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A La Manche csatornában élő palackorrú
delfinek (Tursiops truncatus) szervezetében rengeteg
méreganyag halmozódott
fel. A Liège-i Egyetem kutatói
többféle, erősen toxikus szer
maradványait is kimutatták
az állatok bőr- és zsírszöveteiből – köztük olyanokét,
amelyek használata már
közel negyven esztendeje tiltott vagy erősen korlátozott.
A központi idegrendszerre
ható szerves higanyvegyületek, valamint a májat és
az immunrendszert károsító poliklórozott bifenilek
mennyisége sokszorosan
meghaladja az elfogadott
egészségügyi határértéket.
Az adriai faligyíkok (Podarcis
melisellensis) kommunikációjában
a vizuális szignáloké a főszerep.
A hímek ezért direkt a legnagyobb
kövekre ürítenek, hogy a konkurencia minél könnyebben kiszúrja
a jelzéseiket.

www.nature.com
Fotó: R. Maximiliane / Shutterstock

www.journals.elsevier.com
Fotó: TessarTheTegu / Shutterstock

Nemcsak a beporzó rovarokra, de az agrárterületekhez kötődő madarakra is súlyos veszélyt jelentenek a nyolcvanas évek végén elterjedt – és az addig
alkalmazott inszekticidek „biztonságos” alternatívájaként reklámozott – neonikotinoid növényvédő szerek.
Már néhány szem imidaklopriddal kezelt vetőmag
elfogyasztása is elég ahhoz, hogy az észak-amerikai
verebek apatikussá váljanak, és az emiatt elszenvedett
gyors kondícióromlásból kifolyólag ne érjék el vonulási
végcéljukat. Az Európai Unióban 2018-ban betiltott
méhgyilkos rovarölő szerek az Egyesült Államokban és
Kanadában sajnos változatlanul óriási népszerűségnek
örvendenek a gazdák körében.
www.nationalgeographic.com.au
Fotó: irin-k / Shutterstock

A barna varangyok (Bufo bufo) – alighanem a megnövekedett ragadozóveszély
hatására – antropogén környezetben nagyobb fültőmirigyeket növesztenek,
és több mérgező bufagenint termelnek, mint természetközeli élőhelyeken,
állapította meg Bókony Veronika, a Nők a Tudományban Kiválósági Díj idei nyertese
és az MTA ATK Lendület Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjának munkatársa.
www. nature.com
Fotó: Holger Kirk / Shutterstock
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A tibeti masztiffok átlagon
felüli hegyibetegség- (hypoxia-)
toleranciája a tibeti farkasokkal
(Canis lupus filchneri) való alkalmi
visszakeresztezés eredménye.
Ezek a tiszteletet parancsoló
megjelenésű, 80 kilogrammos
testtömeget is elérő, őrző-védő,
de jakvadászatra is használt
kutyák a hemoglobint felépítő
fehérjekomponenst kódoló –
azaz a vérük oxigénmegkötő
képességét szabályozó – génjeik
mutálódása miatt más fajtáknál
ritkábban lesznek hegyibetegek.
Az oxigénmolekulák a vörösvértestekben található hemoglobinhoz
kapcsolódva jutnak el a szövetekbe, ám (mivel a tengerszint
feletti magasság növekedésével
az atmoszferikus oxigén parciális
nyomása csökken) a hemoglobin
itt nehezebben telítődik. Egyébként
maguk a tibetiek is hasonló módon
– egy, a negyvenezer évvel ezelőtt
az Altaj-hegységben élt gyenyiszovai embertől örökölt génvariánsnak
köszönhetően – alkalmazkodtak a
ritkább levegőhöz.
livescience.com
Fotó: long shao / Shutterstock

A szélesszájú orrszarvú a természetből
2007-ben kipusztult északi alfajának (Ceratotherium simum cottoni) utolsó két példánya
sosem fog tudni szaporodni, de a génjeiket
talán így is továbbadhatják. A csehországi Dvůr
Králové nad Labem állatkertjében született, most
a kenyai Ol Pejeta vadrezervátumban élő nőstények egyike, Najin túlságosan agg, a másik, Fatu
pedig a rendellenesen fejlődött méhe miatt képtelen az ellésre, egy tudóscsoportnak azonban sikerült az utóbbi két kinyert petesejtjét mesterségesen megtermékenyítenie a 2014-ben elhullott
Suni spermájával. Az augusztus óta lefagyasztott
embriók már csak arra várnak, hogy a projektet
irányító Thomas Hildebrandt és a berlini Leibniz
Intézet munkatársai bombabiztos transzfermódszert dolgozzanak ki, majd megfelelő „déli”
béranyákat találjanak a beültetésükhöz.

A kaliforniai üregteknősök (Gopherus agassizii) állománya 30 év
alatt a tizedére csökkent a Mojave-sivatag nyugati részén. Megfogyatkozásukban élőhelyük mesterséges átalakítása mellett eddig a fertőző betegségek szerepe volt a legjelentősebb. A hollók (Corvus corax) túlszaporodása viszont főleg az utánpótlásra jelent veszélyt. A természetvédők most
drónokkal próbálják meg elűzni az agresszív madarakat: fészkeiket célzottan kukoricaolajjal permetezik le, amitől a tojások befulladnak. Az Egyesült
Államok egyik legnagyobb állatvédő szervezete, a Humane Society of the
United States által is jóváhagyott módszer a parkok pázsitját tönkretevő
kanadai ludak esetében máshol már bevált.
www. latimes.com
Fotó: IrinaK / Shutterstock

www.livescience.com

Amíg a vadon élő koalák (Phascolarctos cinereus) zöme aránylag
kiegyensúlyozottan táplálkozik,addig bizonyos populációk tagjai csak
egyetlen eukaliptuszfaj zöldjét fogyasztják. Például a dél-ausztráliai Otwayfokról 2013-ban szinte kipusztultak ezek az erszényesek, miután az összes
Eucalyptus viminalis leveleit lerágták, holott az Eucalyptus obliquákon
még bőven lett volna legelnivalójuk. A természetvédők azt remélik, hogy
többszöri széklet-transzplantációval kicserélhetik az efféle válogatós
egyedek mikrobiotájának összetételét, így azok a legkülönbözőbb fehérjeés rosttartalmú, enyhén toxikus takarmányt is gond nélkül meg tudják majd
emészteni.
www.sciencenews.org
Fotó: Manon van Os / Shutterstock

A bálnák kilométerekre elhallatszó „énekét” mindenki ismeri. Az azonban már nem ennyire
köztudott, hogy olykor suttogva is
kommunikálnak. A déli simabálna
(Eubalaena australis) nőstényei a
partok közelében ellenek, és ott
is szoptatják a 4,5–6 méteresen
világra jövő „kicsinyeiket”, hogy az
életüket veszélyeztető kardszárnyú
delfinek minél nehezebben találjanak rájuk. Itt a hullámok robaja
elnyomja intim társalgásuk hangjait,
ezért az egy körülbelül 200 méteres körzeten kívül már egyáltalán
nem is fogható. Ráadásul csak aktív
mozgás közben beszélgetnek, hogy
ne tevésszék szem elől egymást a
nagy kékségben.
www.sciencenews.org
Fotó: wildestanimal / Shutterstock
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N

amíbia fiatal, fejlődő ország, hiszen csak 1990ben vált függetlenné Dél-Afrikától. Területe
hazánkénál majdnem tízszer nagyobb. A nálunk alig ismert állam természeti viszonyainak és állatvilágának megismerésére indultunk
útnak az elmúlt évben. A ritkán lakott ország sivatagait, tengerpartját jártuk be terepjáróinkkal, több
védett területet megtekintve Windhoektól, a fővárostól északra és nyugatra. Az utat ezúttal is Németh
Lajos szervezte, a négyfős csapat további résztvevői
Lóránt Miklós és Szabó Gergely voltak. Legfőbb célunk az Etosha Nemzeti Park megismerése volt, erre
szántuk a legtöbb időt.

ÁLLATPARADICSOM A JAVÁBÓL
Az Etosha térsége egyike Földünk legrégebben létrehozott védett régióinak. A terület száraz volta ellenére nagyemlősökben még ma is rendkívül gazdag.
A túl száraz élőhelyi adottságok változtattak ugyan

A TERÜLET NAGYEMLŐSEINEK
RENDSZERTANA CSAK NEMRÉG
TISZTÁZÓDOTT.
az egyes idevándorló fajok morfológiáján és genetikai adottságain, ezért őket korábban is különálló
alfajként kezelte a rendszertan. Ma pedig a populációgenetika továbbfejlődésével sokukat már önálló
fajnak tekintik. Ezen „új” fajok között említhetjük az
itt élő feketearcú impalát (Aepyceros petersi), mely
valamivel nagyobbra is nő kelet-afrikai rokonánál, s
4

Ez a tovafutó
gyöngytyúkcsapat egy közelben elhaladó
leopárdtól vált
ilyen izgatottá.
A sisakos
gyöngy tyúk Afrika-szerte elterjedt
madár, csapataiban olykor száznál több példány
is összegyűlhet.
Komolyabb veszély esetén hangos kiáltozással
kapnak szárnyra,
s gallyaznak fel a
közeli fák magasabb ágaira.
Fotók: Bankovics Attila

emellett fontos színezetbeli jellemzője a fekete arc-,
illetve könnyfolt. Néhány helyen rábukkantunk kisebb legelésző csoportjaira a terület déli szavannáin. Hasonló eltérést mutat a kalahári vándorantilop
(Antidorcas hofmeyri), amely csak alig különbözik
a Dél-Afrika szavannáin élő rokonától; róla választották le, s emelték önálló faji rangra. A kalahári
vándor- vagy sörényesantilop utunk során talán
a domináns nagyemlősnek számított. Rokona, a
déli vándorantilop (A. marsupialis) az egész tágabb
régió elterjedt nagyvadja, a Dél-afrikai Köztársaság szavannáinak és a Karoo élőhelyeinek gyakori
növényevője. Elterjedési területük alapján könnyű
elkülöníteni a két közeli rokon fajt, de morfológiai alapon már nehezebb. A kalahári vándorantilop
színezetében legfontosabb bélyeg a fejtetőn a két
szarvtő közt húzódó világosbarna sáv, mely néhány

A nyársas antilopoknál nemcsak
a hímek, hanem
a nőstények is
viselnek szarvat,
sőt ez utóbbiak
szarva sokszor
hosszabb, mint a
hímeké. A párzási
idő kezdetén a
nyársas antilop
bikák elkeseredett küzdelmet
folytatnak a
csapatelsőség
rangjának megszerzéséért.
Fotó: Johan
Swanepoel /
Shutterstock

centiméterre lenyúlik a homlokra is, míg a dél-afrikai alaknál a
szarvtövek között végződik. A
test oldalán, a lágyéktájon lévő elmosódó szélű sötétbarna sáv
mindkét fajra jellemző.
A kalahári vándorantilop közeli rokonánál még inkább alkalmazkodott a száraz viszonyokhoz, hisz a forró Namib- és
Kalahári-sivatag
térségében,
azok peremvidékein él. Életerős
populációja található északon az
Etosha NP-ben is. Legtöbbször
kisebb csoportjaikat láthatjuk,
amint a száraz szavannaerdők
akáciái alatt növő sovány gyepen
legelésznek, egyes helyeken azonban hatalmas,
többszázas nyájakba tömörülnek, nyilvánvalóan
egy kedvező legelőt biztosító – valamely helyi eső
nyomán feldúsuló – füves vegetáción.
Az elegáns nyársas antilop (Oryx gazella) jobbára
magányosan, kettesével vagy néhány egyedből álló
csoportokban járja a szavannát, s ugyanilyen társaságban érkezik az itatókhoz is. A forró déli órákban
rendszerint az árnyat adó terebélyes akáciák alatt
hűsöl. A zambézi kudunak (Strepsiceros zambesiensis), mely a nagy kudu közeli rokona, legtöbbször
szintén csak egyes példányait láttuk. Termete és a
fejét szépen díszítő csavart szarva a kelet-afrikai
nagy kuduéhoz hasonló.
Folyamatos terepjárásaink ellenére a megnyúlt
arcorrú namib vagy vörös tehénantilop (Alcelaphus

Itatónál időző
elefántcsoport.
Rendszerint kora
délután vagy
estefelé keresik
fel a vizes gödröket, ahol előbb
isznak, majd fürdéshez kezdenek.
Az Ethosában élő
szavannaelefánt
a legmagasabb
termetű az afrikai
elefántok között.
Marmagassága
elérheti a
4 métert is, ezzel
szemben agyara
a leggyengébbek
közé tartozik.

caama) csupán kétszer került szemünk elé. Elefántok által letarolt, csenevész növényzetű szavannákon mozgott egy magányos tehén. Máskor öt-hat
példányát láttuk, amelyek az Etosha-tó kiszáradt
medrének szegélyén legelésztek.

A LEGMAGASABB ELEFÁNTOK
Az Etosha elefántjai a legmagasabbak egész Afrikában, ugyanakkor agyaruk a legsatnyább. Ez utóbbi
oka a száraz környezetben keresendő, mivel a fellelhető táplálék sovány, fehérjékben és vitaminokban
szegény. Az itteni bikák vállmagassága 3,5 és 4 méter között mozog. Fél vagy akár egy méterrel is magasabbak a Dél-Afrika keleti részén élő elefántoknál.
Előfordulhat, hogy egy kifejlett etoshai elefánttehén
magasabb, mint a Krüger Nemzeti Park legerősebb
bikája. A valaha mért legnagyobb elefántok közül az
ötödik és a nyolcadik helyezett az Etosha NP területéről, Kehi, illetve Namutoni környékéről származik;
ezek 4, illetve 3,86 méter magasak voltak.
Az itatóhelyeken, ahol csoportosulni kényszerülnek, jól megfigyelhető közöttük a szociális hierarchia. A sorrend élén az adott legerősebb bika
áll. Ő érkezik elsőként a tóhoz, s lép bele először és
gázol beljebb a vízbe, hogy igyon, majd napi fürdéséhez kezdjen. Őt követik a rangsorban a fiatalabb
és kisebb bikák, akik vele együtt érkeznek az itatóhelyhez. A tehenek a borjakkal nem velük jönnek,
miként ezt az egyik tónál is láthattuk. Csoportjuk
tíz-tizenöt perccel lemaradva bukkant elő a közeli

erdőből, s lépkedett a hímek által már használt tóhoz. Az első fürdőző bikák ilyenkor már elhagyják a
vizet, és a parton szárítkoznak, dörgölőznek az erősebb facsonkokhoz. Az ideérkező tehenek és borjak,
amint a szomjukat oltották, szintén valamennyien
fürdeni kezdenek. Ez a minden esti szertartás közel
egy órát vesz igénybe.
Jó, ha tudjuk azt is a szavannaelefántokról, hogy
vemhességi idejük a leghosszabb az összes emlős
között. Borjaik huszonkét hónapra születnek. Testsúlyuk általában 6 tonna (6000 kg), de egyesek elérhetik a 10 tonnát is.
A keskenyszájú orrszarvú (Diceros bicornis) csak
magányosan jár, vagy másodmagával mozog. Igyekeznek az elefántokat megelőzni az itatóhelyen, s
azok csoportos lármázása idején már visszavonul5

➤

nak az akáciás legelőhelyekre. Az Etoshában gyakrabban találkoztunk az említett fekete orrszarvúval,
míg a másik afrikai fajt, a szélesszájú vagy fehér rinocéroszt (Ceratotherium simum) mindössze egy
helyen láttuk a park keleti részén, Namutoni vidékén.

OROSZLÁNOK AZ ITATÓNÁL
Oroszlánok is járnak az itatóra, sokszor napközben
is ott heverésznek vagy ácsorognak a víz partján.
A nagyragadozó ilyen békés állapotában nem veszélyes, a vízre érkező patások sem igen zavartatják magukat, inni kezdenek nem messze a halálos
ellenségtől. Gepárd (Acinonyx jubatus) is előfordul
az Etoshában, ám meglehetősen ritka. Utunk során
sehol sem találkoztunk vele, bár jelzett előfordulási helyén is kerestük. Annál többet botlottunk bele
az afrikai vadmacskába (Felis lybica), olykor nappal
is, de az éjszakai infravörös távcsöves kereséseknél
még gyakrabban. Az egyik, nappal észlelt példány
a fehérszárnyú búrtúzokok (Afrotis afraoides) élőhelyén mozgott, talán azok közül igyekezett zsákmányt ejteni. Vadászatán rendszeresen kísérte,
szinte a sarkában járt egy panyókás sakál (Canis
mesomelas). A túzokok hangos kiáltozására elsomfordált mindkét ragadozó, sajátos párost alkotva. Az
egyik, napfényben ragyogó kora reggelen egy szép
leopárdot (Panthera pardus) is észleltünk, amint kissé megkésve éjszakai vadászatából hazafelé ballagott.

TELELŐK ÉS OTT ÉLŐK
Az Etosha madárvilága is gazdag. Sok szárnyas jól
alkalmazkodott ehhez a száraz vidékhez, noha nekik is fontosak az itatók. Nem véletlen, hogy milyen
tömegekben látogatják adott esetben a vizesgödröket. A legrendszeresebb vízivók természetesen a
magevők közül kerülnek ki, a magvak emésztéséhez
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A forró déli órákban az itatónál
a ragadozók is
pihennek. A patások ilyenkor nyugodtan odamennek a vízhez,
hogy igyanak.
Lám, ez a koritúzok sem ijedős,
pár méterre sétál
el a vizesgödör
szélénél pihenő
oroszlán előtt.
Fotó: Bankovics Attila

ugyanis a víz nélkülözhetetlen. A galambfélék közül
a vörösszemű gerle (Streptopelia semitorquata) vagy
a kisebb testű szavannagerle (Streptopelia capicola)
tízesével, ritkábban többszázas csapatokban járja az
emlősök által is használt itatókat. Ott rajzanak a heverésző oroszlánok és lopakodó foltos hiénák (Crocuta crocuta) között. Velük együtt isznak sokszor a
verébpacsirták, a barnahátú (Eremopterix verticalis) és a szürkehátú (Eremopterix leucotis), amelyek
szintén népes csapataiba más fajok is elvegyülnek,
például a szavannapacsirta (Calendulauda africanoides).
A kétöves pusztaityúkok (Pterocles bicinctus) alkonyatkor, sőt néha már sötétedés után érkeznek
páronként, vagy kisebb családi kötelékben. Mihelyt
leszállnak a víz szélére, rögtön belegázolnak – akár
hasig is – a vízbe, s mohón, szinte kapkodva oltják
szomjukat. Erre szükség is van, sietni kell, mert ragadozók sora leselkedik rájuk. Olykor harminc példány is iszik egyszerre egy-egy sekély vizű tócsá-

ban. A meleg, nappali órákban
SZÉLFÚTTA TÓMEDER
néha a nyurga kori-túzok vagy
Az Etosha-tó, amely magját képezi a róla elnevezett nemzeti parknak, Namíbia félszáraz
óriástúzok (Ardeotis kori) is leterületén, az ország északi részén található, az angolai határ közelében. A 4570 négyzetkisétál a tó szélére, hogy ott hűsöllométernyi névadó tó geológiai kialakulása még vitatott. Egy régebbi elképzelés szerint a
jön, sokszor két-három oroszlán
késő pliocén és a kora pleisztocén idején jött létre a Kunene folyó medrének módosulásaiközelében. Még a szürke-fekete
val. Újabb felfogás szerint a tómedret az uralkodó északkeleti szelek mélyítették ki.
patkós bíbic (Vanellus armatus)
Ez a hatás ma is érvényes. A száraz északkeleti szelek – a természetes párolgással együtt
– először elviszik a vizet az amúgy is sekély tóból, majd a kiszáradás után a szél kifújja és elis száznál népesebb csapatokban
hordja a finom üledéket a száraz tófenékről, szinte tisztára seperve minden évben a portól.
szállja meg egy-egy frissítő vizű
Az Etosha pora a szelek szárnyán egészen az Atlanti-óceánig eljut. Amikor mi ott jártunk,
itató parti zónáját.
2018 novemberében, már nem porzott a tófenék, mert csak a keményebb, kiszáradt és cseNamíbiában összesen 669 marepes aljzatát hagyták meg a szelek.
dárfaj él, s ebből 290 fajt észleltek
Az Etosha Nemzeti Park – mely magába foglalja az említett tavat – 22 270 négyzetkiloez ideig az Etosha Nemzeti Parkméter területű, s az Ovambo-föld közepén helyezkedik el. Nyugati végét a Kaoko-hegység
ban. Kiemelhető érték a területen
választja el a tengerpart mentén húzódó Namib-sivatagtól. A nemzeti park magját képezi a
még a vitézsas (Polemaetus bellifent említett Etosha-tó (Etosha Pan), melynek főként a déli oldalán nagy kiterjedésű akácicosus), mely épp egy gyöngytyúaszavannák terülnek el. 1907-ben nyilvánították védetté, egy tágas vadrezervátumot hozva
létre az Etosha-medencében, majd hatvan évvel később nemzeti parkká minősítették át,
kot vágott le előttünk, s hosszan
igaz, jóval kisebb területen. Kiterjedése még így is százszorosa az Aggteleki NP területének.
üldögélt rajta, mielőtt reggeliként
elfogyasztotta volna.
A sok trópusi madárfaj mellett
hazaiakkal is találkozhattunk Namíbiában. Megle- lettel rendelkező tövisszúró gébics (Lanius collurio) Kalahári vánpő, hogy néhány apró termetű faj, amilyen például a kis számban szintén eljut idáig. Az Etosha keleti ré- dorantilopot
fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus), ilyen messzire szén, Namutoninál az akáciák koronájának tetejéről kergető gepárd.
Mindkét faj kielrepül vonulása során. Több helyen is találkoztunk vadászgattak a szürke légykapók (Muscicapa stria- tűnő futó, egyik
vele, de mindig csak egyedül mozgó példányokat ta). Kisebb csoportjuk szállta meg ezt az élőhelyet; az életét menti
figyelhettünk meg. Ezek rendszerint a száraz karsz- egyetlen akácián öt egyed is vártázott. Az előzőek- gyorsaságával, a
terdőkben mozogtak, a sziklás hegyoldalt egyenet- ben említett énekesmadaraknak 8-10 ezer kilomé- másik szeretne
jóllakni. A gepárd
lenül borító fák lombozatában. Az Etoshától délre a tert kell megtenniük a fészkelőterületüktől idáig.
Namíbiában éri
Waterberg-platót övező karszterdőben több helyütt
Namíbia a fehér gólyának is átvonuló- és telelő- el elterjedése déli
észleltük; ugyanitt fordult elő a kerti geze (Hippolais helye. Valahogy mégis elkerültük egymást, sehol határát, mely
icterina) egy példánya is.
sem találkoztunk vele. Ellenben észleltük a fekete jóval túlnyúlik a
Baktérítő vonalán
A ritkás cserjés akáciaerdők szélén, az országuta- gólyát (Ciconia nigra): egy példánya ott termikelt is. A kalahári
kat kísérő villanydrótokon rendszeresen ott üldögélt a kiszáradt Etosha-mocsár felett. Nehéz eldönteni, vándorantilop a
a kis őrgébics (Lanius minor). E fajnak kifejezetten a hogy az Afrikában költő populációból származott-e, térség bennszülött domináns
telelőhelyét jelenti Namíbia. Nemcsak a kelet-euró- vagy igazi palearktikus vonuló volt.
antilopfaja.
pai, hanem a Kazahsztán keleti határán élő populáFotó: Elana Erasmus /
DR. BANKOVICS ATTILA Shutterstock
ciók is ide vonulnak. Az Afrikában nagy telelőterü-
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elfeledett
LORENZ OKEN,
A TERMÉSZETFILOZÓFUS

R

itkán találkozunk a magyar szakirodalomban
Lorenz Oken nevével, holott a XIX. század első
felében meghatározó személyisége volt az orvos- és természettudománynak.
Eredeti nevén Lorenz Okenfuss 1779-ben, a svábországi Offenburg melletti Bohlsbachban született. Földművescsaládból származott, elemi iskoláit
Offenburgban és Badenban végezte, majd a Freiburgi Egyetemen orvostudományt, Würzburgban és
Göttingenben pedig természettudományt tanult.
Már ifjan nagy érdeklődést mutatott a természetrajz
iránt, s a kor vezérlő tudományos irányzata, a német
romanticizmus híve lett. Ennek az irányzatnak atyja
a filozófus Immanuel Kant volt, de a németek nagy
nemzeti költője, Johann Wolfgang Goethe is vezető
szerepet vállalt benne. Goethe is felcsapott természetvizsgálónak, a költészet mellett szorgalmasan
tanulmányozta úgy az állat-, mint a növényvilágot,

Lorenz Oken talán a XIX. század
egyik legfurcsább
természettudósa
volt. A maga útját
járta, gondolatvilága ugyancsak
különbözött a kor
többi természetvizsgáló tudósáétól. Tévúton járó
zseni volt? Kortársai véleménye
megoszlott róla.

AZ ELSŐ KÉT KÖNYV
Okenfuss – aki időközben Okenre rövidítette a nevét
– továbbfejlesztette az elméletet. 1802-ben közzétette az Abriss der Naturphilosophie (A természetfilozófia vázlata) című művét, melyben összefoglalta a
természetbölcselet általa elismert alapelveit. A következő évben ezt a művét újabb követte, a System der
Naturphilosophie (A természetfilozófia rendszere)
címmel. E két írása alapozta meg a hírnevét. Európában ekkor már teret nyert a goethei romantikával
és Oken „természetbölcseletével” fűszerezett német
romanticizmus, s párhuzamosan a La Manche csatorna túloldalán, a ködös Albionban a valamivel logikusabb, tudományosabb angol változat.

Oken rendszertanán ma már csak
mosolyognak a
taxonómusok, de
mégis: a Természetrajz minden
társadalmi osztály
számára című fő
művét csodálattal
szemlélhetjük!
A mű legfontosabb része a
pompás illusztrációkat tartalmazó
13. kötet.

A mű nagy
népszerűségre
tett szert.
A Föld élővilágát
bemutató, nagy
gonddal készült
illusztrációkat az
akkori nyomdatechnikával csak
fekete-fehéren
tudták reprodukálni, majd ügyes
kezű művészek
minden egyes
képet kézzel színeztek.
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tudományos teóriákat állított fel, s buzgón egyengette az úgynevezett Naturphilosophie, azaz a természetfilozófia útját.

Mi volt jellemző a romanticizmusra? Mondhatjuk,
hogy illúzióvesztéssel, kiábrándulással kezdődött.
A felvilágosodás eszméit sutba dobó forradalmakban való csalódottság, az egyházból való kiábrándulás és egy új út keresése volt a jellemzője. Ezt az
útkeresést nagyban gátolták, illetve terelték tévútra annak ezoterikus, miszticizmusra vezető mellékhajtásai. A németek – bármily meglepően is
hangzik – könnyedebben vették az egészet, mint a
komoly, megfontolt angolok. A német romanticizmusra (legalábbis a művészetek terén) az oldott

hangvétel és a nemegyszer humorral, szellemességgel ízesített látásmód is jellemző volt.

VITÁZIK, HA KELL
De nem Oken esetében. Ő nemigen humorizált –
ennek semmi nyomát sem találhatjuk műveiben
–, felfogását mégis romantikusnak mondhatjuk.
Kétségtelen, hogy ahogy Goethét, őt is vonzotta az
okkultizmus, a misztikum. Gondolkodását nagyban
befolyásolták Püthagorasz elvei, hitt a matézis és
a numerológia mindenhatóságában, hogy a szám
mindennek az ősképe, s hogy Isten a természetben
nyilatkozik meg. Véleménye szerint amikor a Teremtő szembenéz az emberrel, akkor saját magát látja,
mert az ember egy isten, melyet Isten teremtett. Nem
könnyen követhető gondolatok ezek, s mindenképp
vitaprovokálók. Oken nem is hátrált meg a viták elől.
Merész és szókimondó volt tudós elődeivel és
számos kortársával szemben. Legmerészebb lépése
talán az volt, hogy Linné tanait egyszerűen sutba
dobta, s felállította saját szisztémáját, amely szerint
az élővilágot újrarendszerezte. Az állatokat mindössze öt osztályba sorolta, mégpedig főleg érzékszerveik alapján:
Gerinctelenek
(Dermatozoa)

nincs gerincük

Halak
(Glossozoa)

állatok, amelyeknek elsőként lett
igazi nyelvük

Hüllők
(Rhinozoa)

melyek orra először nyílik
a szájba, s levegőt lélegeznek

Madarak
(Otozoa)

amelyek füle először nyílik
kifelé

De volt sok más hasonló elmélete is, közülük
most csak egyről szeretnék még megemlékezni,
melyet Goethével együtt vallottak. Eszerint a gerincesekben a koponya a csigolyák megnövekedéséből
és egybenövéséből alakult ki…
Ma már egy természetrajzban épphogy járatos
ember is meg tudná cáfolni az említett teóriákat.
Mégis, ez csak Oken 1851-ben bekövetkezett halála
után hét évvel történt meg, amikor a „Darwin bullA rovarokat
ezrével bemutató
könyv képei igyekeztek minden
fajt életnagyságban ábrázolni. A
legnagyobbakat,
az illusztráció bal
oldalán láthatóakat, helyszűke
miatt kisebbíteni
kellett, ám még
így is impozáns
látványt nyújtanak!

Emlősök
melyeknek megvan minden
(Ophtalmozoa) érzékszervük, a szemük mozgatható és szemhéjakkal fedhető
Ám bármilyen furcsának is tűnik ez az osztályozás, alapjában mégis az evolúció eszméje felé mutat,
hisz Oken szerint az élet valamikor az „ősmocsárban” keletkezhetett, s az első, primitív formákból lettek a későbbi fejlettebb élőlények.
Annak ellenére,
hogy az illusztrátorok javarészt
csak kitömött
egzotikus madarakat láthattak,
mégis legtöbbször sikerült
élethű portrékat
készíteniük a
messze földek
madárfaunájáról.
A színezés fokozta az illusztrációk
hatását.

dogjaként” is ismert angol biológus, Thomas Henry
Huxley bebizonyította, hogy az elméletek hibásak.

ÉLETE FŐ MŰVE
Ha Oken taxonómiája nem is volt tökéletes, élete fő
műve, az először 1831-ben kiadott Naturgeschichte
für alle Stände (Természetrajz minden társadalmi
osztály számára) egy roppant érdekes és ma már
rendkívül értékes mű. Egyike azoknak a korai XIX.
századbeli könyveknek, melyekben kiváló illusztrációkat találhatunk. Ugyanis a tizenhárom kötetből
álló sorozatot 1843-ban egy kísérő kötet is követte,
a hosszú című Abbildungen zu Okens allgemeiner
Naturgeschichte für alle Stände.
Érdekes megfigyelni, hogy bár Oken elutasította
Linné rendszerét, e műben mégis annak binominális elnevezéseit alkalmazta.
DR. HANGAY GYÖRGY
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rossz idő közeledtével téli álomra húzódnak a
mocsári teknősök is. Azt is tudjuk, hogy hosszú
hónapokra az iszapba, a kihűlő tavak, holtágak
aljzatára merülnek, s jöhet a zimankó, a jég, ők tavaszig az orrukat sem dugják ki a páncéljuk alól. De
belegondoltunk valaha is abba, hogy miként tudnak
az egyébként szabad levegőt lélegző teknősök túlélni hónapokon keresztül a fagypont körüli (vagy épp
jégpáncéllal borított) vizek alján? Miért nem fulladnak meg? Hisz még csak nem is kétéltűek – mond-

cseréje, ezáltal alacsonyabb lesz az energia- és az
oxigénigénye is. De mindez még édeskevés lenne
ahhoz, hogy ne fulladjon meg. Ám nagy trükkösen
a mocsári teknősök ezt is megoldják, ugyanis (bár
alapvetően tüdővel lélegző állatok) a téli hibernáció folyamán a vízben oldott oxigént hasznosítják.
Méghozzá úgy, hogy a kloákájukon – itt egy anális
hólyag található, amely rendkívül sűrűn van átszőve hajszálerekkel –, mint egy másodlagos tüdőfelületen, fel tudják venni a vízben oldott oxigént, lega-

A 10 ÉVES VADONLESŐ BEMUTATJA

PÁNCÉLOSOK
A MOCSÁRBAN
A telelőhelyet
mindig gondosan
kell kiválasztani,
nem mehet fagypont alá a hőmérséklete, és nem is
száradhat ki. Az
első éves fiatalok
kellő tapasztalat
híján sokszor alkalmatlan helyet
választanak.
Fotó: Fabio Sacchi /
Shutterstock

hatnánk tréfásan. A kérdésre a választ javarészt az
ektoterm szó rejti. Az ektoterm – vagy pontatlan,
ám közkeletű kifejezéssel élve hideg vérű – állatok
ugyanis a testhőmérsékletüket nem tudják belsőleg
fedezni: a külvilágból nyelik el a hőt testük felmelegítésére, azaz testszöveteik hőmérséklete változó,
szinte teljes mértékben követi a külvilág hőmérsékletét. Magyarán: ha a holtág vize 3 Celsius-fokos,
akkor bizony az aljzaton pihenő teknős sem lesz
ennél melegebb. A víztér alján nyugvó teknősünk
minél inkább kihűl, annál jobban lelassul az anyag10

lább annyit, hogy az elég legyen számukra a hideg
környezetben. A tudomány ezt a képességet kloakális légzésnek nevezi.

A PÁNCÉL SOKAT ELÁRUL
S ha már azzal kezdtük, hogy teknőseink tavaszig
ki sem dugják orrukat a páncéljuk alól, ismerkedjünk meg kicsit részletesebben e mell- és hátvérttel.
Ugyanis megkülönböztetünk haspajzsot, amelyet
plastronnak, és hátpáncélt, amelyet carapaxnak
neveznek. S ha irodalmi emlékeinkből ismerős a
plastron szó, ne csodálkozzunk, hisz Móricz Zsigmond Rokonok című regényében Kopjáss Pista keményített ingelejét is ekként említette az író: „Pista
szeme összekapcsolódik a Magdalénáéval, a kezében levő pohár pezsgő remegni kezd, és rálöttyen
a plasztronjára.” De Szentkálnay Magdaléna tekintetétől visszakanyarodva teknőseinkhez, a domború hátpáncél az irharétegben fejlődő bőrcsontokból és az ebbe olvadt csigolyákból, bordákból,
valamint a felszínen lévő szarulemezekből épül fel,
míg a haspajzs (mellvért) főleg bőrcsontokból és
szarurétegből áll. Érdekessége a haspajzsnak, hogy
a hímek esetében látványosan homorúbb, ilyesformán illeszkedve párzáskor a nőstény hátpáncéljának domború ívéhez, bár az udvarló így is gyakran

legurul róla. A carapax és a plastron rostos szalagokkal kapcsolódik össze, s meglepő módon a haspáncél az úgynevezett csukló előtti és csukló utáni
csontlemezek mentén kissé mozgatható is. Hogy
mennyire tökéletes mérnöki tervezés eredménye a
páncélzat, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
csontlemezek és a külső szarupajzsok határvonalai
nem esnek egybe, ezzel is fokozva a szilárdságot.
A szarupajzsok évről évre növekszenek, így növekedési vonalak, tulajdonképpen évgyűrűk alakulnak
A mocsári teknősök számára
fontos a napfény,
ezért gyakran
látni őket vízből
kiálló köveken
vagy fatörzseken napozni. Ha
veszélyt éreznek,
azonnal a vízbe
vetik magukat.
Fotó: MyImagesMicha / Shutterstock

lyek gázolás áldozatai lettek. A kritikus periódus
a tavaszi tojásrakás ideje, mikor a teknősanyák a
megfelelő helyekre vonulnak gödröt ásni, gyakran
keresztezve egy közutat; ráadásul mindezt kétszer
is megteszik. S ugyanez az útszakasz a frissen kikelő kisteknősökre is tömeges veszélyt jelenthet,
mikor nyár végén, ősz elején a tavakhoz vonulnak.
Mindenesetre vigyázzunk rájuk, s ha útra kerülő
példánnyal találkozunk – természetesen saját testi
épségünk veszélyeztetése nélkül –, segítsük át arra
az oldalra, ahova eredetileg is igyekezett. Megfigyelési adatát pedig küldjük el a www.vadonleső.hu oldalra. Ha még a kézben lévő mocsári teknős nemét
is szeretnénk tisztázni, elég, ha mélyen a szemébe
nézünk: a hímek szivárványhártyája vörösesbarna,
míg a nőstényeké sárgásfehér színben pompázik.

TÍZBŐL EGY
S ha már a teknőseink életét fenyegető veszélyeket
soroljuk, nem mehetünk el szó nélkül a tojásokat
kikaparók, vagy az épp kikelő és víz felé araszolgató kisteknősöket zsákmányolók mellett sem. Ha az
időjárás megengedi, már március elején előbújnak
a mocsári teknősök a téli vermelésből. Előbb erőt
gyűjtenek, s csak áprilisban látnak neki az udvarlásnak, párzásnak. A nőstények a hat-tíz tojást május végén, júniusban kezdik lerakni a maguk vájta,
kissé nedves, de jól szellőző talaj-összetételű gödrökben. A fészkeket a víztől messzebb, akár kilométeres távolságba elvonulva alakítják ki, vízelöntéstől
védett, magasabban fekvő térszíneken. A kisteknő-

MOCSÁRI TEKNŐS ÉS A POLITIKA
A mocsári teknős mintegy tizenkét alfaja kontinensünk java részén előfordul, de hiányzik Németország nagy részéről és a Benelux államokból,
a Dániához tartozó Jylland-félszigetről (Jütland),
Skandinávia teljes területéről, valamint a Brit-szigetekről. Ám Németországban sok helyre betelepítették az elmúlt évtizedekben. Ennek történelmi
érdekessége az, hogy a legújabb származástani
vizsgálatok szerint az ottani mocsári teknősök genetikai képe híven tükrözi a hidegháború időszakának politikai és nemzeti kettéosztottságát. Tudniillik az egykori Nyugat-Németországban főként
olyan helyekről származnak a teknősök, ahová a
volt NSZK polgárai jártak nyaralni (azaz Spanyol-,
Olasz- vagy Görögországból), míg a volt NDK-ban a
keletnémet turisták által elérhető államokból, például Bulgáriából, Magyarországról vagy Romániából származó populációk települtek meg.

ki rajtuk. Éles szemű és türelmes természetbúvárok
ennek alapján meg is tudják becsülni egy-egy termetesebb példány korát.
Mindenféle történetekkel és városi legendákkal
ellentétben a teknőspáncél nem bír el jelentős súlyt
vagy terhelést, aminek szomorú bizonyítékai a halastavak menti aszfaltutak szélén árválkodó, széttört
páncélú, elgázolt egyedek is. A Vadonleső Programban immár tíz éve gyűlő mocsáriteknős-adatok
mintegy tizede olyan példányokról tudósít, ame-

A tojásokból kibújó és magukat
a fészekgödörből
kiásó kisteknősök páncélja még
nem szilárdult
meg kellően,
egyetlen esélyük
a ragadozók
elkerülésére a
gyorsaságuk.
Minden erejüket
összeszedve, kissé esetlen evező
mozgásokkal
szaporáznak az
állóvizek felé.
Fotó: Dmitri
Tovstonog /
Shutterstock

sök szerencsés esetben augusztusban vagy szeptemberben kelnek ki, ám előfordulhat, hogy a kései
fiókák a tojásban vészelik át a telet. Ha viszont nincs
szerencséjük, akkor az egyre gyakoribb rókák,
nyestek vagy borzok megkeresik a tojásrakó helyeket, s irgalmatlanul kifosztják a fészkeket. E ragadozók aztán nem felejtenek, és évekig visszajárhatnak
a teknősfészkes helyekre, generációkon keresztül
ellehetetlenítve az ottani mocsári páncélosok sikeres szaporodását. Egy maroknyi szakember évek
óta dolgozik azon, hogy minél több tojásrakó helyet
azonosítson, s a frissen lerakott, még nem bolygatott tojások fölé erős dróthálót feszítsen ki. Ezeken
keresztül a ragadozók nem férnek hozzájuk, de a kikelő kisteknősök át tudnak jutni a rácsokon. Persze
11
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akkor még ott a hosszú út, amely a biztonságosabb
víztér felé vezet. A víz szagát követve igyekeznek az
újonnan kikelt teknősök a tavakhoz, holtágakhoz,
ám a szemfüles ragadozók itt is próbálnak minél
többet elkapni közülük. Jó, ha tíz kisteknősből egy
eléri a vizet. S csupán remélhetjük, hogy a menetelésüket nem keresztezi egy nagy forgalmú közút. De
a gépkocsiforgalom megjelenése és a rókák elszaporodása előtt, a középkorban – s gyanítjuk, hogy
már korábban is – szintén megették szegényeket,
ha hozzájuk férkőztek. S nemcsak a ragadozók, hanem mi, emberek is.

A mocsári teknős
elterjedési területe

TEKNŐS A TÁNYÉRBAN
Mielőtt elmerülnénk a mocsári teknős hajdani
gasztronómiai értékelésében, egy kicsit távolabbról
indulva szemezgessünk a régi irodalmi művekben,
miként viszonyultak cikkünk főhőséhez a kor tudós írói. Bél Mátyás, aki az 1700-as évek kiemelkedő
polihisztoraként foglalkozott nyelvészettel, törté-

TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

TUDTA-E?
A mocsári teknős hazai megfigyelési adatait nemcsak a Vadonleső
Program internetes felületén (www.vadonleső.hu), hanem a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi
Szakosztályának oldalán (www.herpterkep.mme.hu) – egy rövid regisztrációt követően – is bejelenthetjük. Ha esetleg ékszerteknősöket
figyeltünk meg, e honlapon azok adatainak bejelentésére is találunk
lehetőséget.

nelemmel, földrajzzal, valamint a vidéki gazdálkodással is, A magyar falu életéről című, kéziratban
fennmaradt munkájában így ír az akkori besorolás
szerinti kétéltűekről, köztük a mocsári teknősről:
„Most azokhoz a víziállatokhoz érkeztünk, melyeket a görögök kétéltűeknek hívnak, mivel nemcsak
a vízben élnek, hanem a szárazföldre is kimennek,
és a szárazon található eleségen is elvannak. Két
fajtájuk van, egyik csoportjuk a páncélos, másik a
prémes. A páncélosokhoz tartozó rákoknak különböző fajtái fordulnak elő Magyarországon. Vannak
olyan rákok, melyek abban különböznek egymástól,
hogy más-más vizekben honosak, és vannak olya-
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Bár a mocsári
teknős hazai és
európai állományai jelenleg
mérsékelten
veszélyeztetettek,
de a klímaváltozás, az eltűnő és
átalakuló vizes
élőhelyek minden bizonnyal
negatívan fogják
érinteni jövőbeli
populációikat is.
Fotó: Czesznak Zsolt /
Shutterstock
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nok, melyek páncéljuk sajátosságai által különülnek el. Másik faja a páncélosoknak a tekenyős béka.
A mocsarakban és a melegebb vizekben olyan
mennyiségben fogják, hogy évente sok ezret visznek belőle Bécsbe.”
A prémes kétéltűekhez természetesen a vízben
élő hódot és vidrát sorolta Bél Mátyás.
Bő száz évvel később szárhegyi gróf Lázár Kálmán
erdélyi zoológus, ornitológus – egyben a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja – Hasznos
és kártékony állatainkról című, 1874-ben megjelent
könyvében már ekképp jellemezte a teknősöket:
„A teknőcök együgyű, ártalmatlan állatok, melyek nemhogy kárt okoznának, hanem mint rovarpusztítók hasznosokká lesznek; húsuk pedig ízletes,
egészséges táplálékot szolgáltat, úgyhogy emiatt
külföldön itt-ott tenyésztik is, s miután tartásuk, alkalmas hely mellett, mondhatni, semmibe nem kerül, jó jövedelmi forrásul szolgálnak.”
Mint az a két szemelvényből is kiviláglik, őseink
bizony előszeretettel fogták és ették a mocsári teknősöket, főleg a böjti időszakban, mivel ez az állat
– vízben élő szervezetként – nem minősült húsnak. (Ilyen érvelés szerint egyébként a hódokat is
böjti eledelként fogyasztották.) Az uradalmakban a
jobbágyok feladata volt a tenyésztésükre alkalmas
tavak kialakítása és az uraság által meghatározott
számú példány beszolgáltatása. A fellendült kereskedelem következtében, hisz még a bécsi udvarba
is szállítottak, a mocsári teknős állománymérete a
XVII. század óta folyamatosan csökkent. Fennmaradt jegyzékek szerint 1777-ben csak a Nagy- és
Kissárrét környékéről ezerhétszáz darab teknőst
szállítottak Esterházy Pál hercegi asztalára. A karcagi templom építésekor elkövetett szabálytalanságot az elöljárók 1743-ban egy szekér Bécsbe küldött
teknőssel igazították helyre. A Körösök és a Berettyó
vidékén a XVIII. században a „halászó vizek” jobbágyi hasznosításának szerződésébe belefoglalták
nagy mennyiségű – csak az úri konyhán hasznosított – „teknősbéka” beszolgáltatását is. Füzesgyarmat 1795-ben három évre szóló szerződése szerint
kétszázötven „teknősbékát” és három akó csíkot
tartozott Gyulára szállítani. A mocsári teknős abban
az időben elsősorban a tehetősebb emberek asztalára került. A Monarchia idején szekérszámra vitték
a Fertő tó környékén összegyűjtött páncélosokat a
bécsi piacokra.

Ma már érthetetlen az a divat, ami a XVII. századtól kezdve a teknőshúst övezte. A korabeli szakácskönyvek szinte mindegyikében találunk legalább
egy receptet a „tekenőc” vagy „teknyőc” húsának
elkészítésére. Még a XX. század első két évtizedében
is teljesen köznapinak számított a mocsári teknősből készült étek. Németh Zsuzsána 1858-as szakácskönyvében a töltött, fűszeres változattól kezdve
a vérrel dúsított mártással tálalt teknőshúsig sokféle recept olvasható, még kirántott teknőc is. Kugler
Géza 1899-es Budapesti szakácskönyve szintén számos receptet közöl, amelyek közt a klasszikus teknősleves éppúgy megtalálható, mint a teknőshasé.
De használta a népi gyógyászat a páncélosok vérét
tályog, ótvar gyógyítására is. Sőt Bácskában úgy
tudták, hogy a teknősbéka ruhaujjba bevarrt „foga”
(persze a teknősöknek csőrkávájuk van, nem foguk)
és ujja láthatatlanná teszi az embert. A pásztorok
pedig a teknőcpáncélt felhasználták botfejek, karikásnyelek berakásos díszítéséhez is.

A Vadonleső Programba bejelentett teknősadatok megoszlása
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Egyéb
elhullott
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A hazánkban
egyre több helyen
a közutak alatt
létesített kétéltűátjárók a mocsári
teknősöknek és
más hüllőfajoknak is komoly
segítséget jelenthetnek.
Fotó: Rosa Jay /
Shutterstock

CSÖKKENŐ ÁLLOMÁNY
Ám napjainkra populációméretének drasztikus
csökkenését az évszázadokon keresztül folytatott
tömeges befogás csak megalapozta, elindította.
A mocsári teknős itthoni kálváriája annak következménye, hogy az elmúlt századokban megszűnt
a faj életterének közel 95 százaléka. S mindezt tetézi a fentebb említett fészekrablás. Mert azt esetleg
tudhatjuk, hogy egy adott vizes élőhelyen több éve
vagy akár évtizede él egy teknősállomány, de ha
az új nemzedékek nem jöhetnek világra, akkor az
már középtávon is kihalással fenyegeti a populációt. A mocsári teknősök igen későn, csupán tízéves
koruk körül lesznek ivarérettek – ám leírtak olyan
esetet is, amikor egy nőstény csak húszévesen érte
el az érettséget –, másrészt a lerakott tojásokat sok
veszély fenyegeti (fészekrablás, kiszáradás, bepállás
stb.), így az utódok nagyon kis százaléka éri el a felnőttkort. S noha lápjaink páncélosai valamikor rendkívül gyakoriak voltak a vízjárta
Alföldön vagy természetes partvonalú
nagy tavainkon és az őket övező holtágakban, mára alaposan megfogyatkozott
a populációk és egyedek száma. A Balatonon vagy a Velencei-tavon például már szerfölött ritkán pillanthatjuk meg. Elszigetelt halas- és
egyéb tavakban vagy az alföldi csatornahálózatokban még jelentősebb számban élnek, de a csatornák
rendszeres vízügyi karbantartása, kotrása, növényzetük kiirtása, a partszegélyek megbontása tovább
rontja helyzetüket.
Az élőhelyvesztés mellett az utóbbi évtizedekben
több idegenhonos teknősfaj is rossz hatással lehetett a mocsári teknős hazai állományaira. Közülük
a hasonló életmódú ékszerteknősök – a vörösfülű
(Trachemys scripta elegans), a sárgafülű (Trachemys
scripta scripta) és a díszes ékszerteknős (Chrysemys

354

Nem csupán a
páncél védi az
abba visszahúzódó teknőst,
de a nyílást
elzáró végtagok
és a farok erős
pikkelyekkel
ellátott felülete is
bástyaként óvja
az állat sebezhető
részeit.

Elütött

picta) – jelentik a legkomolyabb kihívást. Eddig a
vörösfülű ékszerteknős az, amely nagyobb számban telepedett meg a magyarországi természetes
vizekben, bár tömeges szaporodásáról és az utódok megmaradásáról nincsenek meggyőző adataink. Ennek ellenére biztos, hogy a jövevények nem

tesznek jót az őshonos mocsári teknős fennmaradásának, mert agresszív viselkedésükkel a napozóhelyekről szorítják ki szegényt. Következésképp ritkábban képes felmelegedni, s hideg vérű állat lévén,
lehűlve kevésbé sikeres vadász.
A mocsári teknős védelme tehát sokkal összetettebb megközelítést igényel, mint korábban gondoltuk. Magyarországon – ahogyan minden kétéltű
és hüllő – jogi oltalmat kapott 1974-ben; jelenleg
pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 ezer
forint.
BAKÓ BOTOND

Fotó: Richard Peterson
/ Shutterstock

13

MOSÓMEDVETALÁNY
MOSÓMEDVE (Procyon lotor)

N

em is olyan rég egy állatkert vagy vándormenazséria elképzelhetetlen volt mosómedve
nélkül. Amikor 1994-ben elkezdődött a budapesti állatkert teljes rekonstrukciója, ezeknek
az álarcos ragadozóknak alakították ki az egyik első
korszerű kifutót. Nem véletlenül, hisz a látogatók
kedvencei voltak.

KITETTÉK A SZŰRÉT
A mosómedvék az állatkertek mellett bekerültek a
hobbiállattartók otthonába is, ám tulajdonosaik hamar rájöttek, hogy a mosómedve nem kutya. Igaz,
intelligens, de esze ágában sincs engedelmeskedni
a gazdájának. A lakásban nem lehet tartani, mert
mindent összepiszkol, lever és tönkretesz. A kis
ketrecbe zárt mosómedve pedig, ha szökésről van
szó, igen találékony. Így aztán a háznál tartott mosómedvék egy része vagy megszökött, vagy (mivel

A mosómedve
roppant bájos
állat, de gyakran kifejezetten
agresszív és
harapós lehet.
Emiatt, amíg
kedvelt hobbállat
volt, a fékezhetetlen példányokat
gazdáik gyakran
szabadon engedték.

Testhossza:

50-60 cm

Farokhossza:

20-25 cm

Testtömege:

4–15 kg

Vemhességi idő:

63-65 nap

Alomszám:

3–7 (max.10)

Fotó: MarclSchauer /
Shutterstock

HA TEHETI, GUBERÁL

A mosómedve leginkább a vizek közelében telepszik meg, de a dús aljnövényzetű, lombos erdőkben is előfordul. Mancsa felettébb érzékeny, így
az iszapban vaktában is ki tudja tapintani a zsákmányát. Tápláléka kisebb gerincesekből, gerinctelenekből, döghúsból, tojásból és gyümölcsökből,
gumókból áll, ám makkot és kultúrnövényeket is
fogyaszt. Ahol nagyobb számban előfordul, ott a
kertvárosokban is megtelepszik, s gyakran a kukákban és szemetesekben guberál; imádja a konyhai hulladékot. Leginkább szürkületkor és éjszaka jár tápláléka után. Téli álmot nem alszik, de ha
módjában áll, ősszel alaposan meghízik.
A hímek poligámok. A mosómedve párzási időszaka januártól márciusig tart. A nőstény elhagyott
faodúban, kotorékban, sziklarepedésben hozza világra kölykeit. A kicsik többnyire csak a következő
év tavaszán önállósulnak.
14

A mosómedve
eredeti élőhelye
Észak-Amerika.
Őshazájában a
mesekönyvek
gyakori szereplője, ahol általában
pozitív szerepben
mutatják be.
Fotó: andamanec /
Shutterstock

már nem bírtak velük) tulajdonosaik engedték szabadon őket. E ragadozók aztán a hazai erdőkben
hamar otthonra leltek. (Örvendetes, hogy immár
nem tartható és tenyészthető hobbiállatként, így
magánházakból nem juthatnak ki újabb egyedek a
természetbe.) Megbecsülni sem lehet, hány egykor
kedvencként tartott mosómedve került ki a vadonba, mint ahogy arra sem lehet biztos választ adni,
hogy a ma nálunk élő példányok ezek leszármazottai-e, vagy Nyugat-Európából érkező pionírok – netán mindkét állítás egyaránt igaz.

MOS VAGY SEM?

A magyar „mosómedve” szó a Waschbär tükörfordítása. Német nevét
alighanem azért kapta az állat, mert megfigyelték, hogy a patakparton úgy tesz, mintha mosna. Holott csak a praclija van a vízben, hogy
érzékeny mancsával kitapinthassa a vízfenéken a táplálékot. Ha talál
valamit, azt rögvest el is fogyasztja. Ám kétségkívül előfordul, hogy
ha közel van a víz, odarohan, s megmossa a táplálékát; mindezt állatkertekben is többször megfigyelték. E viselkedés pontos okát azonban
még nem ismerjük.
Fotó: Phoenix45photo / Shutterstock

rint 1997-ben és 1998-ban tíz-tíz helyen észlelték.
A gödöllői Szent István Egyetem által megjelentetett
Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint 1995 és
2007 között huszonegy mosómedvét ejtettek el hazánkban, igaz, később ebből tizenkét adat tévesnek
bizonyult. A 2014–18 közötti időszak öt éve alatt huszonkilenc mosómedve került terítékre, pontosabban ennyi példány elejtését jelentették be. Mindezek
tükrében elmondható, hogy a mosómedve szerencsére nem tartozik a gyorsan terjeszkedő fajok közé,
legalábbis nálunk. Ám az egyre valószínűbb, hogy
e ragadozó – ha egyelőre kis számban is – állandó
vadfajunkká vált.

NÉMETORSZÁGBA BETELEPÍTETTÉK
A mosómedve Észak-Amerika legnagyobb részén
előfordul. Európába egyfelől állatkertekbe hozták
be, másfelől prémes állatként. A múlt század első
felében már nagy számban tenyésztették Németországban és a skandináv államokban. 1934-ben
Hermann Göring, aki akkor a német Birodalmi
Erdészeti Hivatal feje volt, engedélyezte, hogy néhány mosómedvepárt szabadon engedjenek egy
német erdőben, az észak-hesseni Edersee közelében. Az ok egy „a Birodalom faunáját gazdagítandó”
faj meghonosítása volt. Persze nemcsak a németek
„gazdagították” faunájukat e fajjal, hanem például a
szovjetek is.
A negyvenes években már kontinensünk több
országában farmokon tenyésztették a mosómedvét;
nem véletlen, hogy így ír róla Anghi Csaba, a budapesti állatkert későbbi főigazgatója: „A mosómedve
egyike a leghálásabb prémes állatoknak. Takarmányára nézve igénytelen (…); sok, 10-20 állat is megfér együtt, mert nem marakodnak, s így a ketrec
költségeit csökkenti az elhelyezésük.” [Lásd Anghi
Csaba Geyza: A prémes állatok tenyésztése, különös tekintettel hazai viszonyainkra, Budapest, 1944.]
E tenyészetek nagy része a második világháború
alatt megsemmisült, s a szerencsésebb mosómedvék ki tudtak szabadulni ketreceikből.
Bizonyos, hogy hazai tenyészetekből is szöktek
meg mosómedvék. Jó példa erre a móri Szécsen
Miklós-parkban gondozott és onnan 1943–45 között
megszökött három egyed (egy hím és két nőstény).
Valószínűleg egyiküket látták évekkel később, 1948ban Mór közelében. Ezután hosszú ideig hazánkban
nem találkoztak mosómedvével, mígnem 1982-ben
Nyugat-Magyarországon, Lövőnél figyeltek meg
egy példányt, majd 1985-ben a Szigetközben, Győr
mellett láttak egyet. Ám elképzelhető, hogy az utóbbi valamelyik magánháztól vagy a helyi állatkertből
szökött meg.

ITTHON IS MEGTELEPEDETT
Ezt követően egyre több észlelést jegyeztek fel országszerte, noha azt sem szabad elfelejteni, hogy
épp a kilencvenes években jött divatba nálunk hobbiállatként a mosómedve. Talán ezzel (is) magyarázható, hogy országos kérdőíves felmérések sze-

KOVÁCS ZSOLT

Szerencsére a
mosómedve
hazánkban még
csak kis számban
van jelen. Nem
tudni, mekkora
károkat okozna,
ha jelentősen
elszaporodna.
Fotó: Sonsedska Yuliia
/ Shutterstock
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evés olyan madárfaj él hazánkban, amelyhez
annyi indulat és ellentét kötődik, mint a nagy
kárókatonához. E kizárólag halevő faj honi
vizeinken betöltött szerepéről és kártételéről
mindmáig komoly viták folynak.
Noha egyes vélekedések szerint a kormorán
tengeri faj, valójában óvilági faunaelem, mely gyakorlatilag világszerte (Amerikában csak érintőlegesen) megtalálható, s féltucatnyi alfajával benépesíti
mind a sós, mind az édesvizeket. Európa-szerte elterjedt, kontinensünk fészkelőinek számát mintegy
félmillió párra teszik, amely a világállomány közel
felét jelenti!

EGYSZER MÁR CSAKNEM KIPUSZTULT
Hazánkban a kontinentális elterjedésű sinensis alfaj fészkel, amely bár alig nyolcvan éve még a teljes
kipusztulás szélén állt, a Kis-Balatonon létesült költőtelepről – 1947-es megtelepedését követően – az
egész országban elterjedt. Érdekes, hogy e nagy jelentőségű helyen ma alig néhány száz pár költ, míg
1984-ben még több mint kétezer pár fészkelt!
A kolóniaalkotás jellemző a fajra, magányosan
nem fészkel, kisszámú állománya inkább gémtelepekhez csapódik. Legszívesebben fákra telepszik,
de nagy méretű fészke és maró hatású ürüléke miatt ezek néhány év alatt elpusztulnak. Extrém példaként ismerünk talajon, mesterséges költőszigeten

és egykor magasfeszültségű vezetéket tartó, használaton kívüli oszlopon fészkelőket is.
A jelenleg mintegy háromezer páros hazai állományt kora ősztől kiegészítik, majd később gyakorlatilag leváltják az északkeleti irányból érkezők
tömegei. Összesen harmincezer példány tartózkodhat ilyenkor nálunk. A gyűrűzési adatok tanúsága szerint a balti államokból és Skandinávia déli

TÉLEN TÍZSZER ANNYI KÁRÓKATONA ÉL
VIZEINK MENTÉN, MINT NYÁRON.
A kormoránok
tollazata átázik,
segítve a víz
alatti mozgást.
A röpképesség
megtartásához
sokat kell
szárítkozni e
madaraknak, így
gyakori látvány a
parton látszólag
repüléshez
készülődő, ám
szárnyait csak
terjesztgető
kárókatona.
Fotó: Marco Barone /
Shutterstock

LÁTLELET A KÁRÓKATONÁKRÓL
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területeiről jönnek hozzánk e madarak. A legtávolabbról (1715 kilométerről) egy finn példány érkezett,
míg a hazánkban gyűrűzöttek közül egy Tunéziából
(1556 kilométer távolságból) jelentett egyed jutott a
legmesszebbre.

IGAZI TÚLÉLŐ
A nagy kárókatonának kevés természetes ellensége
van, esetenként a termetesebb ragadozó madarak
(például a vele együtt a vizes élőhelyeken előforduló rétisas) fog rá egy-egy legyengült fiatal egyedre,
vagy a fészektelepekre hívatlan társbérlőként betelepülő uhu szed vámot éjszakai őrjáratai során a kolónia fiatal lakóiból.

menekülésre késztető, azaz nem
szelektíven működő hangágyúzás. Ez esetben egy acélcső révén
kvázi egy túlméretezett riasztópuskát alakítanak ki, melynek tüzelőanyagát PB-gázpalack adja.
A módszer egyik hátránya, hogy
ha a durrogás egyfajta rendszer
szerinti, akkor a gyakran arra járó
vendégek hozzászoknak, s nagy
lelki nyugalommal zsákmányolnak az elvileg védett tavakon.
Ezt felismerve kezdték alkalmazni a kombinált módszert,
vagyis a hangágyúzás mellett
valódi lőfegyverrel végzik a riasztást és gyérítést. A nagy kárókatona bizonyos vizeken egész
évben lőhető, bár elejtése jogilag
nem minősül vadászatnak, mivel
hazánkban nem tartozik a vadfajok közé.
Nemzetközi példák sora mutatja, hogy a gyérítéssel nem fel-

SZÉNFEKETE TARHOLLÓ
Mivel a nagy kárókatona nem
érzékeny a betegségekre, meglepő volt, amikor 2016 nyarán
Hollandiában (elsősorban a mi
Balatonunknál kétszer nagyobb
IJsselmeer környékén) ezres
nagyságrendben találtak elpusztult kormoránokat. A részletes
vizsgálatok végül fényt derítettek ennek okára is: a madarak a
botulizmus úgynevezett E típusa
miatt pusztultak el. A kórokozó itteni felszaporodása és toxinjának
megjelenése – a nálunk is ismert
C típusú botulizmustól eltérően –
nem a vízhőmérséklettől függ, s
valójában csak a halevőkre jelent
veszélyt.
Az emberi hatások közvetlenül
is szorítják a nagy kárókatonákat:
az intenzíven művelt tógazdaságok környezetében nincs helye
e halevőnek, következésképp
minden érdekelt változatos
módszerekkel próbálja csökkenteni a kormoránállományokat. Mivel a kárókatona egy évben
csak egyszer költ, a hozzáférhető
fészektelepeken a tojáslakkozás
módszerét szokták alkalmazni.
Ez végeredményben befullasztja
a tojást, ám a madár kotlási ösztönét nem oltja ki. Így a költés
logikusan nem lesz sikeres, de
a fészkelési időből gyakorlatilag
„kifutnak” a madarak.
Halastavi környezetben elterjedt riasztási módszer a fegyverek durrogásához hasonló
hangot adó és minden madarat

A „kárókatona” a karakatna török szó (kb. fekete madár) népetimológiai átalakulásából jött létre, így a hadsereg tagjainak semmi közük
a vízpartokon amúgy valóban délcegen álldogáló, vagy akár katonás
sorokba rendeződve fekete seregként repülő madarakhoz. A hazánkban hivatalosan nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) nevet viselő,
számos nyelvben kormoránnak ismert faj tudományos nevének jelentése „szénfekete tar holló”. Nos, ennek ellenére a szóban forgó madár
se nem tar, se nem holló. A fiatal egyedek alsóteste fehér vagy krémszínű, de az öregek is viselhetnek nászidőszakban (alfajtól függően)
fehér tollakat. Nagy ritkán előkerülnek tiszta fehér tollazatú példányok
is; e sorok szerzőjének is volt szerencséje a Dunán ilyet látni Sződliget
térségében.
Veszélyes
dolog a társak
útjában ülni: a
pihenőfákon
komoly
hierarchiaharcok alakulnak
ki, melyek
kimenetele
a tollazat
épségének
megóvását
vagy éppen
bepiszkolódását
eredményezheti.

A fiatal nagy
kárókatonák
ismertetőjegye a
világos alsótest.
Ahogy öregszik a
madár, úgy válik
egyre feketébbé,
a 3-4. évben felöltött teljesen sötét
tollazat pedig
már az iverérettség elérését jelzi.
Fotók: Selmeczi
Kovács Ádám
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MENNYI HALAT ESZIK?
Nászruhás
üstökös
kárókatona
(Hornoya,
Norvégia)
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

A nagy kárókatona akár 50
méterre is képes
lebukni. Ugyanakkor ha teheti
– a zsákmányszerzés hatékonyságának növelése
érdekében –
inkább csapatba
verődve és a sekélyebb vizekben
tereli a halakat.
Fotó: wildestanimal /
Shutterstock

S hogy mire ez a buzgó igyekezet? A nagy kárókatona halevésre specializálódott: rendkívüli ügyességgel mozog a víz alatt, a halak gyakorlatilag nem menekülhetnek előle. Szeme egyaránt képes a levegő és
a víz fénytörését kezelni. A vízimadarak többségével
ellentétben nincs faggyúmirigye, így tollazata átázik,
ami szintén segíti a víz alatti mozgást.
A táplálkozásáról számos – részben hazai halas
vizeken is végzett – vizsgálat látott már napvilágot.
Megállapították, hogy a megnyúlt alkatú halfajokból
tudja a legnagyobb (akár 1500 grammos!) méretet
elnyelni, ám pontyból a maximális fogyasztott méret csak 250 gramm. A testhossz is nyilvánvalóan
eltérő, angolnából 60 centiméter feletti példányt is
találtak már nagy kárókatonában, míg a pontyok átlagos mérete 20 centiméter alatti volt.
A napi halfogyasztás megállapítására korábban a
lelövést követő gyomorvizsgálatot alkalmazták, de
ennek pontatlanságai miatt (például a madár napközbeni elejtése révén torzulnak az eredmények

Kis kárókatona
fiatalkori
tollazatban
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

KISTERMETŰ ROKONOK

Bár a világon összesen 35-féle kárókatonát tart
nyilván az ornitológia, faunaterületünkön csak
néhány faj található meg.
Ezek egyike a hazánkban ritka, de emelkedő
számú fészkelőként ismert kis kárókatona (Ph. pygmeus). Az alig réce nagyságú madár jól nádasodott
halastavakon, szintén telepekben költ, noha vonuláskor folyóinkon is felbukkan. Jelenlétét nehéz kimutatni, mivel sokszor gyakorlatilag eltűnik, például a tőkés récék csapatai között. A part menti sekély
vizeket kedveli, hiszen itt tud sikerrel halászni.
Aki az Adria mellett nyaral, nagy eséllyel találkozik az üstökös kárókatonával (Ph. aristotelis).
Ez a hanyatló állományú madár igazi európai faj,
amely kizárólag tengerek mellett él. A kontinens
belsejébe leginkább csak viharok sodorják be, ám
hazai megfigyelési adata egyelőre nem ismert.
Előszeretettel vadászik a sziklás partok közelében,
ilyenkor még a fürdőzők sem zavarják, akik között
lenyűgöző gyorsasággal képes üldözni víz alatti
zsákmányát. E madár az amúgy vele egy helyen
is előforduló nagy kárókatonánál némileg kisebb,
illetve jóval kecsesebb, nászidőszakban pedig feltűnő tolldíszt visel a fején.

tétlenül lehet értékelhető eredményeket elérni az
állományszabályozás terén. Franciaországban például 1983 és 2007 között a telelő állomány tizennégyezerről közel százezerre nőtt (illetve a madarak
által használt éjszakázóhelyek száma ugyancsak
megtízszereződött), annak ellenére, hogy 2007-ben
már több mint harmincezer példányt lőttek ki!
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Fiatal nagy
kárókatona
lepényhal
zsákmánnyal
(Perzsa-öböl,
Kuvait)
Fotó: Selmeczi
Kovács Ádám

stb.) ma már inkább a köpetelemzést használják. Az
ez alapján publikált adatok szerint a hazai vizeken
a reális napi halfogyasztás a felnőtt egyedek testtömegének 25 százaléka, azaz átlagosan 600 gramm/
példány, ami enyhén szólva is messze alatta marad
a legendaszerű terepi becsléseknek.
Ám a nagy kárókatona nem csupán a közvetlen
halfogyasztással okoz károkat a haltermelőknek.

Léteznek közvetett kárformák is, mint amilyen a
sebzéssel (tehát sikertelen zsákmányolással) összefüggő sérülések okozása vagy a telelő (vermelő) halrajok zaklatásából adódó problémák (a megzavart
halak elvonulnak, elégtelenül táplálkoznak, legyengülés és megbetegedés léphet fel stb.).
Természetvédelmi szempontból is kettős a faj
megítélése, hiszen már hazai példák is mutatják a vegyes gémtelepek gyors elnéptelenedését a
nagy kárókatonák térfoglalásával párhuzamosan.
Ugyanígy gondot jelent a fás vegetáció lepusztítása
halastavi környezetben, ami más – sokszor fokozottan védett – fajok fészkelő- és pihenőhelyének
megszűnésével jár.

HALAK FARKASA

Herman Ottó már több mint száz éve megemlékezett arról az ázsiai országokban dívó halászati
módszerről, melyet kézhez szoktatott kárókatonákkal végeznek.
Japánban az ukai, azaz a kormoránhalászat napjainkban is létező mesterség, bár inkább csak turistalátványosságként űzik. Ez a manapság a kulturális
örökség részeként elismert módszer egykor valóban
élelemhez segített családokat, hisz a vízbe eresztett
(de előtte nyaktájékban lekötött) szelíd kárókatona a
csónakba visszatérve – némi unszolásra – komoly
mennyiségű zsákmányhoz juttathatta gazdáját.

A nagy kárókatonának
„kifutópályára”
van szükség a
felrepüléshez;
mivel lábai a test
hátsó részén
helyezkednek el,
csak nehézkesen, mondhatni
nekifutásra tud
elemelkedni a
vízről.
Fotó: Daniel Dunca /
Shutterstock

A középkorban
még a hazai
pákászok is alkalmazták, manapság azonban csak
néhány ázsiai
országban használnak kézhez
szoktatott, szelídített kárókatonákat halfogásra
– de napjainkban
leginkább csak a
turisták kedvéért.
Fotó: Reimar /
Shutterstock

Emellett valós problémává válhat a gazdálkodók
csődje is. Példának okáért Franciaországban az ezredforduló táján a gazdálkodásba vont (aktív) halastófelszín 10 százalékkal csökkent; helyette inkább
szántóföldi művelést folytatnak a gazdák.

NE LEGYEN BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS!
Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a természetvédelmi szervezetek tagjai nem a nagy kárókatonák „védőszentjei” kívánnak lenni, hanem rendszerszintű gondolkodásra ösztönöznek mindenkit!
Nagyon sok és jól ismert példa van arra, hogy egyegy elem (jelen esetben a nagy kárókatona) „boszorkányüldözésével” komoly problémák állnak
elő. Leegyszerűsítve: nem a konkrét faj, hanem a
többi, környezetében élő faj és csoport védelme érdekében szükséges a különböző intézkedések kö-

A NAGY KÁRÓKATONÁNAK ALIG VAN
TERMÉSZETES ELLENSÉGE.
rültekintő megválasztása. Példaként lehet említeni
a Dunakanyar környékén – az elmúlt két évben –
végzett riasztási és gyérítési kísérleteket, amelyek
során néhány száz kormorán esett a Duna több
mint száz folyamkilométernyi szakaszára. Megállapították, hogy a zsákmányolt halak felét a horgászok
szempontjából nem releváns, védett fajok adták: a
selymes durbincs, a halványfoltú küllő és a német,
valamint a magyar bucó. Ugyanakkor e gyakorlattal megtörtént egy nemzetközi jelentőségű vízimadár-telelőhely zavarása is, ami egyben az ott előforduló védett és fokozottan védett fajok számottevő
állománycsökkenésével járt.
Az elmúlt huszonöt évben végzett standardizált,
a Magyar Vízivadkutató Csoport által elfogadott, illetve rendszeresen publikált felmérésekből tudható,
hogy a Duna említett szakaszán a nagy kárókatona
jelenléte csökkenő trendet mutat, egyidejű populációja ritkán haladja meg az ötszáz példányt. Tehát
a mondást némileg átalakítva: nem a nagy kárókatona sok, hanem a dunai halfajok állománya kevés!
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM
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www.zoo-berlin.de

Megduplázódott a pandák
száma a berlini
állatkertben.
Augusztus 31-én,
147 nap vemhesség után a hatéves
anya életet adott
első kölykének,
majd alig egy óra
múlva megszületett a második bocs is! Meng Meng csodálatos szülő: nagy gondossággal
óvja az apró, rózsaszín jövevényeket. A pandáknak ikerszülés esetén rendszerint csak az egyik kölyök felnevelésére van energiájuk, így a szakemberek úgy döntöttek: aktívan segítik az anyát, hogy mindkét bocsa felnőhessen. A kicsik két-három óránként váltakozva vannak édesanyjukkal, illetve
egy kényelmes, meleg inkubátorban. A 186, illetve 136 grammal világra
jött utódok egészségesek és élénkek, de egyelőre a színfalak mögött
nevelkednek. Természetes körülmények között 1864 panda él a világon. A
berlini medvék, mint a világ állatkertjeiben látható összes fajtársuk, a kínai
állam tulajdonát képezik.
Forrás: zoo-berlin.de

www.marwell.org.uk

Új mongúzfajt csodálhatnak meg a látogatók
az angliai Marwell Zooban. A kis nőstény bokiboky
(madagaszkári mongúz – Mungotictis decemlineata)
a Golyó nevet kapta, és gondozói szerint magabiztos,
szemtelen, továbbá – nevéhez illően – igen gyors
mozgású. A veszélyeztetett bokiboky Madagaszkár
nyugati, lombhullató erdőségeiben több védett területen is megtalálható.
Forrás: marwell.org.uk

Összeállította: Betlehem Ildikó
www.zoo.org.au/melbourne

Fiatal nőstény medvefóka a
melbourne-i állatkert új kedvence. A fókakölyköt az állatkert tengeri
vadvédelmi egysége néhány hónappal ezelőtt, anyjától elszakadva,
sebesülten találta a tengerparton.
A sikeres műtét és rehabilitáció után
a szakemberek úgy döntöttek, hogy
Bella számára a legbiztonságosabb,
ha az állatkert lakója marad, hiszen
magányos kölyökként a nyílt
óceánban sok veszély fenyegetné.
Izgalmas időszak következik, hiszen Bella eddig a többiektől elkülönítve
gyógyult, így hamarosan meg kell ismerkednie a kertben élő másik négy
fókával, akiket fokozatosan, egyesével mutatnak majd be neki.

zoonooz.sandiegozoo.org

Új állatkerti iskolát nyitott a müncheni Tierpark Hellabrunn
július 19-én. A létesítmény központi kérdése a biodiverzitás. A korszerű oktatási központban a gyerekek interaktív biológiaórákon ismerhetik
meg Bajorország növény- és állatvilágát, és jobban megérthetik, hogy a
fogyasztói társadalom milyen hatással van környezetünkre.

Fél tucat palilát (Loxioides bailleui) engedtek
szabadon májusban a hawaii Pu‘u Mali természetvédelmi területen. A madarak a San Diegó-i
állatkertben keltek és nevelkedtek. A palila kritikusan
veszélyeztetett, és ma már csak a Manua Kea vulkán
lejtőin honos. Mivel nagyban megnöveli a kihalás
esélyét, ha egy faj ilyen kis populációja él mindössze
egyetlen elszigetelt területen, e hat madár visszatelepítése a kezdő lépés, hogy a kutatók létrehozzanak egy
második populációt is a szigeten. Az állatokat rádióadóval ellátott hámmal szerelték fel, és állandó megfigyelés alatt tartják őket. Emellett az etetőállomásokon
naponta táplálékot is elhelyeznek a számukra, hogy a
vadonba való visszatérésüket megkönnyítsék. A palilát
– mint a legtöbb hawaii erdei madarat – egyrészt a
betelepített ragadózók (macskák, mongúzok) jelenléte,
másrészt az élőhelyvesztés fenyegeti. Különlegességük, hogy táplálkozásuk 90 százalékban Hawaii
lassan növekedő, őshonos, māmane nevű fafajtájától
függ: elfogyasztják a növény magvait, virágait, fiatal
leveleit, illetve a rajta élő hernyókat is. A fa magjai a
többi madár számára mérgezők, de a palila gond nélkül
belakmározhat akár napi több százat is belőlük. A
kecske- és juhtartás miatt bekövetkező élőhelyromlás
a māmane-ra és így a palilákra is veszélyt jelent.

Forrás: hellabrunn.de

Forrás: institute.sandiegozoo.org

Forrás: zoo.org.au

www.hellabrunn.de
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www.durrell.org/wildlife

A Durrel Wildlife Conservation Trust
és a Vincent Wildlife Trust (VWT)
júliusban jelentette be új együttműködését,
amely a veszélyeztetett fajoknak az Egyesült
Királyságba való visszatelepítését célozza
meg. Kiemelten fontos törekvésük az európai
vadmacska (Felis silvestris silvestris) – amely
az egyik legritkább és legveszélyeztetettebb
emlős Nagy-Britanniában – önfenntartó
populációjának létrehozása Skócián kívül is,
jóllehet ebben a tagországban is már csak a
távoli hegyvidéken él e ragadozó. A kutatók
feltérképezték az újratelepítéshez megfelelő
területeket, de a következő lépéshez már egy
mélyebb ökológiai és társadalmi megvalósíthatósági tanulmány elvégzése szükséges.
A vadmacska egy évszázaddal ezelőtt tűnt
el az értelmetlen üldözés miatt Angliából és
Walesből. Jelenleg is döntő fontosságú, hogy
a helyi közösségek megértsék: a vadmacskák
hozzájárulnak az ökoszisztéma egyensúlyának helyreállításához.
Forrás: www.durrel.org (Helen Haden & Mark Williams)

www.eaza.net

Koronás szifaka (Propithecus coronatus) született tavaly decemberben a francia Besançon város múzeumának állatkertjében. A 73 grammal
született Soe-t édesanyja nem tudta megfelelően ellátni, ezért a gondozók a mesterséges táplálás mellett döntöttek. A kislánymajmocskát naponta tíz alkalommal,
speciális tápszerrel etették, így minden nap több mint két százalékkal növekedett a
testsúlya. Mindössze 21 koronás szifaka – közöttük csak hat nőstény – él hét állatkertben a világon, így Soe jelentősége a faj fennmaradása szempontjából rendkívül
fontos.
Forrás: Melvin Toullec / Wikipédia

www.eaza.net

www.bristolzoo.org.uk

Az Edward-fácán (Lophura
edwardsi) fajmegmentési
programja kiemelkedően
sikeres az írországi Tayto
Parkban. Idén nyolc kiscsibét
sikerült felnevelni e kritikusan
veszélyeztetett – sőt, mivel 2000
óta nem észlelték a szabadban,
a legrosszabb esetben akár már
vadon kihalt – fajból. Mivel az
Edward-fácán nagyon érzékeny
a hőingadozásra, a változékony,
tavaszi időjárás miatt a tojásokat
inkubátorban keltették ki.

Két socorrói gerlét (Zenaida graysoni), a világ egyik
legritkább, vadon már kihalt
madarát sikerült felnevelni
a bristoli állatkertben. A
természetben utoljára 1972-ben
észlelték a fajt, és ma mindössze
körülbelül 190 egyed él a világ
állatkertjeiben. A socorrói gerlék
kizárólag a Mexikó csendes-óceáni partvidéke mellett található
Socorro szigetén éltek, ahol a
vadászat, a ragadozók és az élőhelyvesztés végül teljes kipusztulásukhoz vezetett.

Forrás: Pinterest

zoobojnice.sk

A bajmóci állatkert sok újdonsággal várja látogatóit. Érdekes
rágcsálóval gazdagodott a kisemlősgyűjtemény: az afrikai bojtosfarkú sül
(Atherurus africanus) ugyan nem tartozik a veszélyeztetett fajok közé, de
csak kevés európai állatkertben látható. Ritka állatbébiknek is örülhetnek
a látogatók: májusban egy Kirk-dikdik antilop (Madoqua kirkii) – amely a
világ egyik legkisebb antilopja –, júniusban pedig egy Hartmann-hegyizebra (Equus zebra hartmannae) született a kertben. A hüllők rajongói pedig
egy kis indiai csillagteknőst (Geochelone elegans) csodálhatnak meg, aki
márciusban bújt ki a tojásból.
Forrás: zoobojnice.sk/
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Fotó: Sergey Uryadnikov / Shutterstock

A LEGBÉKÉSEBB
BARNA MEDVE?
A SVÉD VADON CSÚCSRAGADOZÓJA
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E

urópa utolsó eljegesedésének végén, mintegy
húszezer esztendővel ezelőtt a barlangi medve (Ursus spelaeus) volt az egyik leggyakoribb
nagyragadozó az északi tájakon. Hogy mitől és
hogyan pusztult ki az évezredeken át életerős állomány, annak pontos okát egyelőre nem ismerjük.
Életterének kiüresedése viszont felettébb kedvező
volt a barna medve számára, amely hamarosan átvette helyét a Skandináv-félsziget legnagyobb részén.

HANGYÁT IS ESZIK
Mivel a medve kiválóan alkalmazkodik a legtöbb
környezethez, ahol csak élelmet, vizet és védelmet
talál, évezredeken át módfelett gyakori volt Skandináviában. Természetesen vadászható, igen kívá-

GENETIKAI KÜLÖNBSÉGEK

Az utóbbi évtizedek örökléstani vizsgálatai megállapították, hogy a svéd medvék genetikailag két
különböző törzs jegyeit hordozzák. Az északabbra
élők keleti ősökkel rendelkeznek, s legközelebbi
rokonaik az orosz, szibériai és kelet-európai barna medvék, míg a délebbiek közelebb állnak a DélEurópában élőkhöz. Utóbbiak bevándorlása feltehetően a barlangi medve kiveszését követően, több
periódusban, 12-15 ezer éve történt, míg az északi
barna medvék már 500 ezer éve megtalálhatók voltak jelenlegi élőhelyükön. Leszámítva azonban a
genetikai különbséget, a két típus akadálytalanul
párosodik egymással, kinézetük, viselkedésük is
teljesen azonos.

natos nagyvadként tartották számon, elsősorban a
nemesek. Elejtése dárdával, hosszú késsel bátorságpróba-számba ment. Híres medvevadásznak számított XI. Károly (1655–1697) király, valamint fia, XII.
Károly (1682–1718) is. Mai kutatások szerint a svéd

A barlangi és a
barna medve
koponyája
O. Abel
Djurens värld
című könyve
alapján

medvék évi energiaszükségletének nem kevesebb,
mint felét a különböző bogyók – például vörös és
kék áfonya – szolgáltatják. Ehhez jön még a hangyák
össztömege, ami 20-25 százalékot jelent, a fennma-

A BARLANGI MEDVE EGYKORI
ÉLŐHELYEIT A BARNA MEDVE VETTE ÁT.
radó részt adja csak a tényleges húsfogyasztás. Erdős területeken főleg a jávorszarvas a zsákmányállat, míg a fátlan, kopár havasokban – úgynevezett
fjällekben – a rénszarvasokat ritkítják; leginkább
borjakat ejtenek el. Ám nem vitás: ha az általuk
23
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rendszeresen bejárt területen háziállatot tartanak,
abban is kárt tehetnek. Mivel a régmúlt időkben
meglehetősen sok tanya állt erdei környezetben, a
háziállatokat feltétlenül meg kellett védeni. Ezért az
ottaniak népi praktikákkal – értve ezalatt a különféle kegyetlen csapdákat – az 1700-as évek végéig
szó szerint kiirtották a medvéket Småland, Öster- és
Västergötland, Södermanland, Dalsland, Uppland,
Västmanland és Närke tartományokból. Szerencsére cikkünk főszereplője a rendkívül gyéren lakott más tájakon még jelentős számban fennmaradt. Többségük egész életében nem is találkozott
emberrel. Ennek a háborítatlan állapotnak III.
Gusztáv (1746–1792) 1789-es úgynevezett „nyári
forradalma” vetett véget, amikor is alaposan megnyesegette a nemesek hatalmát.

A faj talán
legkiválóbb
ismerője:
Herman
Falk királyi
fővadászmester

SVÉDORSZÁGBAN EGYKOR CSAK
A NEMESEK VADÁSZHATTAK MEDVÉRE.
leadni, azt szintén értékesíthette az elejtő. Mindez
megközelítőleg ugyanannyi bevételt jelentett, mint
a hivatalos „fejpénz”. S még jobban jártak azok, akik
nem húzták meg a puska ravaszát, hanem tehetős sportvadászoknak ajánlották fel az elejtés
lehetőségét. Ezt a módot svédül ringningnek
nevezik. A télre bevackolt, behavazott, ám
a szemfüles helyiek által megtalált medvetanyát tetemes summáért megmutatták a
gazdag medveölőknek, akik rögtön készpénzzel fizettek érte, és nem is keveset!
Persze – ahol érdemes volt – hajtásokat is
rendeztek. A legsikeresebb vadászok között

CSODA, HOGY FENNMARADT
Ettől kezdve a nagyvadvadászatra bárkinek
lehetősége nyílt, többé nem volt privilégium. E törvénykezés miatt megpecsételődött a nagyvadak sorsa, melyek csupán
néhány nemes kiterjedt birtokain, uradalmaiban találtak menedéket. Máshon-

nan teljesen kivesztek. S a legkényelmesebb volt
mindezt – az össznépi túlvadászat, pusztítás helyett
– a ragadozókra fogni. A mérgezéstől eltekintve –
amelynek svédországi használatáról a barna medve esetében nem tudok – elpusztításukra mindent
bevetettek: verem- és egyéb csapdák; az odújukból
kizavarva ledárdázásuk télen; puskázás kutyás hajtás során; továbbá a szóró mellett türelmesen várva
rájuk. Sőt az állam díjat fizetett minden elejtett példány után. Egy megsárgult kimutatást böngészve
látom, hogy 1856–1893 között nem kevesebb, mint
2605 medve után kaptak pénzt azok elejtői, akik
24

gyakorta szegény tanyasiak voltak. Ez nem kis bevételt jelentett számukra, ami újabb vérengzésre
sarkallta őket. Így például 1864-ben egy medvéért
kapott összegből jól tejelő tehenet lehetett vásárolni. A húsát persze megették, és a bőrt sem kellett

A barna medvék
egymás közötti
erőfitogtatásai
emberi szemmel
nézve félelmetesnek tűnnek, ám a
legtöbb párharc
nem végződik
sérüléssel.
Fotó: R. Maximiliane /
Shutterstock

említik a Värmlandban élő Herman Falkot (1785–
1865), aki ugyan nem vezetett részletes lőjegyzéket,
bár olykor-olykor publikált. Egyes adatok szerint a
barna medvéből élete zsákmánya hatvanöt, mások
szerint nem kevesebb, mint száznégy példány volt.
Az eredetileg skót, de Svédországba költöző Llewelylyn Lloyd (1792–1876) elöltöltő duplagolyósával
1823-ban ejtette el első medvéjét, amit számos további követett. Összességében bő hatvan példányt
hozott terítékre. Az erős vadászati nyomást képtelen
volt elviselni az állomány, s a medve a legtöbb tartományból 1900-ra kiveszett.

VÉDETT MACKÓK

százalékot. A Természetvédelmi Hivatal a svéd medveállomány minimális alsó határát 1400 példányban
állapította meg. Ehhez képest jelenleg – 2019-ben
– körülbelül 2900-3000 medve lakja a svéd vadont.
(A szomszédos országok közül Norvégiában mintegy 130, Finnországban 2300, Dániában pedig nulla
tányértalpú él.) A populáció nagyságát, sűrűségét a
medve hullatékából mérik fel, azonos időben gyűjtve mindenhonnan információkat. Talán első pillantásra soknak tűnik a svéd medvék száma, de valójában a magas egyedszám mellett sem nevezhető túl

Először a Királyi Tudományos Akadémián szólaltak fel a faj védelmére 1905-ben. Megállapították,
hogy „becsületbe vágó dolog lenne Svédországnak,
hogy ne engedje kiveszni a medvét”. E kinyilatkoztatást teljes körű védelem követte, ám egyelőre csak
a nemzeti parkok vonatkozásában. (Svédország élen
járt és jár ezek alapításában.) 1927-ben pedig mindenhol megtiltották az állat elejtését, noha nem teljes
mértékben; arra 1943-ban került sor. (Ezzel szemben
Norvégiában egészen 1973-ig fejpénzt fizetett az ál-

1900-RA KIS HÍJÁN KIPUSZTULT
AZ ORSZÁGBÓL.
lam minden ott elejtett medvéért!) 1930-ban együttvéve mintegy százharminc medve élt négy különböző területen Észak-Svédországban, főleg a kopár
havasokban. 1942-ben állományuk közel háromszázra emelkedett. A tiltásnak hála, évente hozzávetőleg 1,5 százalékkal nőtt a számuk 1993-ig. 1998
és 2007 között a növekedés üteme elérte az évi 4,5

LINNÉ MEDVÉJE
A skandináv
barna medvék
fennmardása ma
biztosítottnak tűnik, hiszen még
ma is megfelelelő
élőhelyeket találnak maguknak
kontinmensünk
északi területein.
Fotó: Kovács László

Svédországban a barna medve törzsalakja (Ursus
a. arctos) él, hisz 1758-ban innen sorolta be a fajt
Carl von Linné (1707–1778). Óészaki nyelven bernunak nevezték, később biornnak, majd akárcsak
ma: björnnek. De mondták bjönn-nek és bjennnek is. A kifejlett skandináviai hím barna medve
testhossza 130–250, míg marmagassága 125 centiméter. Testtömege 100 és 315 kilogramm közötti.
A nőstények jóval könnyebbek: 60–200 kilogramm közt mozog a súlyuk. Érdekességként jegyzem meg, hogy a legnagyobb kan medve, amelyet
Svédhonban lőttek, 343 kilót nyomott a mérlegen,
míg a legtermetesebb elejtett nőstény 237 kilót. Ám
ha csak ezeket a rekordszámokat nézzük, az felettébb megtévesztő: sokkal nagyobbnak gondoljuk
a svéd medvéket a valóságosnál. Tehát korántsem
olyan termetesek, mint a Kárpátokban élő mackók,
amelyek harmadával-negyedével nagyobbak, mint
északi rokonaik.
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Llewellyn Lloyd
házi kedvencként
is tartott medvéket

A barna medve
elterjedési
területe
Svédországban,
2017-es állapotot
tükrözve, a
hullatékok
feldolgozása
alapján
Forrás: Skandinaviska
Björnprojektet

Svéd királyi
medvevadászat
eredménye 1886ból (jobbra lent)
Ugyanő meglehetősen szorult
helyzetben

nyagolható mértékben. 1977–2016 között összesen
negyvenkét személyt támadott meg medve; az esetek közül kettő végződött emberhalállal. Ezek azonban vadászbalesetek voltak: az állatot megsebezték
vagy provokálták. Például előfordult, hogy az évente megtartott jávorhajtásba került be véletlenül egy
medve. A kutya sem törődött volna vele, de – sajnos!
– az eb mégis rábukkant a rejtőzködő, épp eléggé
ideges nagyragadozóra, megijedt tőle, s visszaszaladt a gazdája háta mögé. A megzavarodott medve
pedig nekiesett a vadásznak.
A megtámadott emberek közül negyvenegy volt
férfi és egy nő. Harminchárman voltak vadászpuskákkal felfegyverkezve, amikor a támadás történt,
s közülük huszonhárman lőttek a medvére 9 méternél közelebbről. Természetesen a fenti vizsgált
időszak után is történtek támadások, arányosan hasonló számban. Ám az ilyen esetek kivételesek.
A svéd barna medvék bolygónk legbékésebb
mackói közé sorolhatók. Nem véletlenül: egyedszámuk alacsony; óvatosak az emberrel; nem etetik
azért, hogy később lelőjék őket; városszéli kukázásra sem kell fanyalodniuk; s ott, ahol élnek, ritkán
túráznak, vagy ha mégis, könnyű egymás útjából
kitérni.
KOVÁCS LÁSZLÓ

gyakori fajnak. Hiszen az ország területe 450 ezer
295 négyzetkilométer, melynek közel kétharmadát
erdő borítja. Népsűrűsége mindössze 22 fő/négyzetkilométer. Lakossága tízmillió-kétszázezer, ám 85
százalékuk városokban él.

NEM A MEDVE VOLT A HIBÁS
Egy tudományos felmérés szerint a svédek 44 százaléka fél, hogy medvével találkozik a természetben. Erre azonban minimális az esély. És akkor
sem történik baj. Ma már újra lehetséges a medve
engedélyekhez kötött és úgynevezett védelmi jellegű vadászata. 2017-ben közel háromszáz medve
került terítékre, ami az egész állomány körülbelül
10 százaléka. Veszélyességét illetően sokáig 1902
volt az utolsó időpont, amikor az ember számára halálosan végződő kalamitás történt. Jämtland
tartományban egy vadászt támadott és ölt meg az
általa súlyosan megsebzett medve. Természetesen
ahogy emelkedik a számuk, azzal arányban történnek további balesetek. Ám még így is szinte elha26

MÉRGEZÉS: ELPUSZTULT EGY PARLAGISAS-CSALÁD! • A nyár végén újabb mérgezési
eset vált ismertté: a Körös–Maros Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának tagjai lakossági bejelentés alapján találtak rá két elpusztult, öreg kori tollazatú parlagi sasra, majd a közelben a nemrég kirepült két fióka teteme is előkerült.
Mivel ilyen jellegű pusztulás jellemzően mérgezés
következtében áll elő, a tetthely és a közeli területek átvizsgálását a rendőrség és az MME Méregés Tetemkereső Kutyás Egysége végezte. Ennek
köszönhetően előkerült több, a mérgezéshez kipreparált galamb, illetve mérgezés miatt elpusztult
szarka.
Mivel a csalétkeket a sasfészek közvetlen közelében helyezték ki, ezért nem kizárható, hogy az elkövetők szándékosan a sasokat vették célba.
A parlagi sas világszerte veszélyeztetett, ezért hazánkban fokozottan védett madárfaj – pénzben
kifejezett természetvédelmi értéke egyedenként
egymillió forint! Az elkövetők ellen természetkárosítás bűncselekménye miatt folyik nyomozás.
Fotó: Bagosi Zoltán

FÉNYSOROMPÓVAL A KÉRÉSZEKÉRT •
A közismert tiszavirággal (Palingenia longicauda) szemben a dunavirág (Ephoron virgo) csak
az elmúlt években kezdett – főként a Duna mentén élők számára – feltűnővé válni.
E tömegrajzáskor látványos rovarok tiszai rokonukhoz hasonlóan természetvédelmi oltalom
alatt állnak, természetvédelmi értékük egyedenként 10 000 forint.
Bár dunavirág mindig is volt a Dunában, a vízszennyezések miatt tömeges előfordulásuk nem
volt jellemző. Az ezredforduló óta azonban (a
vízminőség jelentős javulásával párhuzamosan)
ugrásszerűen megemelkedett a számuk, és
késő nyári rajzásukkor akár közlekedési problémákat is okozó sokaságban jelennek meg.
A kérészek repülését a vízfelszínről visszavert
vízszintesen poláros fény irányítja, amely a dunai
hidak előtt hirtelen eltűnik a vízfelszínen megjelenő hídtükörkép miatt. A rovarok ezáltal elveszítik a repülésüket vezérlő „iránytűjüket”, és óriási, egyre növekvő tömegben feltorlódnak a híd
előtt. Emellett erősen vonzó hatásúak számukra
a mesterséges fények, így további problémaként
jelentkezik, hogy a vízfelszínt elhagyva felrepülnek a híd lámpáihoz.
Ezt a helyzetet orvosolja egy magyar találmány,
amelyet dr. Kriska György, a MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetének munkatársa
dolgozott ki. A rendszer lényege, hogy a kérészek
számára leginkább vonzó kék színű (időben és
erősségben is szabályozható) fényforrást szerelnek fel a hidak pilléreire, és ezzel egy időben a hidat bevilágító lámpatesteket is módosítják.
A rendszert kísérleti jelleggel bevezették Tahitótfalu térségében, ahol a korábbi években elképesztő mértékű rajzásokat zavart meg a Szentendrei-Dunán átívelő Tildy híd.
Az idei szezonban – az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tahitótfalu Község Önkormányzata,
a Magyar Közút Zrt. és az ELMŰ Nyrt. összefogásával – már az említett fénysorompó várja a
kérészeket, és ezzel megelőzhetők a jelentős
természetvédelmi kár mellett fellépő közlekedési (látótávolságot csökkentő és csúszásveszélyt
okozó) nehézségek.

SZALAMANDRÁK A DUNAKANYARBAN • Az év kétéltűje megtisztelő címet viselő foltos szalamandra a Duna–Ipoly Nemzeti Park jelképe is
lehetne – ha az Aggteleki Nemzeti Park nem választotta volna már alakulásakor logóállatul ezt a remek élőlényt…
A Börzsöny hegyi patakjaiban az idei évben is számos helyen szaporodhatott sikerrel a szalamandra, ám azt viszonylag kevesen tudják, hogy a
Dunakanyar jobb partján is van esély találkozni e lassú mozgású állattal.

A szintén vulkanikus eredetű Visegrádi-hegység egyes területein, így a
közismert és közkedvelt dömösi Rám-szakadékhoz vezető úton, a Szőke-forrás-völgyének alsó szakaszán és néhány mellékvölgyében található
a faj itteni legstabilabb előfordulási és szaporodási helye.
Ritkábban, de elő-előkerül a faj a szentendrei Bükkös-patak völgyében is,
amely talán a legközelebbi lelőhelye a fővároshoz (a némiképp bizonytalan
solymári adatokat nem számítva).
Az előfordulási adatok a nagyközönség számára is elérhetők, sőt a szakemberek védelmi munkája elősegíthető az információk publikálásával,
megosztásával a herpterkep.mme.hu címen!
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám
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Összeállította: Jókuthy Emese

Soklábú-kutatók világtalálkozója
Korsós Zoltán, a kongresszus elnöke

2019.

augusztus 25–31. között rendezte meg a Magyar Biológiai Társaság és a Magyar Természettudományi Múzeum a 18. Nemzetközi Myriapodológiai Kongresszust Budapesten, a Magyar Természettudományi
Múzeum Ludovika téri kiállítási épületében. A myriapodológia az ízelt lábú
állatok egyik altörzsével, a soklábúakkal (Myriapoda) foglalkozó állattani tudomány neve. Ide olyan talajlakó állatok tartoznak, mint a jobban kutatott
százlábúak (Chilopoda) és ikerszelvényesek (Diplopoda), vagy az apró, alig
ismert szövőcsévések (Symphyla) és villáscsápúak (Pauropoda). Összesen
több mint 16 000 fajuk él a világon (Magyarországon mintegy 200), de főként
a trópusokon még ennek többszöröse felfedezetlen a tudomány számára.
A konferencián 85 tudós vett részt a világ minden tájáról Brazíliától Dél-Afrikán át Kínáig és Ausztráliáig, összesen 48 előadással és 55 poszterbemutatóval. Hogy mennyire ismeretlen még mindig az élővilágunk nagy része, azt
jól mutatja, hogy a trópusi esőerdőkben gyűjtött mintákban ezekből az állatokból 10 példány esetén 8 még biztosan új, leíratlan a tudomány számára!
Ehhez képest a csoportot kutató tudósok száma az egész világon alig éri el a
százat, és többségük jelen volt a budapesti konferencián. A családias hangulatú világkongresszusra régebben háromévente, 2017 óta kétévente kerül sor,
a következő Kolumbiában lesz.

Taxonómiai kisokos

A kongresszus hivatalos logója Melvyn Yeo (Szingapúr)
fotójának felhasználásával készült
A kongresszusi résztvevők csoportképe
a Magyar Természettudományi Múzeum bejárata előtt
Drónfotó: Jurkovics Milán

Mi az a fajleírás?

Jókuthy Emese és Merkl Ottó írása

Az új fajok „leírása” tudományos folyóiratban vagy könyvben közölt publikáció, amelyben a leíró (a szerző) a lehető
legaprólékosabban részletezi az előtte lévő típuspéldány
alaktani tulajdonságait. Kiemeli, hogyan lehet az adott
genuszba (ez közvetlenül a faj feletti kategória) tartozó
többi fajtól elkülöníteni. Rögzít minden információt, ami az
új faj fogási adataira, elterjedésére, életmódjára vonatkozik. Ha mód van rá, az állat DNS-e valamelyik szakaszának
szekvenciáját is közli.

A leírást általában a típuspéldányról
készült fotók és/vagy rajzok illusztrálják.
A leírásban szerepel továbbá, hogy melyik természetrajzi gyűjteményben őrzik a típuspéldány(oka)t, és itt jelenik meg a fajnak a leíró
által, a világon mindenhol elfogadott, egységes elvek szerint adott tudományos neve is.
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A Casinaria onyx
fürkészdarázsfajt
Vas Zoltán, a múzeum
Hártyásszárnyúak
Gyűjteményének kurátora
írta le 2019-ben
Fotó: Soltész Zoltán

Magyarország ősmaradványai 30.

Harpactocarcinus sp.
Ajka, sportpálya, középső-eocén (Magyar Természettudományi
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)
Dulai Alfréd írása

A

Fotó: Szabó Márton

tengerekben lerakódott üledékes kőzetek többnyire arról tanúskodnak,
hogy az egykori tengereket a maihoz hasonlóan gazdag és változatos
élővilág népesítette be. Különösen igaz ez a sekélyebb környezetekre, de
gyakran a mélyebb vízi üledékek is bőségesen tartalmaznak fosszíliákat.
A tízlábú rákok (Decapoda) a ritkább ősmaradványok közé tartoznak. Igaz
ugyan, hogy rendelkeznek szilárd vázrészekkel, hiszen a páncéljuk elmeszesedik, ugyanakkor olyan vékony és törékeny, hogy az esetek többségében
nagyon gyorsan felaprózódik, és eltűnik a tenger aljzatáról az állat elpusztulása után. Ott van esélyük a fosszilizálódásra, ahol kisebb a vízmozgás,
és még azelőtt betemetődnek üledékkel, mielőtt apró darabokra törnének.
A hullámveréses sekélytengeri területeken erre leginkább a korallzátonyok védett zugaiban van esélyük. Ezt igazolják a hazai eocén kőzetek is,
mivel a leggazdagabb eocén Decapoda-faunákat a Budai-hegység zátonymészköveiből ismerjük (Szépvölgyi mészkő). Bár itt is többnyire kis méretű, töredékes példányok (karapax-, vagy ollótöredékek) kerülnek elő, néhai
Müller Pál kitartó gyűjtőmunkájának köszönhetően több tucat rákfajt ismerünk az eocén zátonyok területéről. A másik lehetőség a rákmaradványok megőrződésére, ha az egykori állat olyan, mélyebb vízi környezetben

élt, ahol már minimális volt a vízmozgás. A Bakony területén előfordulnak
olyan eocén kőzetek, melyek akár több száz méter mély tengerben rakódtak le. Ezekben az üledékekben is előfordulnak rákmaradványok. Messze
nem olyan változatosak, mint a zátonyoknál, viszont a nyugodt környezetnek köszönhetően nem töredékek, hanem csaknem tökéletesen ép, nagy
méretű példányok kerülnek elő. Különösen gazdag lelőhelyük a Dudar melletti Sűrű-hegy, ahonnan Tomor-Thirring János négy fajukat is elkülönítette 1936-ban. Az itt bemutatott példány Ajka területén került elő. A kihalt
Harpactocrinus nemzetség fajai a nyílt tengeri tiszta vizeket kedvelték, a
kontinentális self középső és külső részén éltek. Méretarány: 1 cm.

REMETÉK A MÁTRÁBAN,
egyre kevesebben…
Kovács Tibor írása

A remetebogár az egyik legritkább és
legérdekesebb magyarországi rovarfaj. Jövőbeli
sorsa azonban nem éppen biztató.

N

éhány száz éve még általánosan elterjedt faj volt, azonban
az erdőterületek csökkenésével napjainkra Európa-szerte,
így hazánkban is megritkult. A 20. század utolsó harmadában
csupán a Szigetköz és a déli Duna-szakasz (Bár) ártéri füzeseiből ismerték, a 2000-es években azonban megtalálták a
Déli-Bakonyban, Sárvár mellett és a Gödöllői-dombságon is.
Egy régi adata a Mátrából is ismert. A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumának kutatásai során a Mátrai
Tájvédelmi Körzet dolgozóinak segítségével 2009-től hat pontról (…) sikerült kimutatni a hegységből. Sajnos ezek közül kettő
már nem aktív élőhely.
Az írást az mttmuzeum.blog.hu oldalon olvashatják tovább.

Hím remetebogár (Osmoderma barnabita)
Fotó: Káldi József
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ISMÉT

SZÁRNYALNAK
ESÉLY A RAGADOZÓ MADARAKNAK

A

Magyar Madármentők Alapítvány munkatársai
számára kétféle siker létezik. A legfontosabb
eredmény, ha sikerül egy állat életét megmenteni. A másik, még nagyobb siker, amikor a mentett
állat – felépülése után – visszakerülhet a természetbe. Ez utóbbiról szólt az Állatvilág magazin ez évi 5.
számában megjelent írásunk. Most további sikertörténetekről számolunk be.

SZERENCSÉS FÉLIX
Idén augusztusban sikeresen repatriálták Félixet,
a kerecsensólymot (Falco cherrug), aki alig több
mint egy hónapos korában esett ki a fészekből két
testvére mellől. A fióka a MAVIR Zrt. ragadozómadár-megfigyelési programjának keretében kialakított, bekamerázott mesterséges fészkében kelt ki. Az
élő képeket nyomon követő madárbarát közönség
a balesetet látva azonnal riasztotta az illetékeseket.
A cég munkatársai külsérelmi nyomokat nem találtak rajta, az azonban sejthető volt, hogy a villanyvezeték tartóoszlopán lévő fészekből kiesett kerecsen
akár súlyos sérüléseket is szenvedhetett. A Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület egyik
munkatársa a mentőhelyre szállította a sokkos állapotban lévő fiókát. Az alapítvány (és egyben a Fővárosi Állat- és Növénykert) vezető állatorvosa, dr. Sós
Endre és munkatársai megvizsgálták a madarat, és
megállapították, hogy mindkét lába eltörött. Félix
esélye a szabad életre így jelentősen lecsökkent: ha
ugyanis nem rendesen forrnak össze a csontjai, akkor később nem lesz képes az önálló életre, nem fog
tudni táplálkozni, márpedig éppen a lábával ragadja
meg a zsákmányát.
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A képen látható
parlagi sas biztosan elpusztult
volna, ha nem
kerül a Magyar
Madármentők
Alapítványhoz.
A sas ma már
ismét szabadon
él. (fent)
Fotó: Bagosi Zoltán

Félix, a kerecsensólyom gyógyulás közben. Elengedése előtt a
madár gyűrűzése
is megtörtént, így
bekerült az országos adatbázisba.
Fotó: Fekete Gabriella

Annak érdekében, hogy a madár teljesen felépüljön, az orvosok altatásban megműtötték, és
úgynevezett velőűrszeggel rögzítették a bal lábát. A jobb lábánál
a törés jellege miatt nem a műtéti
eljárás ígérkezett a legjobbnak.
Ez esetben tehát hagyományos
módszert alkalmaztak: rögzítősínt
helyzetek fel rá. A madár sokkellenes kezelését is el kellett végezni, hiszen ez akut életveszélyt
jelentett a számára.
A sólyom jól viselte a kezeléseket, így júniusban újabb műtéti
eljárás során, szintén altatásban
eltávolították a rögzítést a bal lábából. A lábadozás hosszú időt
vett igénybe, de a madár július
elején már olyan jó állapotban
volt, hogy a szakemberek megkezdhették az önálló életre való
felkészítését. A repatriálás ezen
szakaszában a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai, valamint a
Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány szakértői segítettek.
A szabadon engedés helyszínét úgy választották ki a szakemberek, hogy az minden szempontból megfeleljen egy fiatal
kerecsensólyomnak. Azért esett
a választás Dévaványa térségére,
mert azon a vidéken számos fiatal
kerecsensólyom vadászik, így alkalmas élőhelynek
tűnt Félix számára is. Az elengedésre végül 2019
augusztusának elején került sor, amikor a madár
már magabiztosan repült. A repatriálás sikeresnek
mondható, de ez még nem jelenti a folyamat végét.
A szabadon engedés után Félixet a helyi természetvédelmi őrök hónapokig figyelemmel kísérik, hogy
megtudják, képes-e az önálló életre. Az eddigi megfigyelések alapján szerencsére minden tekintetben
jól boldogul.

A HÉJÁK VÁMSZEDŐJE

A nyugat-nílusi láz okozója a Flavivírusok törzsébe tartozó zoonitikus
(állatról emberre átterjedni képes) RNS-vírus. A Nyugat-nílusi vírus
(West Nile Virus, WNV) nevét az ugandai West Nile tartományról kapta,
ahol 1937-ben felfedezték. A következő évtizedekben a vírus felbukkant
Afrikában, a Közel-Keleten, Ázsiában, Európában és Ausztráliában is.
1999 óta Észak-Amerikában is előfordul WNV okozta megbetegedés.
Kanada északi területeinek kivételével az egész kontinensen elterjedt
már a vírus.
A nyugat-nílusi láz különféle madárfajoknál, lovaknál, apró emlősöknél és embernél is előforduló betegség, amelyet szúnyogok és egyéb
vérszívó ízeltlábúak terjesztenek és tartanak fent. A klinikai tünetek
sokszor idegrendszeriek. A szúnyogokban a vírus generációkon keresztül fennmarad. A vektorok (vagyis a terjesztők) vérszívás során fertőzik meg a különféle madárfajokat, amelyekben a vírus felszaporodik. A
vándormadarak a vírus terjedésében nagy szerepet játszanak. A megfertőzött madarak – fogékonyságuktól függően – általános megbetegedés tüneteit mutatják, de a nyugat-nílusi láz bizonyos fajok esetében
elhulláshoz is vezethet.
A vírus magyarországi és európai jelenléte már régóta ismert. 2003
óta minden évben megjelenik hazánkban, jellemzően azokon a területeken, ahol költöző madarak tömegesen fordulnak elő. Veszélyeztetett
valamennyi vadon élő madárfaj; különösen érzékenyek rá a varjak, de
megtalálható gólyákban, darvakban, verebekben, fecskékben is. Leginkább a solymászokat érik komoly veszteségek: a solymászmadárként
tartott fajok közül a karvaly, és kiemelten a héja érintettsége és érzékenysége kimutatható.
A 2000-es évek elején Dévaványa térségéből származott az a héja,
amelyből első alkalommal mutatták ki a Nyugat-nílusi vírus kettes genetikai vonalához tartozó vírustörzs hazai előfordulását. Az ezt követő
időszakban a vírus folyamatos jelenléte bizonyított Békés megyében,
ahol többek között egy karvalyban és néhány héjában is észlelték a betegséget.

MÉRGEZÉS ÉS ÁRAMÜTÉS
A röntgenfelvételen látható, hogy
a kerecsenfióka
mindkét lábán
súlyos törést
szenvedett. Segítség nélkül a
biztos pusztulás
várt volna az
állatra.
Fotó: dr. Sós Endre

Az alapítvány mentőhelyén jelenleg is több ragadozó madár vár a gyógyulásra. A Dél-Magyarországról mentett, legyengült parlagi sast (Aquila heliaca) mérgezéses tünetekkel gyógykezelik. Az állat
szervezetében vélhetően egy, az Európai Unióban
2008-ban betiltott hatóanyagú (karbofuránt tartalmazó) növényvédő szer okozhatott kárt. Ez már nagyon kis mennyiségben is veszélyes. Felelős lehet a
mérgezésért a Redentin nevű rágcsálóirtó vegyszer
is, amelynek felhasználása engedélyhez kötött. Ennek ellenére a mai napig történnek súlyos mérgezések ezen K-vitamin-antagonista vegyszer miatt.
A mérgezést elszenvedett állatnál számtalan ténye-

A kiadvány az Agrárminisztérium Zöld forrás
pályázati támogatásával jelenik meg.
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ző befolyásolhatja a mentés végkimenetelét, így a
túlélési esélyekre nem igazán lehet statisztikai adatot megadni.
A ragadozóknál a másik jelentős kockázat az
áramütés veszélye. Jelenleg is kezelnek ilyen eredetű sérüléssel vörös vércséket (Falco tinnunculus).
Az áramütött állat élete sok esetben megmenthető,
bár ez gyakran végtagvesztéssel jár. Előfordul azonban eutanázia is; minden esetben ez történik, amikor a lába menthetetlen a madárnak.

Éves szinten
nagyjából ezer
madár mentése
valósul meg az
alapítványnál,
ebből átlagosan
100-130 példány
ragadozó madár.
Fotók: Bagosi Zoltán

Idén tavasszal egy barna rétihéját és egy vörös vércsét, majd augusztusban további kilenc vörös vércsét sikerült visszahelyezni a természetbe.
Ez utóbbiakat az Egyek-pusztakócsi mocsarak bemutatóterületén található Górés-tanyánál engedték
el. A természetvédelmi szakemberek ezt a területet
„madárrepatriáló” telepként jegyzik, tehát itt engedik szabadon vagy szoktatják vissza fokozatosan a
természetbe az átmenetileg emberi segítségre szorult állatokat.
Szintén gyógykezelnek jelenleg a mentőhelyen
három, nyugat-nílusi lázban szenvedő héját (Accipiter gentilis). A globális felmelegedés által megváltozott körülmények segítik a betegséget hordozó
szúnyogok elterjedését, így a fertőzés kialakulását.
A 2018-as évben összesen 8 héját kezeltek az alapítványnál.
FUCHS ADRIENN

IGAZI CSŐRMESTEREK
A madarak csőréről alapvetően azt gondolja az
ember, hogy az egy merev, kemény, szarusodott képlet. Ez részben jogos, hiszen azok a fajok,
amelyekkel legtöbbet találkozunk (a baromfiudvar lakóitól kezdve az etetőkre járó, magevő énekesmadarakig), ilyen típusú csőrrel rendelkeznek.
A partimadarak (azon belül is a szalonkafélék) azonban különleges csoport, igen változatos
csőrmegoldásokkal. Az ide tartozó fajok többsége,
így a sárszalonka (Gallinago gallinago) is a talajfelszín alatt keresi táplálékát – az amúgy kiváló
és a sötétben is működő látásának ilyenkor nem
sok hasznát véve. Az iszapban turkáló fajok ezért
különleges csőrrel rendelkeznek: egyfelől a csőr
végén lévő Grandry-féle testek kvázi tapintó érzékszervként működnek, másfelől a puha talajba

Bár a sárszalonka
hazánk gyakori
partimadara,
megpillantása
nem feltétlenül
egyszerű: előszeretettel húzódik
az iszapos felületek növényzetének takarásába,
hiszen – mint
a képen látható
– amúgy remek
rejtőszíne a nyílt
iszapon nem
érvényesül.

A sárszalonka
csőrvégi része
csipeszszerűen
nyitható, ám
mivel ezt a lehetőséget a madár
legtöbbször
táplálkozás közben használja ki,
ritkán kerül szem
(avagy optika) elé.
Fotók: Szűcs László
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szondaként beeresztett csőr vége csipeszszerűen
mozgatható. Az előbbivel érzékelik, az utóbbival
pedig megragadják a zsákmánynak minősülő talaj- és iszaplakó férgeket.
A partimadarak ilyetén változatossága persze
nem véletlen: bár szinte mindegyikükkel valamely
iszapos vízparton találkozhatunk, a táplálkozás
során egyes csoportjaik nagyon is elkülönülnek (a
versengés során betölthető, úgynevezett ökológiai
fülke, azaz niche alapján). A leghosszabb lábú és
csőrű fajok, mint pl. a pólingok akár a mélyebben
fekvő helyeket is felderítik, ezzel szemben a felfelé
hajló csőrű gulipán a vízfelszínt kaszabolva gyűjti élelmét. Az orgonasípszerűen csökkenő méretű
cankók, partfutók és lilék vonuló tömegei leginkább a világtengerek ár-apály zónájában szaladgálva csipegetik fel a gerincteleneket, míg a csigaforgató a puhatestűekből álló étlapjának változatos
fogásairól gondoskodik vésőszerű csőrével.
S.K.A.

Fotó: Victor Tyakht / Shutterstock

A news.mongabay.com és a www.iucnredlist.org nyomán

A szajgák
védelmében

Fotó: Nikolai Denisov / Shutterstock

Mint arról ez évi második számunkban előzetesen beszámoltunk, Mongólia és az Egyesület Államok indítványozta a szajgának a CITES* (vagy más néven washingtoni
egyezmény) I. függelékébe történő átsorolását. Az eredmény megszületett, de sajnos csak félsikerként könyvelhető el.
Idén augusztusban került sor a washingtoni egyezményt aláíró nemzetek 18. konferenciájára. A résztvevők
kiemelten foglalkoztak Közép-Ázsia kritikusan veszélyeztetett állatával, a szajgával, más néven tatárantiloppal (Saiga tatarica). A faj fennmaradását számos veszély fenyegeti.
Nemcsak az orvvadászok tizedelik az állományt – a szajgák szarva rendkívül kelendő alapanyag a tradicionális
keleti gyógyászatban –, hanem több ízben tömeges pusztulással járó betegségek is megtámadták az állatokat. Amíg
az 1970-es években több mint egymillió példány barangolt Ázsia sztyeppéin, addig 2018-ban a teljes populációt
164-165 000 közé becsülték. 2015-ben például több mint
200 000 antilop pusztult el Kazahsztánban a Pasteurella
multocida baktérium okozta megbetegedés miatt, 2016-ban
pedig a kiskérődzők pestise, a PPR vírus szedte áldozatait,
amelynek következtében Mongólia szajgapopulációja ag-

gasztó mértékben, több mint 50%-kal csökkent. A kemény
téli időjárás a már csak mintegy 5000 egyedet számláló
mongol állományt ismét majdnem megfelezte, így jelenleg
3000 tatárantilop él az országban. További probléma, hogy
a PPR vírus széles körben elterjedt a régióban, és csak idő
kérdése, hogy a betegség Mongólián kívül is felbukkanjon.
Mindebből következik, hogy a jégkorszakban a mamutokkal együtt élő állatokat minden lehetséges eszközzel védeni
szükséges. A genfi konferencián a mongol kormány indítványozta, hogy a faj a második függelékből (az ott felsorolt
fajoknál legális a fenntartható kereskedelem) átkerüljön az
első függelékbe, amely az ott említett állatok mindennemű
kereskedelmét kategorikusan tiltja. Hosszas tanácskozás
után ugyan az a döntés született, hogy a szajga a második
függelékben marad, de a vadon élő tatárantilopok esetében
„zéró kvóta” lép életbe, tehát egyetlen ilyen egyedet sem
szabad kereskedelmi célokra felhasználni.
B.I.

*Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről

ÚJRA
VADÁSZHATÓ

A barna medve Romániában időlegesen lekerült a szigorúan védett állatok listájáról, így vadászhatóvá vált. Vadászidényét április–május és szeptember–október–
november hónapokra jelölték ki. A vadászat mértékét kvótákhoz kötik majd.
Az országban ma megközelítőleg 6 800 medve él (2017-es becslés). Az utóbbi időben
nagyon elszaporodott medvék néhány város állandó lakóivá váltak. Az állatok számához mérten nagyon kevés olyan atrocitás történt, amikor egy medve látszólag
indok nélkül támadott meg valakit. Általában akkor történt baj, ha valaki túl közel ment a kukázó medvékhez. Az viszont
kétségtelen, hogy a felduzzadt állomány jelentős károkat okozott a haszonállatok között, és a kirándulók sem érezték
biztonságban magukat miattuk. Az országban nem először vadászható a medve, 2016 előtt évente 400-450 medvét
ejtettek el a vadászok. Ekkor viszont a megsebzett, az üldözés miatt agresszívvá vált, vagy éppen a csalinak kitett lótetemeken húsevésre szoktatott barna bundások okoztak sok galibát.
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Összeállította: Hanga Zoltán • Fotó: Bagosi Zoltán

A KROKODILHÁZ ÚJ LAKÓI
Újabb érdekes fajjal gyarapodott Állatkertünk: a kubai, vagy más néven rombuszkrokodillal. Intézményünkben az elmúlt
másfél évszázad különböző időszakaiban összesen nyolc fajt, mississippi (vagy csukaorrú) aligátort, kínai aligátort, pápaszemes kajmánt, Sakáré-kajmánt, fekete kajmánt, nílusi krokodilt, bordás krokodilt, illetve kubai krokodilt láthatott a nagyközönség. Persze egyszerre sosem volt ilyen sokféle krokodilunk, azonos időben általában két-három faj képviselte ezt az
állatcsoportot. Kubai krokodil a múltban csak egy rövid ideig volt Budapesten, így a most érkezett állatok mindenképpen
újdonságnak számítanak.
A kubai, vagy más néven rombuszkrokodilok (Crocodylus rhombifer) rendkívüli mértékben megritkult, kritikusan veszélyeztetett állatok, sokkal ritkábbak, mint például a mississippi aligátor vagy éppen a nílusi krokodil. Veszélyeztetettségükhöz
a vadászat mellett az is hozzájárul, hogy lényegében az összes krokodilfaj közül a kubainak az elterjedési területe a legkisebb,
ami még sebezhetőbbé teszi vadon élő állományait.
Méretét tekintve közepes testű krokodilnak számít, általában 2-3,5 méteresre szoktak megnőni a felnőtt állatok, de régebbi
feljegyzések szerint állítólag ennél nagyobb példányokat is láttak már. A fiatalok kisebb halakkal és puhatestűekkel táplálkoznak, a nagyobbak étlapján a halak mellett teknősök is szerepelnek. Fogazatuk valamelyest idomult is ehhez a táplálékhoz,
mert amíg az elülső fogak inkább hegyesek, és a zsákmány csúszásmentes megragadására szolgálnak, addig a hátrébb lévő
fogak valamivel tompábbak, így ideálisak a teknősök páncéljának összeroppantására.
A mi nemrég érkezett kubai krokodiljaink még fiatalok, nagyjából kétévesek, ami azt jelenti, hogy testhosszuk alig haladja
meg a fél métert. A Nagy-tó partján álló Krokodilház belső terében láthatja őket a nagyközönség.

Koronásdaru idei
fiókáival

Fekete hattyú fiókák
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GONDOS SZÜLŐPÁROK, CSEPEREDŐ FIÓKÁK
Szürkenyakú koronásdaru (Balearica regulorum) szülőpárunk,
Mami és Papi ebben az évben is megörvendeztetett minket
utódokkal. Ezúttal három fiókájuk van, akik július 2-án keltek
ki a tojásból. E sorok írásakor a fiatalok magassága már több
mint kétharmada a felnőttekének, a fejük búbján pedig már a
felnőttekre jellemző aranyszínű tollkorona – most még elég
kusza, „rőzsének” tűnő – kezdeménye is megjelent. A szülőpár
egyébként 1999 óta él Állatkertünkben, azóta ez volt a tizennegyedik sikeresen felnevelt fészekalj, összesen csaknem harminc fiókával. A már korábban felcseperedett utódok egy része
időközben más állatkertekbe – Zágrábba, Erfurtba, Emmenbe,
valamint a franciaországi Les Mathes állatkertjébe – került,
más részüket továbbra is nálunk, a Szavannakifutóban láthatja
a nagyközönség.
Ugyancsak három fiókájuk van fekete hattyúinknak (Cygnus atratus): a kicsik július 16-án keltek. Szüleik, Édua és Eduárd
nagy szeretettel gondoskodnak róluk, az apa pedig mindenkit,
aki túl közel merészkedik, mérges sziszegéssel igyekszik jobb
belátásra bírni. A fekete hattyúk egyébként Ausztráliában őshonosak, sőt, Nyugat-Ausztrália szövetségi államnak éppenséggel ez a madár a címerállata. Az állam székvárosa, Perth
pedig a Swan (azaz hattyú) folyó mentén épült fel.

FÁNK–MTTM

A VILÁG LEGIDŐSEBB MHORR GAZELLÁJA
A vadonban már teljesen kipusztult mhorr gazelláról (Nanger dama mhorr), és arról,
hogy Állatkertünk milyen szerepet játszik e patások megmentését szolgáló tenyészprogramban, lapunk 2017. évi 5. számában már beszámoltunk. Most azonban ismét okunk
van visszatérni ezekre az állatokra, mert – amint egyik munkatársunk, Kövér Árpád az
állatokkal kapcsolatos nyilvántartásokat tanulmányozva felfigyelt rá – Evita nevű állatunk a világ összes jelenleg élő mhorr gazellája közül is a legidősebbnek számít.
Evita 2001. április 27-én látta meg a napvilágot a berlini állatkertben, vagyis idén tavasszal töltötte be a 18. életévét. Ez pedig nem kevés, ugyanis amikor a mhorr gazellák
még vadon is éltek (az 1960-as, 70-es években tűntek el északnyugat-afrikai élőhelyeikről), azoknak az állatoknak az élettartama a 10-12 évet is csak kivételes esetben érte el.
Állatkertekben persze tovább élnek, de a 18 év így is kimagasló. Az abszolút rekorder egy
Separada nevű állat volt, aki 19 éves és 4 hónapos koráig élt, és ettől a „csúcsteljesítménytől” már Evita sincs túl messze.
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„Szépkorú” nőstényünk más vonatkozásban is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Amikor 2008-ban csatlakoztunk a mhorr gazellák tenyészprogramjához, Evita egyike
volt az akkor érkezett állatoknak. Az elkövetkező években több utódnak is életet adott.
A bécsi állatkert jelenlegi felnőtt mhorr gazelláinak egyike is Evita gyermekeként született, sőt, amikor a császárváros állatkertje 2014-ben csatlakozott a programhoz, két budapesti és egy barcelonai születésű állat alkotta az ottani induló állományt.
Evita hosszú és eredményes élete azért is érdekes, mert az állat genetikai háttere nem
kedvező. Ez persze az összes mhorr gazellára igaz, ugyanis amikor a tenyészprogram
elkezdődött, vadonbeli példányok már nem voltak, csupán néhány állat a spanyolországi
Almeríában egy, a Szahara élővilágával foglalkozó állatparkban, amely kísérleti állomásként is működött. Az ott élő mhorr gazellák pedig mind attól a 11 állattól (2 hímtől és
9 nősténytől) származtak, akiket 1971 és 1975 között szállítottak az egykori Spanyol-Szaharából Almeríába. Sőt mi több, a 11-ből is csak 4 állat (3 nőstény és 1 hím) volt vadon
befogott, a többiek már az ő utódaik voltak. Vagyis a teljes ma élő állomány 4 alapító
egyedre vezethető vissza. Ez az állomány rokontenyésztettség, genetikai sokféleség
szempontjából tehát messze van az ideálistól.
Evita felmenőinek nagyobb része a berlini, a müncheni és a frankfurti állatkertben
született, a dédszülők másik része és az összes további felmenő viszont az említett almeríai park lakója volt. Az alapítók, tehát az eredeti, vadon befogott ősök Evitától 4-10 generációnyi távolságra vannak a különböző leszármazási vonalak mentén, de akármelyik
vonalat nézzük is, végül mindig az említett 4 alapítóig jutunk vissza.
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A www.africanparks.org nyomán

A gepárdok
visszatértek

Forrás: www.africaparks.org (Olivia Sievert és Jo Taylor)

Két évvel azután, hogy 2017-ben Malawiban megkezdték
a gepárdok visszatelepítését, az African Parks, a malawi
kormány és az Endangered Wildlife Trust (EWT) összefogásának köszönhetően július 25-én újabb négy példány
sikeres áttelepítésére került sor. A Majete Vadvédelmi Rezervátumban és környékén néhány évtizede még éltek
gepárdok, de az élőhelyvesztés, az orvvadászat, valamint
a helyi lakosok és a ragadozók közötti konfliktusok miatt
több mint húsz éve kipusztultak.

A most visszatelepített példányok Dél-Afrikából repülőgépen, majd gépkocsin érkeztek új otthonukba, ahol
először bő egy hónapig a park egy kisebb, elkerített részén
ismerkedhettek a környezettel. A gepárdokat nagyon gondosan választották ki: nemcsak kitűnő egészségi állapotúak, de a szakemberek arra is ügyeltek, hogy a korábban
áttelepített ragadozókkal ne álljanak rokonságban. A 750
km2-es védett területen optimálisak a környezeti feltételek,
s emellett gondoskodnak az állatok biztonságáról is.
A Majete volt az első vadvédelmi rezervátum, amely
2003-ban az African Parks nevű civil szervezet kezelésébe került – ma már 15 park tartozik a portfóliójába –, és
azóta 15 faj (közöttük oroszlánok és leopárdok) összesen
csaknem 3000 egyedét telepítették vissza a rezervátumba.
A Majete védett vadvilága a fenntartható turizmuson keresztül megélhetési lehetőséget jelent a helyi közösségeknek, és egyúttal biztosítja a
térség gazdasági-társadalmi
fejlődését is.
Afrikában történelmi élőhelyeik 90 százalékáról kipusztították a gepárdokat.
A faj sebezhetőként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös
listáján: már csak mintegy
6700 példánya él a vadonban. Az egyre szűkülő élettér és a növekvő antropogén
hatások miatt az állomány
növekedéséhez ma már a
rezervátumok biztosítják az
egyetlen lehetőséget. A júliusi visszatelepítést a holland
Mezőgazdasági, Természeti
és Élelmiszer-minőségügyi
Minisztérium a malawi Big
Cats Programme számára
nyújtott támogatása tette lehetővé.
B. I.

Kulturális rovat
SOKSZOR „TIZENKÉT HÓNAP AZ ERDŐN”

ÁLLATSZIMBÓLUMTÁR A-Z

DARWIN – AZ ÓVATOS FORRADALMÁR

Két évtized után, megfiatalodott
köntösben, jelentősen bővebb
tartalommal ismét megjelent
Rácz Gábor könyve, a Sokszor
„Tizenkét hónap az erdőn”. A
kötet címe a neves természetfilmes szerző egyik legismertebb
sorozatára utal, de az idősebbek
bizonyára emlékeznek más alkotásaira is, amelyek között elsősorban a Megsebzett bolygót kell megemlítenünk. A most
megjelentetett könyv leginkább egy sajátos emlékfüzér.
Az első rész a lepkegyűjtésről szól. Ezt követik a természetfilmezés műhelytitkait bemutató fejezetek, közöttük
az, amelyből megtudhatjuk, mi történt, amikor a veszprémi
állatkert csimpánzát, Böbét Afrikába szállították. Az utolsó
részben a szerző vadászélményeit teszi közkinccsé.

A farkas jelentése: Apollón és
Mars szent állata, Romulus és
Remus nőstény farkasa, kitartás,
ügyesség, hitványság, igazságtalanság, kapzsiság, mohóság,
képmutatás, köpönyegforgatás,
ördög, eretnekek, önbüntetés,
falánkság, kegyetlen ember, ravaszság, rablás, hamis próféták,
csalárdság, erő, szabad élet.
S miért e „tulajdonságok” kötődnek erdeink ordasához?
Nos, ezt megtudhatjuk a Vígh Éva szerkesztette kötetből.
E könyv ugyanis sorra veszi azokat az állatokat, amelyek
valós vagy képzeletbeli lényként jelen voltak a népi kultúrában, a teológiában, az irodalomban és a művészetekben.
A több ezer évet felölelő, igen alaposan megírt és szerkesztett könyv egyedülálló a magyar könyvkiadás történetében.

Darwinról, a tudósról magyarul
is számos életrajz látott napvilágot. Érintőlegesen ezekben is
szó esett családjáról, barátairól,
ám olyan könyv, amelynek fő
célja, hogy Darwint mint embert
mutassa be – legalábbis magyar
nyelven –, még nem született.
Stellan Ottosson könyvéből megtudhatjuk, miképp teltek Darwin
mindennapjai, kikkel kötött barátságot, hogyan élt családjával Downban, miképp viselte a sikert és az elutasítást, és
természetesen azt is, hogyan kristályosodtak ki eszméi.
A szerző munkájában felhasználta Darwin kiterjedt levelezését és rokonai, barátai későbbi memoárjait is. Mindez
garantálja, hogy hű képet fest az evolúció atyjának mindennapjairól és munkáinak későbbi fogadtatásáról.

Dénes Natur Műhely, 2019

Ára: 4500 Ft

Balassi Kiadó, 2019

Ára: 5400 Ft

Typotex, 2019

Ára: 4900 Ft
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A TOYGER MACSKA DIADALÚTJA

A

toyger macska megjelenése igazi áttörés volt a
macskatenyésztés történetében, de mondhatni,
az egész állattenyésztés szempontjából mérföldkövet jelentett. Úgynevezett dizájnállatról van
szó, melyet tenyésztői több különböző országban,
több földrészen közös munkával terveztek meg.
Előre meghatározták, milyen külsejű állatot szeretnének létrehozni, sőt a belső tulajdonságokban is
megegyeztek. Ehhez a munkához igénybe vették
már a számítógépet is, kihasználva az internet adta
lehetőségeket.

KALANDOS MÚLT
Ahhoz, hogy e tigriscsíkos fajta létrejöjjön, az USAban élő Judy Sugden ötletére volt szükség, még az
1980-as évek végén. Sugden a közönséges cirmos
házi macska és a bengáli fajta keresztezésével kezdte el munkáját. Néhány évnyi próbálkozás után
azonban azt tapasztalta, hogy az említett módszerrel nem lehet elérni a fejtető kívánt mintázatát, így
más fajtákkal is kísérletezett, ám ezek rendre fiaskóval végződtek. Ekkor fordult segítségért a világ
macskatenyésztőihez, s e lépésének köszönhetően
bukkantak rá Indiában, Kasmírban egy olyan közönséges utcai egerészre, melynek nemcsak a fején
lévő mintázat volt hasonló az ideális toygeréhez,

A toyger macska
igazi globalizált
macskafajtának
tekinthető, hiszen kitenyésztői
a világ számos
országában közös
munkával érték
azt el, hogy mára
egy egységes
tulajdonságokkal
rendelkező állomány alakuljon
ki.

hanem a fülek formája és állása is. A szóban forgó
példány felhasználása nagyban elősegítette a fajta
tökéletesedését.
Az alaposan átgondolt tenyésztési koncepciónak hála, pár év elteltével már jelentős eredmények
születtek. Ennek ellenére a mai napig is egy több
tekintetben alakuló fajtáról van szó. Már 1993-ban
regisztrálták a TICA-nál, a világ egyik legnagyobb
macskatenyésztő szervezeténél a toygert, de csak
2000-ben vehetett részt kiállításokon, mint egy fi-

Fotó: Natalia Pyzhova
/ Shutterstock

A fajta egyedei
kiegyensúlyozottak, könnyen alkalmazkodnak a
körülményekhez,
s mivel ellenállóak is, különösen keresettek
a társállattartók
körében.
Fotó: Selenka /
Shutterstock

KORUNK SZÉPSÉGIDEÁLJA

Az emberiség nagy korszakainak az elmúlt évszázadokban mindig is
megvoltak a saját állattenyésztési irányzatai. A gazdasági szempontok mellett egy-egy adott kor divatjának megfelelően alakították ki az
állatokat. Később a feltételek változásával, illetve a kor divatjának hanyatlásával e fajták is a feledés homályába vesztek, ám vannak olyanok, melyek több száz éven keresztül is megmaradtak az emberiség
kultúrájának élő emlékeiként. Ilyen például a barokk korból ránk hagyományozott lipicai ló. Nem kizárt, hogy a toyger lesz az a macskafajta, amely hosszú évtizedeken, akár évszázadokon át örökíti meg majd
napjaink divatját, szépségideálját.
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atal fajta képviselője. Teljes körű elismerése 2007
februárjában történt meg. Ekkor vezető tenyésztői
átvilágították az állományokat, s megállapították,
hogy az egyedek belső értékei is megfelelnek a célnak. Valóban társaságkedvelő, könnyen kezelhető
macska a toyger, mely alkalmas kisgyermekek mellé éppúgy, mint olyanok számára, akik gondoznak
otthonukban egy vagy több más fajta bársonytal-

pút vagy akár kutyát is. A kedves, kiegyensúlyozott
toygerek jól alkalmazkodnak környezetükhöz. Igen
ellenállóak, s bár rövid szőrűek, mégsem különösen
hőigényesek. Örökletes betegségek ritkán jelentkeznek náluk, ami beltenyésztéstől mentes mivoltukkal magyarázható.

MILYEN IS A TOYGER?
A toyger kandúrok 4,5-5, míg a nőstények 3,5-5
kilogrammosak, azaz közepes testméretűek a fajtamacskák világában. Ám a toyger táplálásában a
magasabb energiatartalmú macskatápok a kívánatosak, mivel a rövid szőr miatt testtömegükhöz képest viszonylag sok energiát igényelnek.
A fiatal kandúrok izomzata lenyűgöző, de a nőstényeknél is elvárható a „sportos testalkat”. A gömbölyű fej, a közepesen hosszú lábak és a nyúlánk
test éppúgy a fajta jellemzője, mint a hosszú, gyűrűs, közepesen vastag farok. Nem kívánatos ellenben a füleken a hiúzszerű fülpamacs, ahogy a farok
végén a bojt sem. Ugyanakkor az erős csontozatnak
megnyúltnak kell lennie.
E macskák igazi ékessége azonban a bársonyos,
csillogó szőrzet, melynek alapszíne a szürkésbarnától a narancssárgáig változhat. Akárcsak a tigriseket, őket is fekete csíkok díszítik, s természetesen
közöttük sincs két teljesen egyforma mintázatú
egyed. Az viszont egységes, hogy minden példányt
jól körülhatárolt hátcsík ékesít. A törzsön petty vagy
rozetta megjelenése súlyos hibának számít, az ilyen
egyedeket általában kizárják a tenyésztésből. A kiemelkedően jó minőségű példányoknál az áll alatti
rész és a has fehér, s különösen értékesek azok az
egyedek, amelyeket fehér álarc díszít. A szemeket
markáns fekete gyűrű emeli ki. A fej ék formájú, az
orr széles, a fülek ellenben lekerekítettek.

HAZAI KÖLYKÖK KÜLFÖLDÖN
A toygerek könnyen megtermékenyülnek, az átlagos alom három-négy kölyköt számlál, de olykor
csak egy (vagy akár hat) utód is világra jöhet. A fajta
tenyésztése mégis nehéz, hisz a megfelelő rajzolat
létrehozása nagy hozzáértést igényel. Érdekesség,
hogy egyes kölykök már felnőttkori rajzolattal szü-

Ahhoz, hogy a
toyger szépen,
megfelelően fejlődjön, magasabb
energiatartalmú
macskatápokkal
kell etetni. Vékonyabb kültakarója miatt ugyanis
testtömegéhez
képest több energiát igényel.
Fotó: stockelements/
Shutterstock

Leggyakrabban
3-4 kölyök nevelődik egy-egy
alomban, s ezeket
nemritkán előjegyzéssel, több
éves várakozás
után tudják csak
megvásárolni
leendő gazdáik.
Fotó: Philip Kopylov/
Shutterstock

letnek, folytonos csíkozottsággal, míg másoknál a minták nem
folytonosak, s az ovális foltok csak
később olvadnak össze csíkokká.
Az első toygerek 2014-ben érkeztek hazánkba: egy Tiger nevű
felnőtt kandúr és egy Bíbor névre hallgató nőstény. A Németországból beszerzett állatok hamar
megszokták a honi környezetet,
s a következő évben már világra jöttek az első almok. Úgy bel-,
mint külföldön nagy érdeklődés
mutatkozott a macskaritkaságok
iránt.
Mivel az áruk nagyon magas,
nálunk kevesen engedhetik meg
maguknak a beszerzésüket, ezzel
is magyarázható, hogy a hazai
kölykök rendszerint külföldre kerülnek. A tenyésztők szerint többek közt a kölykök
igen magas ára a záloga annak, hogy hobbijuk ne
legyen veszteséges. Mivel a költségek magasak, csak
hozzáértő macskabarátoknak, és közöttük is csak a
legelhivatottabbaknak ajánlható, hogy toygerek tenyésztésébe fogjanak.
DR. TÓTH ZSIGMOND
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Rovatvezető: Fehér Tamás
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kezdő és a haladó akvaristák körében is nagy
népszerűségnek örvend az Amazonas folyamrendszerének patakjaiban élő, 1936-ban felfedezett neonhal (Paracheirodon innesi). Mivel nem
tartozik a nagy testű halfajok közé, egy kisebb, 4060 literes akváriumban is tarthatjuk. Más, apróbb
fajokkal is együtt gondozható, de kizárólag csapat-

ket is szeretnénk ültetni az akváriumba, akkor kellő
minőségű és mennyiségű fényről kell gondoskodnunk. A legkorszerűbb és a legjobb megoldást a
LED-lámpák jelentik, amelyek színhőmérsékletükben tökéletesen megfelelnek az akvarisztikai céloknak, s nem melegítik a vizet. A halaknak egyébként
nincs külön szükségük nagy fényre. A világítás téli,
fényszegény hónapokban is csupán tizenkét órát
üzemeljen. A megvásárolt kisebb csapatot csak a
beüzemelt, legalább egy hete működő akváriumba
tegyük. A teljesen friss csapvizet nem kedvelik; bár

AZ AKVÁRIUM
A NEONHAL

A kifejlett példány alig 3-3,5
centiméteres.
A hímek karcsúbbak, a nőstények
különösen hastájékon teltek. Az
oldalvonal fölött,
a szemtől a test
második harmadáig egy élénk
kékes-zöldes világító csík húzódik.
Ez a nőstényeknél kissé megtört
vonal, a hímeknél
egyenes. A has
ezüstszürke.
A kloákától a
farktőig piros
színezetű.
Felülről nézve a
halak szinte nem
is látszanak, ám
oldalról gyönyörű látványt
nyújtanak.
Fotó: Mirko Rosenau /
Shutterstock
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VILÁGÍTÓ ÉKSZERE

ban érzi jól magát. Minimálisan nyolc-tíz példányt
vásároljunk. Egy olyan akvárium, amelyet – akár
biotóp jelleggel – csak ennek a fajnak rendezünk
be, különleges látványt nyújt. Kedveli a lágy, enyhén
savanyú vizet, de természetesen a normál csapvízben is jól érzi magát. A vízhőmérséklet ne legyen
magasabb, mint 22-25 Celsius-fok. Ott, ahol él, a
víztükör fölé erdei lombkorona borul, gyakorlatilag
elzárva a napsugarakat. Így aztán a vizek nem tudnak nagyon felmelegedni.

KÖNNYEN TARTHATÓ
Színe, élénk csíkja igazából csak akkor élvezhető,
ha az akvárium aljzata sötét. Kisebb-nagyobb bazaltdarabok, előzőleg alaposan kifőzött sötét faágak
(például szőlőtőke kivágott darabjai), fonalas tőzegcsíkok, hullott égertoboz fölött szívesen úszkálnak.
Az sem baj, ha a faágak kissé megbarnítják a vizet,
biztosítva így a megfelelő savasságot. Ha növénye-

többféle előkészítő szert is vásárolhatunk, célszerűbb a természetes vízbeérést megvárni. Hetente,
tíznaponta le kell cserélnünk a vizük egyharmad
részét. A friss víz érkezhet a csapból, de fontos, hogy
olyan hőmérsékletű legyen, mint az akváriumé.
Naponta kétszer etessünk. Fő táplálékuk lehet a
sórák élve vagy fagyasztott állapotban. Kedvelik a
tubifexet és az apró szemű élő vízibolhát is. Ez utóbbi beszerzése ma már szinte lehetetlen, feltéve, ha
nem magunk gyűjtjük be. A prémium minőségű
száraz eleség is hosszú távon etethető mind lemezes, mind szemcsés formában. Mivel összetételükben különböznek, javasolt többféle száraz eledel
etetése. Egyszerre csak a biztosan elfogyasztott
mennyiséget kínáljuk. Ha az akváriumban még kisebb páncélos harcsákat is tartunk, akkor a lemerülő eledel is hasznosul. A neonhal nem ugrálós, ám
az akvárium tetejét célszerű üveglappal lefedni, különösen ott, ahol macska is van a lakásban.

SZŰRT VÍZBEN TARTSUK
Használhatunk belső szűrőt, de inkább nagyobb
teljesítményű külső szűrőt alkalmazzunk. A vízpumpa teljesítménye nem biztos, hogy nagyobb
egy külső szűrőnél, ám a szűrőfelület többszöröse a
belső szűrőének. Az akvárium víztömegétől és a nevelt halak mennyiségétől függ a szűrő tisztításának
gyakorisága. Egy nagy űrtartalmú szűrő esetében
elegendő a havi egyszeri alapos tisztítás. Gyakran
használnak aktív szenet szűrőbetétként. Ennek a
felülete egy idő után telítődik, hatása szinte nulla.
Regenerálhatjuk, ha a sütőben szinte izzásig hevítjük. Egyszerűbb és lényegesen olcsóbb megoldás a
háztartási faszén alkalmazása. A kívánt mennyiséget alaposan lemossuk a szénportól, majd betöltjük
a tárolórekeszbe. A szűrők tisztítása alkalmával cseréljük. Kiszárítva pedig alkalmas lehet a kerti lakomák sütéséhez is.
A neonhal különösen érzékeny a víz nitrit- és
nitráttartalmára. Ezt rendszeresen mérni kell, és alkalmasint kezelni a problémát. Vásárolhatók olyan
szűrők is, melyekbe beépítik az UV-fényforrást. Ennek segítségével baktériummentesen tartható a víz,
s az algaképződést is minimalizálhatjuk, ami nem
utolsósorban a betegségmegelőzésben játszik szerepet. Az UV-cső hátránya, hogy nyolc-tíz havonta
cserélni kell.

RECEPT A TENYÉSZTÉSHEZ
Előbb-utóbb minden akvarista vágya, hogy kedvenceit tenyéssze. Csodálatos végignézni, ahogy az
ikrából kikelnek a kicsinyek, majd kellő törődéssel
felnövekednek. Korábban a neonhal tenyésztése
szinte lehetetlen volt. Hosszú évtizedeknek kellett
eltelniük, mire kiderült, hogy az ikrák érzékenyek a
fényre – az élőhely szinte sötét világa miatt –, vagy
hogy csak optimális keménységű és savasságú víz-

A „TESTVÉR”

Talán még nagyobb sikert ért el a vörös neonhal
(Paracheirodon axelrodi), mint kisebb testvére. Az
1956-ban a Rio Negro vízrendszerében megtalált
hal a maga 4-4,5 centiméterével kicsit méretesebb
régebb óta tartott rokonánál. A két faj színezete is
némiképp eltér: a vörös neonhalnál a test közepén
lévő irizáló csík végigfut, a has alatti rész pedig teljesen vörös. Ez a faj jobban bírja a felmelegedő vizet, de a nyári hőséget mindkét neon esetében csak
a víz hűtésével (jégakku) vészelhetik át az egyedek.
Tenyésztése és tartástechnológiája megegyezik a
kék neonhaléval.

A neonhalak
oldalán végigfutó
„világító” színcsík
az élőhelyük
barna, sötét vize
miatt alakult ki.
Mivel csapathal,
a kisebb vízfolyásokban olykor
többszázas rajokban úszik. Békés
természetű, nem
csipkelődő faj.
Fotó: Lapis2380 /
Shutterstock

ben termékenyülnek meg. Sőt már a spermák sem
működnek jól, ha a víz nem megfelelő összetételű!
Az ivarérett párt egy (akár műanyagból készült)
kis, 2-3 literes edénybe tegyük. A víz keménysége
1–3 német keménységi fok, kémhatása 6,5–6,8 pH
legyen, míg a hőmérséklete a nevelő akváriumhoz
képest alacsonyabb, 21–23 Celsius-fok. Az Amazonas-medencében, mikor megkezdődik az esős
évszak, a lehulló esővíz szinte nullás keménységű,
hűvös, a megáradt patakok pedig magukkal sodorják az erdei talaj faleveleit, törött, hullott gallyait, savanyítva a vizet. Nos, ezt a mintát kell követnünk a
tenyésztésnél is. A párt az elsötétített helyen két-három napig is külön tarthatjuk. Szabadon ikrázók,
ami azt jelenti, hogy az ikrákat szétszórják a meder
aljára, hazájukban a kövek közé. Egy-egy nőstény
száz-százötven halpetét is képes lerakni. Az ikrázás után a párt azonnal ki kell venni. A megtermékenyített ikrából a kicsinyek általában öt nap után
úsznak el. Kezdetben frissen kelt sórákkal etethetők.
A tenyésztők eredményes munkájának köszönhetően ma már fátyolos, gyémánt és arany változatban is vásárolhatunk e csodálatos halakból.

Fotó: Grigorev Mikhail / Shutterstock
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kanári vad formája (Serinus canaria) a természetben ma is él, a névadó Kanári-szigeteken honos.
Európai elterjedését kezdetben a spanyoloknak
köszönhetjük, akik 1473-tól folyamatosan kereskedtek vele.

KANÁRIK A KOLOSTORBAN
A faj háziasítását az 1600-as évek végétől zárt közösségekben, többnyire kolostorokban, szerzetesek
végezték. A kanárifajták és -típusok nemcsak országonként, hanem gyakran városonként is elkülönültek. Az 1700-as évektől a tenyésztés iránya két-,
majd háromfelé vált; egyeseket énekre, másokat

A kanárimadár
a legrégebben
tartott díszmadaraink egyike.
Gondozásáról
nem véletlenül
már 1838-ban
megjelent egy
könyv, Lencsés
Károly: A kis
selyem dalnok,
vagy a kanári
madár című
munkája.
Fotó: Gelpi /
Shutterstock

tossága szinte kimeríthetetlen. A barokk és rokokó
divatjának szülöttei a különféle csavart körmű és
tollazatú fodrosok. Meg kell még említeni a kontyos
madarakat és a hugenották által kitenyésztett egyik
legősibb fajtát, a pikkelyezett tollú szépséges lizardot. E nagy változatosság láttán joggal vetődik fel a
kérdés: vajon minden fajta kizárólag a vadkanáritól
származik? Saját kísérleteim alapján azt feltételezem, hogy a tenyésztésbe több más fajt is bevontak.
A természetben 36-37 rokon faj ismert, melyeket
több nyelven is kanárinak neveznek. Valamennyien
egymással és a háziasított kanárikkal keresztezve is
termékeny utódokat nevelhetnek.

A KÖZKEDVELT

kanári

küllemre tenyésztettek, később pedig színek szerint
is. Napjainkra annyi fajtája és változata ismert, hogy
azt gondolhatnánk, nem is egy fajba tartoznak. Méretük 10–23 centiméter között változik, míg alakjuk
a ceruzavékonyságútól a dundi vastagon át akár
labda alakig is terjed. Tollazatuk színének változa-

A kanárit ma egyaránt tenyésztik
az éneke és a külleme miatt. Több
színváltozata ismert, amelyekből
a legkedveltebbek
azok, ahol a sárga
és vörös árnyalatai dominálnak.
Fotó: David Pegzlz /
Shutterstock

Az ősi típusú kanári alig hasonlít
korunk mesterdalnokára. Az
egyszerű tollruha
azonban igazi
énekművészt
takar.
Fotó: Eric Isselee /
Shutterstock
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ÉNEKISKOLÁBA JÁRTAK
Magyarországon a kanári minden bizonnyal
a XVIII. században terjedt el. Megjelenését a tiroli
madárkereskedőknek köszönhetjük. Tenyésztőink
az ének nemesítésére törekedtek. Sikereik abból
adódtak, hogy az egyed énekesi tehetségét ugyan
a szüleitől örökli, de a dallamot tanítani kell. A
tehetséges hím fiatalokat elkülönítették, s a
legkiválóbb énekesekhez „iskolába” adták.
A munka eredménye volt a magyar
nemes kanári, a Hunyadi-énekes, a
fülemüleutánzó és mások. Napjainkra sajnos az ilyen munka
eltűnőben van, de a többi,
főleg európai kanárifajta előfordul, így beszerezhető.
Nagyon fontos vásárlás előtt
az alapos önismeret. Mire van időm,
mire van pénzem, ismerem-e kellően
a kiválasztott fajtát? Fontos a fokozatosság! Néha a kezdő minden madarat megvásárol, ami
éppen megtetszik neki. Beteg madarat ne vigyünk
haza! Fontos, hogy fiatal, teljesen kivedlett kanárit
vásároljunk. A madár korát a gyűrű igazolja. A vásárlás optimális ideje szeptembertől januárig tart. A
döntés meghozatalában segít, ha több kiállítást meglátogatunk, ám ott sem kell azonnal vásárolni. Kiváló
kanáriért nem kell külföldre utazni. Kezdőnek a kis
testű fajtákat, a szomszédokat sem zavaró csendes
énekeseket vagy a színes kanárikat ajánlom.

KALITKA AZ OTTHONA
Magányos hím számára a kalit legyen legalább 50
centiméter hosszú, két ülőpálcával, etető- és itatóedénnyel. Párban tartás esetén a kalit minimum
60-70 centi hosszú legyen. A kanári nagyon érzékeny a huzatra, a párás-gőzös környezetre és a poros-füstös levegőre.
Alaptakarmánya minden madárkereskedőnél
megvásárolható. Összetevői: fénymag, kevés hántolt zab, kevés köles, négermag, kendermag, repce.
Az összetevőket a madár életciklusainak megfelelően változtathatjuk. Vedlési és tenyésztési időszakában emeljük az olajos magvak mennyiségét, míg
a pihentetés alatt ezeket akár a nullára is csökkenthetjük. A kanári minden időben szívesen fogyasztja a zöldeledelt: tyúkhúrt, salátát, sárgarépa zöldjét,
gyümölcsöket stb. Vedléskor és fiókaneveléskor a
magok és a zöldeledel mellett etessünk lágyeleséget.
Gyári keverékek is kaphatók, de elkészíthetjük házi
receptünk szerint is.

Amikor kanárit veszünk,
gondoljunk
szomszédaink
tűrőképességére
is. A halkabban,
dallamosabban
éneklő úgynevezett „roller”
kanárik senkit
sem zavarnak,
ám a hangosabb
„chapperekről”
ugyanez már nem
mondható el.

A színkanárik szaporítása egyszerűnek tűnik, de
itt érhet a legtöbb kellemetlen meglepetés. A kanáritartók zöme nem ismeri a színbesorolásokat, ami a
szaporulat kiszámíthatatlanságával jár. Komoly, magára adó tenyésztő nem tart százféle színű madarat,
csupán néhányat, ám őket alaposan ismeri. Kezdőknek azt ajánlom, hogy azonos, ismert színű madarakat állítsanak párba. Az azonos színű pár egyik tagja
legyen intenzív, míg a másik ne legyen az.
Az összeillő pár tojója a kalitban rögzített fészekkosárba rakja tojásait, amelyeken egyedül, 12-14
napig kotlik. Fészekkosár kapható a kereskedésekben, de készíthetünk magunk is. A kikelt fiatalokat

Fotó: R. Maximiliane /
Shutterstock

OKOSAN ÉS SZERETETTEL
A tenyésztés rendkívül bonyolult, ezért alapos genetikai ismeretek nélkül senkinek sem ajánlom!
Szaporításhoz jól felkészített egészséges hímet és
tojót tegyünk párba. A hagyomány szerint a kanárihímeket a tojóktól elkülönítve teleltették. A hímeket
melegen, a tojókat hidegen tartották. A párba állítás
ideje március, amikor a természetben a zöldikék
énekelnek. Napjaink szokása már inkább a téli tenyésztés. Alakkanáriknál azonos fajtájú példányokkal szaporítsunk, a különböző fajtájú madarak keresztezését kerüljük! A kis testű fajták könnyebben,
míg a nagyok nehezebben, sokszor csak dajkamadárral szaporíthatók.
Az énekes kanárik szaporítása a legegyszerűbb.
Náluk a szín helyett a szép, csendes, lágyan csörgedező ének a fontos.

A kanári éneke,
külleme és nem
utolsósorban
könnyű tarthatósága miatt ideális
szobamadár. Ám
ő is igényli a
tágas kalitkát, és
a megfelelő, változatos kosztot.

mindkét szülő eteti, főleg lágyeleséggel. A durva
hímet vegyük ki a családból, a tojó egyedül is tovább nevel. A gyorsan fejlődő utódokat öt-hat napos
korukban gyűrűzzük meg. Akkor válasszuk el őket,
amikor már láthatóan önállóan táplálkoznak.
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