menhelyi vagy talált ebet befogadni, de nem árt számolni azzal, hogy a „second

hand” kutyának előélete van, méghozzá többnyire
hányatott. Olyan lelki traumák terhelhetik, akár már
a születése előtti, magzati életére visszavezethetően
is, amelyek alapvetően befolyásolják az emberekkel
szembeni hozzáállását, bizalmát. A menhelyi kutya lehet egy életre hálás és hűséges társ, ám az is
előfordulhat, hogy különleges bánásmódot igénylő, „problémás gyereket” veszünk a nyakunkba. Ez
főleg akkor sülhet el rosszul, ha az állatot gyermek
mellé szánjuk: amennyiben a kis gazdit csalódás
éri, az befolyásolhatja egész későbbi viszonyát a kutyákhoz. Épp ezért gyerek mellé a legjobb választás
a meghitt, szerető, gondos családi közegben született és ott cseperedő kölyökkutya. Kockázatos az
aluljárói kutyabeszerzés, és semmiképp ne vásároljunk ebet díszállat-kereskedésben (ahol forgalmazni
egyébként hazánkban tilos is).
A fajta kiválasztásáról ezzel át is eveztünk az
egyed kiválasztására, ami szintén nem mellékes
kérdés, már ha van egyáltalán választási lehetőségünk. Egyik legelső kérdés az szokott lenni, hogy
kan vagy szuka mellett döntsünk-e. Azon túl, hogy
a kan kutyák sok fajta esetében látványosabb, markánsabb benyomást keltenek, míg a szukákat rendszerint finomabb testfelépítés és valamivel kisebb
méret jellemzi, a kutya neme befolyásolja a viselkedését is, és meghatároz bizonyos tényezőket a tartása során. A kanok hajlamosabbak a viaskodásra,
rangsorvitára. Ez a nőstények közt ritkábban tör ki,
de ha kitör, a harc gyakorta jobban eldurvul, s az ellentét jobban elmérgesedik, mint a hímek körében.
A szukáknál számolni kell a félévente bekövetkező
ivarzással is, amikor elengedhetetlen fokozott felügyeletet gyakorolni felettük. Ám az említett kellemetlenségek, ha nem tenyésztésre szánt állatokról
van szó, az ivartalanítással mindkét nem esetében
kiküszöbölhetők.

TIZENEGYEZER SÉTA
Bizonyos
fajtákat falkában
való tartásra
tenyésztettek ki.
Ezek az átlagnál
rosszabbul
viselik, ha
magukra hagyják
őket.
Fotó: Shutterstock

Sokáig általános jó tanácsként tartotta magát az a
szabály, hogy amikor az alomból kiválasztjuk leendő kedvencünket, törekedjünk a legrámenősebb,
legtemperamentumosabb, úgymond, leginkább
„életrevaló” kölyök megkeresésére, amelyik rátámad
a csörgő kulcscsomóra, s tiltakozik, ha felemelik stb.
Ma már tudjuk, hogy az ilyen kölykök választása távolról sem a legjobb döntés. E kiskutyákból általában erősen domináns személyiségű felnőttek lesznek, amelyekből kellően erős és gyakorlott kézben
kiváló szolgálati vagy sportkutya
válhat, de az átlagos vagy esetleg
kezdő ebtartónak később komoly
nehézséget okozhat erős egyéniségük féken tartása. A legjobb
tehát az „arany középút”: a kölyök
ne legyen félénk vagy apatikus,
ám túlzottan heves sem. Legyen
érdeklődő, játékos, de hagyja
magát ellenkezés nélkül hanyatt
fektetni. Hasonló szempontokat
érdemes követni a menhelyi kutya kiválasztásakor – akkor is, ha
felnőtt állatról van szó.
Ne feledjük: döntésünknek
súlya van, hisz a kutya élőlény,
nem pedig árucikk, amelyet viszszacserélhetünk, ha kiderül, hogy
másra gondoltunk. És mielőtt
rászánnánk magunkat bármi-

Hogy egy eb
mennyire tartható lakásban,
az általában nem
méret kérdése:
minden kutya
jól érzi magát
a szobában, ha
eleget mozgatják
a szabadban. Ám
akadnak extrém
nagy méretű
fajták, amelyeknek már nehéz
a manőverezés
egy átlagos lakás
bútorai között.

lyen eb tartására, végezzünk egy gyors számítást! A
lakásban tartott kutyát naponta legalább háromszor
kell megsétáltatni, de napi egy kiadós séta a szabadban lévő házőrzőnek is kijár. Egy évben háromszázhatvanöt nap van, s még egy viszonylag rövidebb
életű fajta egyedének várható élettartama is tíz év
körül mozog. Mindez hozzávetőleg tizenegyezer
sétát jelent, olykor szakadó esőben, hóban és fagyban, rekkenő hőségben, hullafáradtan, számtalan
egyéb tennivaló között is, sokszor hajnalban vagy
késő éjszaka. A kutyatartó napja sétával kezdődik, és
azzal is ér véget. Kizárólag az vágjon bele az ebtartásba, aki ezt képes élvezni, akinek mindez nem teher, s úgy érzi, hogy végig tudja csinálni egy egész
kutyaéleten át.

Fotó: Shutterstock
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Rovatvezető: Fehér Tamás
A természetben
csak ritkán fordul
elő az albínó
boa, ugyanis
védtelenné válik
a ragadozóktól
a szinte világító,
figyelemfelhívó
színe miatt. A
tenyészetekben
viszont gyakori,
sőt más színváltozatokkal
szaporítva változatos variációk
jöhetnek elő.
Fotók: Fehér Tamás

H

ajdan a mexikói indiánok a boát istenként tisztelték. Úgy vélték, félelmetes ereje, nagysága,
bőrének fénye, mintázata és színe, mozgása
csakis isteni „lehelet” eredménye lehet. A bálványkígyó – vagy egyszerűen boa (Boa constrictor) – ma
egyike a leggyakrabban tartott kígyóknak.
Testének alapszíne világosbarna, barnásszürke vagy vörösesszürke. A hátoldalon nagy felületű
ovális foltok helyezkednek el, amelyek szegélyszíne
a feketétől a vörösig változhat. A foltok száma egyes

A vörösfarkú
boa mintázata és
színe tökéletesen
beleolvad a környezetébe.
A hullott falevelek, ágdarabok
között és a lombon átszűrődő
fénynyalábokban megbúvó
kígyót nehéz
észrevenni. Ez
védelmet nyújt a
rá vadászók ellen,
és könnyebben
zsákmányolhat is.

kutatók szerint alfaji bélyeg lehet. Egyvalami biztos:
bármekkora is a példány, tökéletesen beleolvad környezetébe, szinte eltűnik a hullott avarban vagy az
ágak között. Testében megtalálhatók a medence és
a combcsont maradványai, ez utóbbi a kloáka két
oldalán.

HATALMAS HÜLLŐ – NAGY TERRÁRIUM
Vásárláskor ne feledjük, hogy két-három év alatt
kedvencünk jókorára nő! Nem tartozik a veszélyes
állatok kategóriájába, ezért tartásához nem kell külön engedély. Viszont az argentin boa CITES I., míg
a többi alfaj II. kategóriájú, így gondozásukhoz tenyésztői bizonylat szükséges.
Egy kifejlett példány számára elegendő a 140150-szer 80 centiméter alapterületű, 70-80 centi
magas terrárium. Ezt a méretet már célszerű fából
vagy OSB-lapokból készíteni. Természetesen, ha
valakinek egy nagyobb terrárium elhelyezésére van
lehetősége, az csak a kígyó hasznára válik. Fontos
a megfelelő talaj kiválasztása. A kókuszrost, kerti
föld, sphagnum moha egyenlő arányú keveréke az
ideális. Főleg tenyésztők használják az aprított, pormentesített Lignocell nevű fenyőforgácsot; terráriumban is megfelelő, de nem esztétikus. Vigyázat, a
gyaluforgács nem alkalmas!
A fiatal példányok előszeretettel másznak fel
ágakra, vastagabb gallyakra, olykor hosszabb időt
töltve rajtuk. Kialakíthatunk egy napozóhelyet,
amely fölé reflektorizzót szerelve biztosíthatjuk a
30-32 Celsius-fokos hőmérsékletet. Nagyobb
teljesítményűt csak a terráriumon kívül szerelhetünk fel, mivel a kígyók a forró izzóra csavarodva megégethetik magukat. A szakkereskedésekben azonban megvásárolható
egy olyan védőrács, amely a belső légtérben is felszerelhető. A terrárium hőmérséklete nappal 28-32,
míg éjszaka 22-24 fok legyen. Az éjszakai periódus
tíz-tizenkét óráig tartson. A boa szeret fürdeni, ezért
egy nagyobb medence mindenképp szükséges. Különösen vedlések alkalmával fekszik a vízbe. A vizet
kétnaponta cseréljük, s a terrárium higiéniájára is
figyeljünk oda. A vízmagasság mindig akkora legyen, mint a kígyó vastagsága. A levegő páratartalma 75–85 százalékos, ezt rendszeres permetezéssel
érhetjük el. Az ürüléket, és a vedlett bőrt azonnal ki

kell venni a terráriumból. A talajkeveréket, kivált a
vizelettel szennyezett helyekről, havonta távolítsuk
el. A tenyésztők, akik nem terráriumban nevelik a
boákat, gyakran újságpapírt terítenek a kígyók alá.

MIVEL ÉS MIKOR ETESSÜNK?
Az egyik legfőbb kérdés: milyen sűrűn kell etetni a
boát? Természetesen más a gyakoriság egy fiatal,
egy növendék és egy kifejlett példánynál, nemkülönben a szaporodási periódusban – s akkor a nemekről még nem is beszéltünk. A fiatal egyedeket
egyéves korig hetente egyszer, a növendékeket
pedig tíz-tizenkét naponta etessük. Az ivarérett
(nem tenyészérett!) boákat kéthetente kínáljuk meg.
Egyik-másik példány a vedlések alkalmával kihagy
egy-egy etetést. A felnőtt, ivarérett hímek a párzási
ciklusban egyáltalán nem fogadnak el takarmányt.
Ha nem kívánjuk a kígyókat szaporítani, akkor a
nőstényeket is elegendő kéthetente táplálni. Tenyésztésbe vétel előtt viszont gyakrabban etessünk.
A boa növekedésével együtt a takarmány mérete is
változik. Sajnos több alkalommal láthatunk úgynevezett „tűfejű” példányokat. A test megfelelően telt,
vastag, míg a koponya kicsiny marad, aránytalan a

ÁLLATKERTBEN, MÚZEUMBAN

Élő boát először Londonban, 1830-ban láthatott a
közönség, majd 1844-ben már Berlinben is tartották, viszont Amerikában a philadelphiai állatkert
csak 1875-ben mutatta be első példányait. A boa
fogságban csupán ritkán nő három méternél nagyobbra. Leghatalmasabb a müncheni múzeum
4,45 méteres példánya, igaz, fej nélkül mérve. Egy
korábban jegyzett adat az 5,6 métert jelölte meg,
ám erről kiderült, hogy zöld anakonda volt. Akadnak matuzsálemi korú példányok is: a philadelphiai
állatkertben a Popeye névre keresztelt egyed 40 év
3 hónap 14 napig élt. Az adat naprakész, mivel ez
a kígyó az ottani állatkertben született, s 1977-ben
természetes halállal pusztult el.

törzshöz képest. Ennek oka a kis méretű egér, patkány, tengerimalac, nyúl etetése. Sok hobbista inkább az apróbb rágcsálót vásárolja, mert szerinte
kedvence nem képes lenyelni a nagyobbat. A természetben élő boáknak nincs lehetőségük mérlegelni, hogy az eléjük kerülő prédaállat mekkora.
Testméretükhöz képest arányosan zsákmányolnak,
olykor nagyobb rágcsálókat is, amelyeket persze nehezebben nyelnek le.
A négy hónapos boának már kínálhatunk süldő
patkányt, s ahogy növekszik, úgy etethetünk vele
egyre nagyobb rágcsálókat. Fontos, hogy ne etessük túl a kígyót. Egyszerre csak egy zsákmányt kínáljunk. Mindenképp frissen leölt, vagy fagyasztott,
majd testhőmérsékletűre felmelegített takarmányt
adjunk. Élő rágcsáló kínálásával ne is kísérletezzünk,
a visszaharapó rágcsáló olykor hatalmas sebet ejthet
a boán. Előfordul, hogy a megharapott kígyó „bestresszel”, és soha többet nem fogad el zsákmányt. Ha
a gazda mindenáron ragaszkodik az élő állat etetéséhez, akkor a felkínált rágcsálót, amelyet esetleg
nem vadászik le azonnal a kígyó, tilos a terráriumban hagyni. Az egér, hörcsög, patkány kíméletlenül
megrághatja az épp nem éhes kígyót! A takarmányt
nem kell vitaminozni. Egy egészséges kígyó a zsákmányállatból veszi fel a vitaminokat és ásványi
anyagokat. UV-fényre sincs szükség, a boa bőre az
UV-sugarak csupán 1 százalékát engedi át.

A boának tizenegy alfaja ismert,
de ez a szám egyre nő. A herpetológusok – elterjedési területük
szerint – három csoportra osztják az alfajokat: imperator, constrictor és antillai.
A boa élőhelye a száraz, hegyi
erdőktől a trópusi esőerdőkig
terjed. Gyakran tanyázik az
emberi települések környékén.
Sötétedéskor és éjszaka aktív.
Általában a talajon mozog, fákra, cserjékre inkább a fiatalabb,
kisebb példányok másznak föl.

KIS BOA „SZÜLETIK”

A boa elevenszülő, azaz a megtermékenyítés után a kicsinyek
az anyaállat testében fejlődnek ki
egy úgynevezett magzatburokban. A pároztatásra legalkalmasabb időpont a novembertől februárig terjedő periódus. Ajánlott
a nemek külön tartása – nemcsak
a könnyebb kezelhetőség, hanem
a párzás sikere miatt is. A nász
öt-hat óráig is tarthat. A teljes ciklus alatt a pár több alkalommal is
párzik. Udvarláskor a hím az anális karmával kapargatja a nőstény
kloáka környéki részét. Nem ritka
ilyenkor a vérzéssel járó seb sem,
de a ciklust követően a második,
harmadik vedlés után nyoma
sem marad a korábbi küzdelemnek. A boa megfelelő tartás esetén
hároméves korára válik ivaréretté, tenyészérett négyéves korára
lesz. A párzást követően a kicsinyek 110–295 napra születnek.
Szakirodalmi adatok szerint egy
TERMÉSZETVÉDELMI
nőstény – hím jelenléte nélkül –
STÁTUSZ
a szülés után huszonkét hónapNem fenyegetett
pal ismét egészséges utódokat
hozott a világra. Az „újszülöttek”
EX EW CR EN VU NT LC
32–50 centiméter nagyságúak, s
10–30 perc múlva kibújnak a hártyás falú burokból. A kicsinyeket
vegyük külön, négyesével-ötösével tartsuk őket.
Az első vedlés után rögtön etethetünk is. Legelső
etetéskor szőrösödő egeret adhatunk, míg a másodiknál már a növendék egér is alkalmas.

Kulturális rovat

MANOLOPULOSZ CSILLA-KOZMA BÉLA TIBOR:
TÖRPESÜNTARTÓK KÉZKIKÖNYVE
Nem csoda, hogy a törpesünök meghódították a kisállattartók szívét,
hiszen beszerzésük már egyszerű,
a lakásban kiengedve nem okoznak
kárt, csak nagyon ritkán harapnak,
és gondozásuk is viszonylag könnyű.
Ám ahhoz, hogy sününk igazán jól
érezze magát, jó néhány szabályt be
kell tartanunk. Nem mindegy, hogy
mit adunk neki enni, hol helyezzük el,
milyen búvóhelyet és játékokat kap,
mennyit foglalkozzunk vele. Ám ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre
sem egyszerű választ kapni. Ezért is
öröm, hogy végre megjelent egy részletes süngondozási könyv, amely nagyban megkönnyíti a kezdő és a
haladó süntartók, valamint a tenyésztők munkáját.
A könyv megrendelhető: www.varjuvolgyi.hu
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AZ

inkakakadu (Cacatua leadbeateri) magyar
elnevezése a német név tükörfordítása, s a
feltűnő, sok színben pompázó tollbóbitára
utal. A nagyvilágban azonban ma már inkább angol
nevein emlegetik a madarászok. Hogy jobban fel
tudjuk ismerni, nem árt e neveivel is tisztában lenni. Ha például a Leadbeater’s, Major Michell’s vagy
pink cockatoo nevekkel találkozunk, ezek mind az
inkakakadura utalnak. Magyarul is egyre gyakrabban már csak a major névvel illetik.

A TOJÓK TÍZSZER ÉRTÉKESEBBEK
Az inkakakadu testhossza a természetben 33–40
centiméter közötti. A hím és a tojó első ránézésre nehezen különíthető el, bár az ivarérett példá-

Az inkakakadu
Ausztráliában
sehol sem
számít gyakori
madárnak, nem
figyelték meg oly
nagy csapatait
sem, mint
rokon fajainak.
Gyakorta
torzsalkodnak,
nehezen férnek
meg egymással.
Az eddig látott
legnagyobb
csapatok ritkán
haladták meg a
félszáz egyedet.
Fotó: Kovács Zsolt

Talán repüléskor
bontakozik ki
leginkább szépsége, ilyenkor
pillanthatjuk
meg a szárny alsó
részének káprázatos vörös színezetét. Hangja
kevésbé kellemetlen, mint rokonai
rikácsolása – ez
vonzóvá teheti az
érzékeny szomszédokkal bíró
díszmadártartók
számára.
Fotó: sompreaw /
Shutterstock

nyoknál az írisz színéből könnyen megállapítható a
nem. A bóbita narancsszínű sávjának szélessége is
utalhat rá, de ehhez igen avatott szeműnek kell lennünk; jó pár példány megtekintése után tehetünk
csak szert ilyen tapasztalatra, amelyet Európában
nehéz megszerezni. A tojó szeme vörösesbarna, s
a bóbita narancsszínű sávja a híménél szélesebb.
A hím szeme ivarérett korában már teljesen fekete.
Mivel a fiatalok szemszíne barnás, a zsenge korú hímeket könnyen tojónak nézhetjük. Igazán ilyenkor
van jelentősége annak, hogy jól tudjuk a tollbóbita sávozottsága alapján is szexálni a madarakat. E
fajnál, mint gyakorta a madárvilágban, lényegesen több a hím, mint a tojó, s ezzel magyarázható, hogy egy hím értéke alig egytizede a tojóénak.
Legbiztosabban úgy juthatunk egy-egy ígéretes tenyészpárhoz, ha DNS-vizsgálatokkal alátámasztják
a megfigyeléseket. Mivel nagy értékű állatokról van
szó, előfordulhat, hogy „véletlenül összekeverednek” a minták, s két hímet kapunk, jellemzően egy
öreget és egy barnás szemszínű fiatalt. Ne dőljünk
be az ilyen trükköknek! Kérjük meg az eladót, hogy
mi vehessük le a tollmintát a madarakról. Ha az eladó nem járul hozzá, akkor bármilyen kecsegtető
is az ajánlat, álljunk el a vételtől. A tollvizsgálathoz
begyűjtendő néhány toll nem okoz akkora stresszt,
hogy ezzel a madarak jó kondícióját veszélyeztetnénk. Egyben kiváló alkalmat nyújt arra is, hogy az
állatot kézbe vegyük, s a mellen saját kezűleg tudjuk
a példány erőnlétét ellenőrizni. A mintákat magunk
juttassuk el a laboratóriumba. Még akkor is érdemes
így tenni, ha egy nyugat-európai tenyésztő a szóban forgó vizsgálatokat olykor lényegesen olcsóbban tudja elvégeztetni.

AZ INKAKAKADU

ÁLOMMADÁR

AUSZTRÁLIÁBÓL

A gyakorlat azt mutatja, hogy a fogságban tartott állománynál egy tojóra körülbelül tíz hím jut. Ez
nemcsak a hím fiókák magas arányára vezethető
vissza, hanem arra is, hogy kétségkívül az inkakakadu a legagresszívabb kakadufaj: gyakoriak az olyan
hímek, amelyek egyszerűen legyilkolják párjukat.
Mindezt leggyakrabban a dürgési időszakban teszik,
s előfordulhat évek óta jól harmonizáló pároknál is.
A jelenség okára régóta keresik a választ a szakemberek. Sokáig azt hitték, hogy a kakaduk egy
életre választanak párt, de a terepi megfigyelések

Az inkakakadu
tenyésztésénél
a legnagyobb
gondot a megfelelően harmonizáló tenyészpár
beszerzése jelenti.
Párosodás után az
addig viszonylag
szelíd madarak
viselkedése megváltozhat.
Fotó: samantzis /
Shutterstock

nye, de különféle bogyókat, eukaliptusz- és fenyőmagot, valamint egy Ausztráliában honos, fügéhez
hasonló fa gyümölcsét is eszi. Ám ha eljut egy-egy
gabonatáblába, a félérett és érett magvakat bőséggel megdézsmálja. Táplálkozás előtt és után apróbb
gallyakat, szár- és kéregdarabkákat rágcsál, amelyekből olykor tekintélyes mennyiséget forgácsol
szét. Az elfogyasztott magvakkal nemigen, utóbbi
viselkedésével azonban komoly károkat okoz a gazdáknak. Fogságban való tartása során sem szabad e
hajlamáról elfeledkezni, mindig álljon rendelkezésére bőven rágcsálni való anyag.
Erre a célra legjobb a fűzfavessző,
de fontos a változatosság, lényegében minden hazánkban előforduló, nem mérgező fa megfelel
a célnak. Ha ezzel lefoglalhatjuk madarainkat, az agresszió is
csökkenthető. A vadonban az inkakakaduk reggel és alkonyatkor
repülnek inni. Ilyenkor az ivóhelyeken lehet őket jól megfigyelni.
Érdekes, hogy a fogságban tartott
állatok között is akadnak olyanok, amelyek az említett szokást
megőrizték, s csak reggel és este
isznak.

ÖTSZÁZ HEKTÁROS ÉLETTÉR

szerint náluk is előfordulnak a „válások”, akár több
évtizedes együttlét után, s ilyenkor nem épp kesztyűs kézzel bánnak egymással. A természetben a
civakodások alkalmával történnek sérülések is, ám
általában nem súlyosak. Ott ugyanis van helye az
üldözöttnek kitérni a támadás elől. Ezt egy röpdében nem tudjuk biztosítani, viszont a madarak agressziója lényegesen csökkenthető, ha úgy alakítjuk ki férőhelyüket, hogy könnyen szabaduljanak
a szemkontaktustól: különféle falapokat, ágkötegeket helyezhetünk el benne. Új-Zélandon, ahol a
faj tenyésztésének régi hagyománya van, a hímek
szárny tollait a dürgés idején lekötik. Ez nem akadályozza meg az egyedeket a párzásban, de így a tojónak nagyobb esélye van a menekülésre.

RÁGCSÁLNIVALÓVAL AZ AGRESSZIÓ ELLEN
Madarunk remekül bírja a mi klímánkat, hisz
Ausztráliában a 250–450 milliméteres csapadékövben él, ahol foltszerűen találhatók meg populációi.
Itt jellemzően nagyok a napi hőingások, s ezt csak
kemény, ellenálló szervezetű állatok tudják elviselni. Az inkakakadunak hatalmas területeket kell bebarangolnia ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű
táplálékhoz és ivóvízhez jusson. A félsivatagos, száraz kontinentális területeken bizony kevés a táplálék, ezzel is magyarázható, hogy sosem alkot olyan
nagy csapatokat, mint rokonai. Az eddig megfigyelt legnépesebb raj sem érte el a félszáz egyedet.
Táplálékának legnagyobb része a félsivatagokban,
különösen a szőlőültetvényeken elterjedt vaddiny-

Az inkakakadunak hatalmas
elterjedési területén több alfaja
is kialakult. A régebbi szakirodalomban négy alfajról tesznek
említést. Ma azonban csak kettő az általánosan elfogadott: a
C. l. leadbeateri, mely Közép- és
Kelet-Ausztráliában honos, és
bóbitája igencsak színpompás,
valamint a C. l. mollis, mely Nyugat-Ausztrália lakója, és sötétebb
bóbitáján nem található, vagy
csak elenyésző a narancssárgás
csík. A hímek magas számával
és agresszív viselkedésével magyarázható, hogy a pár nélkül
maradt hímek a rokon rózsavagy sárgabóbitás kakadufajok
hímjeit olykor elüldözik, s az ott
maradt tojókkal állnak párba. Az
ilyen frigyből származó fajhibrid egyedek azonban terméketlenek.

TERMÉSZETVÉDELMI
STÁTUSZ
Nem fenyegetett
EX EW CR EN VU NT LC

Élőhelyén egy költőpár territóriuma legalább 500 hektár – ami a
budapesti Margit-sziget mintegy
hétszeresét jelenti –, s itt nemcsak fajtársait, hanem a rokon fajok egyedeit sem tűri meg a szaporodási időszakban.
Fészkeléshez jobbára eukaliptuszfák 3-20 méter magasságban
lévő odvait használja fel; a fák
legtöbbször oázisokban, itatóhelyek közelében találhatók. A hím
és a tojó felváltva, körülbelül 26–
36 nap alatt költi ki az egy-négy
fehér tojásból álló fészekaljakat.
A fiatalok az odút hathetes korban
hagyják el, de még több hónapon
keresztül etetik őket a szülők (különösen a hím). A madarak ivarérettségüket a természetben három-négy éves korban érik el, ám
tenyésztett példányok utódainál
előfordult, hogy már kétévesen is
fiókákat neveltek.
A faj tartási és tenyésztési technológiáját Új-Zélandon dolgozták
ki, ahol 15 méter hosszú, 2 méter
széles és 3 méter magas röpdékben tartják a tenyészpárokat. Takarmányozásukat a hazánkban is
jól bevált kakadu-magkeverékre
alapozzák, kiegészítve állati eredetű fehérjével. A tojásokat a pároktól elszedik, így azok évente
két fészekaljjal is meghálálják a
gondoskodást. A fiatalok felnevelése lényegében megegyezik a
rózsakakaduéval.
DR. TÓTH ZSIGMOND
43

