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A szürke luc (Picea glauca) sok más tűlevelűhöz hasonlóan az egyik évben csak úgy ontja magából a tobozokat,
míg a másikban szinte egyáltalán nem virágzik. Habár a jelenség
pontos háttere nem ismert, az északi erdőségekben úgyszólván
a termőévek mentén szerveződik az élet. A lucok életére viszont
a rókák gyakorolnak maradandó hatást. Egy friss kutatás szerint
a sarki (Vulpes lagopus), illetve a vörös rókák (Vulpes vulpes)
kotoréka környékén ugyanis ezek a fák kétszer olyan gyorsan
nőnek, és gyengébb években is több magot hoznak, mint máshol
– hála a ravaszdik nitrogén- és foszfordús trágyájának. A rideg,
tápanyagszegény környezetben már ez a kis plusz is rengeteget
számít. Ráadásul a mókusokat
és az egyéb zsákmányállatokat is
messziről vonzza, aminek meg a
rókák örülhetnek.
wildlife.org
Fotó: (sarki róka) Giedriius / Shutterstock
(szürke luc) Niv McPhee /Flickr (CC BY-SA 2.0)

2002-re egy árva ibériai hiúz (Lynx pardinus) sem maradt Portugáliában annak ellenére, hogy a faj az 1970-es évek
eleje óta védett. Kipusztulásukban az élőhelyeik széttöredezése
mellett legfőbb zsákmányállatuk, az üregi nyúl (Oryctolagus
cuniculus) megritkulása is jelentős szerepet játszott. Az akkor
beindított, fogságban tenyésztett állatokkal támogatott, in situ
(vagyis eredeti élőhelyen zajló) védelmi programnak szerencsére meglett az eredménye: 2016 óta 47 példányt sikerült visszajuttatni a természetbe, amelyek ott egymás között szaporodva
másfél százasra duzzasztották a Vale de Guadiana Nemzeti Park
hiúzállományát. A visszatelepítéseket végző Rewilding Europe
nevű szervezet további területek megvásárlását fontolgatja,
hogy minél nagyobb életteret biztosítson a ritka macskafélék
számára. Mivel csak tavaly nyáron 50 kölyök születésének örülhettek, optimizmusuk egy cseppet sem légből kapott. A felvilágosítómunkának köszönhetően a gazdák és a vadászok hozzáállása is sokat változott, és ma már nem üldözik tűzzel-vassal
a háziállatokra garantáltan semmilyen veszélyt sem jelentő,
pöttyös bundájú ragadozókat.
royalsocietypublishing.org

A koronavírus-járvány mindannyiunk életére rányomta a bélyegét. A karantén sokakat késztetett
arra, hogy a korábbinál közelebbi kapcsolatba kerüljenek
a természettel, ezért a közösségi tudományos oldalak
látogatottsága is egykettőre megugrott. A civileket a
legkülönfélébb tudományos projektekbe bevonó SciStarteren például az előző évhez képest 480 százalékkal nőtt a
feltöltött megfigyelések mennyisége. Ezek az adatbázisok
azután valóságos kincsesbányát jelenthetnek a hivatásos
kutatók számára, akik a korlátozások miatt maguk esetleg
nem juthattak/juthatnak ki terepre.
nationalgeographic.com

Fotó: Ramon Carretero / Shutterstock

A legtöbb manta (Mobula alfredi
és M. birostris) a világon a Maldívszigetek után az új-guineai Madárfejfélsziget környékén él. A Conservation
International nemzetközi természetvédő
szervezet munkatársai 16 évnyi műholdés drónfelvétel elemzése, valamint számos helyszíni merülés után 1375 felnőtt
egyedre teszik az itteni mantapopuláció
nagyságát. Sőt, azt a négy ivadékbölcsőt
is beazonosították, ahol a kisráják világra
jönnek és nevelkednek. A rablócápák és
manták meglesésére irányuló ökoturizmusból származó tetemes bevétel volt az
egyik fő oka, hogy az indonéz kormány
2012-ben védetté nyilvánította a térséget.
A Nyugat-Pápuához tartozó védett tengeri területek száma huszonhat, kiterjedésük pedig 5,2 millió hektár.
conservation.org
Fotó: Subphoto / Shutterstock
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A nagy ámbráscetek (Physeter macrocephalus) vadászata a 19. századra
ipari méreteket öltött. A bálnaolaj nemcsak
a korabeli órák, lőfegyverek és varrógépek
kenőanyagaként tett szert óriási népszerűségre, de sok nagyvárosban a közvilágítást
is ez táplálta. A korabeli fogási statisztikák
ugyanakkor azt mutatják, hogy egyes vadászterületeken pár év alatt a felére csökkent a zsákmány – vélhetően azért, mert
a cetek ennyi idő alatt kiismerték ellenfeleiket, és a sikeres védekezés kulcsát a társaiknak is továbbadták. Míg a kardszárnyú
delfinek ellen többnyire bevált, ha társaikkal
háttal kifelé fordulva kört formáztak, és
hatalmas farokúszójukkal püfölni kezdték a
víz felszínét, a rájuk vadászó emberek számára épp ilyenkor váltak könnyű célponttá.
Függőlegesen, villámgyorsan lemerülve
viszont elkerülhették a megszigonyozást.
Ami pedig egyszer bejött, bejött máskor
is, és érdemessé vált arra, hogy messzire
terjedő hangok útján megosszák a távolabbi rokonokkal.
royalsocietypublishing.org
Fotó: Martin Prochazkacz / Shutterstock

A brazíliai São Paulo és Minas Gerais államok
határán élő sörényes farkasok (Chrysocyon brachyurus) mozgástere a marhalegelők és a szójaültetvények térhódítása miatt napról napra szűkül. Immár
sajnos a rühösség is felütötte a fejét közöttük, tovább
nehezítve a fennmaradásukat. A Sarcoptes scabiei
nevű atka által okozott betegség alapvetően bőrirritációval, szőrhullással és erős viszketéssel jár, az állandó
vakarózástól azonban olyan vérzéses, nedvedző sebek
keletkeznek, amelyek aztán könnyen felülfertőződnek.
A scabies főleg testi kontaktussal terjed, de adott esetben akár tereptárgyak is közvetíthetik. A sörényes farkasokra minden bizonnyal háziállatokról – kutyákról,
macskákról – került át. A kezelése ugyan megoldott, a
megelőzése viszont nem, így egyelőre nem lehet tudni,
mi lesz a pandémia vége.
news.mongabay.com
Fotó: Popova Valeriya / Shutterstock

Márciusban 30 napra újra be kellett zárnia egy thaiföldi tigrisparknak, mert a származási genetikai vizsgálatok kiderítették, hogy
három kölyök és állítólagos szüleik nem rokonai egymásnak. Amellett,
hogy rögtön elkobozták a nagymacskákat, az illetékesek a kétes intézmény működési engedélyének megvonását is kezdeményezték, így az
talán soha többé nem fog kinyitni. Thaiföldön hivatalosan 49 „állatkert”
üzemel, amelyek közül 32 tart tigriseket – összesen 1511 példányt.
A Mukda Tiger Zoo 2019 januárjában már bekerült a hírekbe, amiért CITES
I-es kategóriás vörös macskamedvéi (Ailurus fulgens), tarka karcsúmajmai (Pygathrix nemaeus) és még vagy negyven gondozottja eredetét nem
tudta papírokkal igazolni, de akkor még megúszta a komolyabb büntetést.
news.mongabay.com
Fotó: bee-eater / Shutterstock
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A NAGYRAGADOZÓK HELYZETE EURÓPÁBAN

VADVILÁG EURÓPÁBAN

Az ökológiai rendszert a nagyragadozók teszik
teljessé. A farkas, a medve és a hiúz nálunk
csak kis létszámban van jelen, de állományaik
jellemzően növekvő tendenciát mutatnak.
Cikkünkben bemutatjuk a nagyragadozók
szerepét, európai és hazai helyzetét.
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Kontinensünkön mindannyian úgy nőttünk fel,
hogy a történelmi időkhöz képest már csak kevés
„vadon” vett minket körül. Ma is sokan optimálisnak
tartják bizonyos fajok helyzetét, nem ismerik fel,
hogy az egyes fajok megfelelő állománysűrűsége
kulcsfontosságú a természetes rendszerek normális
működéséhez.
A WWF 2020-as Élő Bolygó Jelentése szerint a
gerincesek populációi 1970 óta megdöbbentő mértékben, 68 százalékkal zsugorodtak. Az elmúlt ötven
év egyre növekvő erőfeszítései az élőhelyek és fajok
védelmére, helyreállítására azonban kezdik meghozni az eredményt. Bár a biológiai sokféleség Európában még mindig csökkenő tendenciát mutat,
számos faj újra erőre kapott. Ezek közé tartoznak a
nagyragadozók is.

A barna medve
egy „vegetáriánus” ragadozó.
Tápláléka jelentős
része (40-60%)
növényi eredetű.
A szarvasok és
őzek ellési időszakában azonban elfogyaszthatja a borjakat és
a gidákat is.
Fotó: Ola Jennersten /
WWF, Sweden

A szürke farkasok
hazai állományai
(elsősorban
az Északiközéphegység
területén) az
utóbbi időben
megerősödtek.
Fotó: Chris Martin
Bahr / WWF

Utóbbiak fő táplálékát általában nagyvadfajok
(például szarvasfélék, vaddisznó, muflon) teszik ki,
de zsákmányolhatnak háziállatokat is. A ragadozókra ezért ősidők óta versenytársként tekint az ember.
Az ebből adódó konfliktusokat régen kerítésekkel,
őrzéssel, őrkutyákkal, csapdázással, vadászattal
vagy épp mérgezett eleség kihelyezésével igyekeztek kiküszöbölni. A közvetlen üldözések és az élőhelyvesztés fokozódása miatt a XX. század java részében a nagyragadozók állományai lecsökkentek.
Ám az utóbbi néhány évtizedben Európában a
termetesebb ragadozók (farkas, medve, rozsomák,
hiúz, aranysakál) visszahódítottak olyan területeket,
ahol évek óta nem voltak jelen. A növényevő vadfajok bővülő táplálékbázisával (például a mezőgazdasági területek növekedésével) gyarapodott a szarvasok, őzek és vaddisznók populációja, ami bőséges

táplálékkínálatot nyújt a ragadozók számára. Az európai uniós szabályozásnak köszönhetően pedig a
régebben legális, de ma már elítélendő csapdázási
eszközök (lábfogó vas, hurok, kampók stb.) tiltottá
váltak. Ahol e fajok vadászhatók, ott sem tűzzel-vassal irtják őket, hanem szabályozott keretek között
történik az elejtésük. Az elnéptelenedő vidék és a
hanyatló extenzív állattartás szintén segíti a nagyragadozók terjeszkedését, hisz az elhagyott területeket visszahódították az erdők, új élőhelyet nyújtva
a zsákmányállatoknak és maguknak a ragadozóknak is. Ez a növekedés azonban nem egységes Európa-szerte: bizonyos állományok csökkennek, sőt
akad olyan, amelyet az illegális tevékenységek teljesen fel is számoltak (lásd Spanyolországban a Sierra
Morena hegyvidék állományát).

SZÜRKE FARKAS (CANIS LUPUS )
A legfrissebb becslések szerint Európában hozzávetőleg 17 ezer farkas él kilenc populációban. A legnépesebbek a kárpáti és a dinári–balkáni állományok
bő 3500 farkassal. Ezzel szemben a karéliai populáció alig kétszáz egyedet számlál. A spanyolországi
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Fotó: naturepl.com-Klein & Hubert / WWF

ORDAST LÁTNI ÉS MEGSZERETNI

Nagyon kevesen veszik észre, ha farkasok vannak a közelükben. A farkas, még ha egy túraösvény mentén jár is, inkább elbújik, és megvárja, amíg elhaladunk mellette. Ha meglepik, vagy
váratlanul rábukkannak, jellemzően visszavonul, eltávolodik az embertől. Javasoljuk, hogy
túrák közben a kutyák maradjanak pórázon a gazdájuk közelében (ez egyébként jogszabályi
kötelezettségünk is). Általánosságban érvényes bármely nagyragadozóval történő találkozás
kapcsán, hogy meg kell őrizni a nyugalmunkat. Ha az állat közel merészkedik, kiáltsunk hangosan, s próbáljunk nagyobbnak tűnni. Semmilyen körülmények között ne csalogassuk étellel, és ne kövessük a vadállatokat.

Sierra Morena-i farkasállomány volt Európában a
legkisebb: egy alacsony létszámú falkából állt, amely
napjainkra valószínűleg kipusztult. Az európai farkasokra a legnagyobb fenyegetést az illegális elejtések jelentik (főleg csapdák és méreg útján), valamint
az élőhelyek elvesztése és széttöredezettsége.

Az európai farkasállomány méretének hosszú távú stabilizálásához
kellenek
úgynevezett
metapopulációk, amelyek között
átjárhatóság van, így az egyes állományokban található példányok
egymással szaporodhatnak. Ez
csökkenti a beltenyészet veszélyét
és a genetikai változatosság elvesztésének kockázatát, melyek hosszú
távon még a nagy állománysűrűségű populációkat is veszélyeztethetik.

Fotó: Ola Jennersten /
WWF, Sweden

Karéliai populáció
200-235

Alkalmi előfordulás
Nincs adat
Skandináv populáció
300-500

HA NÖVEKSZIK
AZ ÁLLOMÁNYA, MIÉRT
VÉDETT FAJ A SZÜRKE
FARKAS?

A medvék nagy
testű ragadozók, mégis csak
kivételes esetben
jelentenek veszélyt ránk nézve.
Az infografikákról (9.oldal)
megtanulhatjuk,
hogyan túrázzunk medvés
vidékeken!
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Állandó előfordulás

Balti populáció
1,300-1,700
Közép-európai
populáció
500-700

Kárpáti
populáció
3,000

Alpesi populáció
350

Ibériai populáció
2,200-2,500
Sierra Morena-i populáció
6

Itáliai populáció
1,000-2,400
Dinári-balkáni populáció
3,900
Az együttélés lehetséges | 15

BARNA MEDVE (URSUS ARCTOS )

Becslések szerint Európában a
medvék egyedszáma 17-18 ezer
körül mozog. A faj tíz populációban oszlik meg. Ezek közül a
kárpáti állomány mérete a legnagyobb, ahol több mint 7-8
ezer példány élhet. A skála másik végén az alpesi
(49-69 egyed) és a pireneusi populáció (30 egyed)
található. Kontinensünk barnamedve-állományainak csak alig fele növekszik, a legkisebbek pedig
kritikusan veszélyeztetettek.
Az európai medvepopulációk legfőbb veszedelmét az élőhelyek elvesztése és az infrastruktúra által
okozott feldarabolódás jelenti. Emellett az emberi
„zavarás” hatásai is közrejátszanak, s ahol a medvék
elfogadottsága alacsony, az illegális vadászattal és
mérgezéssel is számolni kell.

EURÁZSIAI HIÚZ (LYNX LYNX)
A hiúzok Észak- és Kelet-Európában (a skandináv és
a balti államokban) élnek nagyobb számban, továbbá az erdős hegyvonulatok mentén Dél-, Kelet- és
Közép-Európában (Kárpátok, Balkán, Dinári-hegység, Alpok), valamint a Jura-hegységben és a Vogézekben. Az eurázsiai hiúzokat több olyan helyre
telepítették vissza Nyugat-Európában, ahol a múlt-

NÉHÁNY PÉLDA A NAGYRAGADOZÓK SZEREPÉRE
Szabályozhatják a növényevők (párosujjú patások stb.) állományait.
Megváltoztathatják a zsákmányállat viselkedését (éberebb lesz, kevesebb időt tölt táplálkozással).
Csökkenthetik a fertőzések terjedését a prédafajok esetében, mivel
a ragadozók gyakran vadásznak beteg, legyengült állatokra (pl. a
klasszikus sertéspestis kevésbé pusztított olyan szlovákiai vaddisznó-populációkban, ahol a farkasok nagyobb számban voltak jelen).
Visszaszoríthatják az invazív fajokat (a vörös rókák kerülik a dingók
által gyakran látogatott területeket stb.).
Befolyásolhatják a közepes testű ragadozók viselkedését és állományméretét (pl. a prérifarkasok próbálják elkerülni a szürke farkasok által uralt területeket).
Mindez az erdők stb. természetszerűbb megújulásához és fajgazdagabb élőhelyek létrejöttéhez vezethet; tehát jelenlétükkel növelhetik
a biológiai változatosságot.
Segíthetik a „takarítók” megjelenését. A dögevők sokféleségének
biztosítása révén nagy hatással vannak az anyagkörforgásra. A farkasok nem mindig fogyasztják el maradéktalanul az áldozatukat, s
néha magára hagyják a tetemet. Ezt a biomasszát aztán különböző
állatcsoportok (dögbogarak, sasok, rókák, sakálok stb.) hasznosítják.
A nagyragadozók a vadon jelképei. Létezésük irodalmi és képzőművészeti alkotások egész sorát inspirálta; nélkülük az emberi kultúra
szegényebb lenne.
Pozitív hatással lehetnek a turizmusra is, ahol az emblematikus ragadozók mérhető értéket képviselnek. A Yellowstone Nemzeti Park
farkasnéző túrái a becslések szerint átlagosan évi 35 millió dollár
(kb. 10,8 milliárd forint) bevételt termelnek. Bár egy európai farkasokra specializálódott, hasonló forgatókönyv szerint zajló túra az
öreg kontinens beépítettsége miatt nehézkes lehet, érdemes lépéseket tenni a fotós-rekreációs turizmus irányába, amely közvetlen
bevételi forrást jelenthet a lakosságnak. Ezzel a helyiek szemében is
értékké válhat a faj.

ban kipusztultak, vagy állományaik jelentősen
megfogyatkoztak. Mind az öt közép-európai
populáció – dinári, alpesi, jurai, vogéz–pfalzi és cseh–bajor – jellemzően az 1970–80-as
években történt újratelepítésekből származik.
A legfrissebb becslés az európai hiúzok teljes számáról: 8-9 ezer egyed. Túlnyomó többségük a kontinens északi és keleti részein él:
skandináv (1300–1800), karéliai–finn (kb.
2500), balti (1200–1600), kárpáti (kb. 2300).
Ezzel szemben a jórészt betelepítéssel megerősített populációk sokkal kisebbek: alpesi
(kb. 160), cseh–bajor (60–80), dinári (120–130),
jurai (kb. 140), vogéz–pfalzi (1–3).
A hiúzok számára továbbra is az emberek
jelentik a legnagyobb veszélyt, különösen a kis
állományokra. Bizonyos területeken illegális
vadászat áldozataivá válnak, még akkor is, ha
az ember-hiúz konfliktus (például haszonállatok elejtése) nem jellemző Európa nagy részén.
Populációikat veszélyezteti az élőhelyek beszűkülése és széttöredezése, valamint az, hogy
egyes példányok gázolás áldozatai lesznek.

MI A HELYZET NÁLUNK?
Magyarországon hajdan mindhárom őshonos
nagyragadozónk, a hiúz, a farkas és a medve is
folyamatosan jelen volt. Ám üldöztetésük miatt a számuk annyira megfogyatkozott, hogy
a XX. század derekától a természetvédelem
kihaltnak tekintette e fajokat. Az 1980-as évek
óta azonban elkezdtek visszatérni. Hazánk
területén a nagyragadozók természetes úton
(nem betelepítéssel) jelentek meg, elsősorban
a szlovák Kárpátok irányából.
A medvének csupán kóborló példányai bukkannak fel itthon, de azok egyre gyakrabban.
Az Iwo névre keresztelt, Lengyelországban je-

A hiúz magányos
ragadozó. Idejét
napközben
pihenéssel tölti,
és szürkületkor,
este indul
zsákmányért.
Jellemzően
közelre belopja
a prédát, majd
néhány nagyobb
ugrással veti rá
magát.
Fotó: Tomas Hulik /
WWF
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lölt fiatal hím 2015-ben tűnt fel nálunk, s több száz
kilométeren keresztül kóborolt négy államban (Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Ukrajna).
A medvék számát hazánkban nehéz megbecsülni,
ám mindössze néhány egyed lehet jelen. Aggteleken kívül a Bükkben, a Karancs–Medves vidékén, illetve a Sajó völgyében is előfordulnak észlelések, de
figyeltek meg medvét a Börzsönyben, a Mátrában és
az Ipolymentén is.
A hiúz szaporodásáról – rejtőzködő életmódja miatt – keveset tudunk. A faj rendszeresen (kis
egyedszámban) előfordul a Börzsönyben, Nógrád
megye egyes részein, a Mátrában, a Bükkben, az
Aggteleki-karszton és a Zempléni-hegységben.
A farkas szaporodó állományokat képez a Bükkben, a Zemplénben és az Aggteleki-karszt területén.
Néhány kóbor példány 2018 elején megjelent a Börzsönyben is, sőt, azóta a Cserháton is feltűntek.
Nem ritka, hogy a farkasok bő 300-500 kilométert vándorolnak. Új területüket olykor az eredeti
falkától több mint 1000 kilométernyi kóborlás után
találják meg, majd jelölik ki. Erre jó példa a 2011-ben
Szlovéniában GPS-GSM adóval jelölt Slavc nevű
egyed, amely egy év alatt nagyjából 2000 kilométert barangolt be. Végül Olaszország Verona megyéjében találta meg számításait. A területen – Slavc érkezéséig – százharminc éven át nem figyeltek meg
farkasokat.
Magyarországra jellemzően Szlovákia felől érkeznek ordasok, s ahogy fentebb láttuk, a nagy
mozgáskörzet miatt nem akadály számukra a határon túli „kirándulás” és megtelepedés. Fontos, hogy
bár a farkas legerősebb állományai az Északi-középhegységben találhatók, a faj alkalmi megjelenésére
számítani lehet a határ mentén bármilyen irányból.

EGY VADÁSZ TÖRTÉNETE

Erdős Tamás a Bükk hegységben található Répáshuta polgármestere.
A farkasok visszatértek az ország északi részén lévő hegységekbe, így a
Bükkbe, Répáshuta környékére is. „Én személy szerint 1993-ban – meséli a polgármester –, Nagyvisnyó fölött találkoztam először farkassal egy
vadászat folyamán. Nagyon érdekes volt a szituáció, hogy egy erdei fenyőből lépett ki cirka 60-70 méterre. Az a kép tárult elém, mint amikor a
mesekönyvekben gyerekként meglátta először az ember a farkast. Vagy
a rajzfilmekben. Pontosan ugyanezeken a nyurga lábakon, nagy fejjel,
mintha elém rajzolták volna, úgy került elém a farkas. Ekkor ő is észrevett engem. Összenéztünk, és a másodperc töredéke alatt ő úgy döntött,
hogy nem szeretne velem találkozni. Ezért szép komótosan továbbkocogott. A mai napig úgy emlékszem rá, mintha ez tegnap lett volna. Nagyon jó érzés volt azzal a tudattal hazamenni, hogy Répáshuta környékén még mindig élnek farkasok.”

A farkasok
falkában
vadásznak, de
hatékonyságuk
nem kiemelkedő.
Amikor nagy
testű zsákmány
(pl. vaddisznó)
a célpont,
akkor gyakran
alulmaradnak.
A védtelen
haszonállatokat
viszont nagyon
kedvelik!
Fotó: Szergej Gorskov
/ WWF

A hiúz kölykei
április–május
környékén születnek, jellemzően 2-4 kiscica
egy alomban.
A születésüket
követő két-három
hét múlva már
a vacok körül
játszadozhatnak,
és nagyjából
egyéves korukig
anyjukkal is maradnak.
Fotó: Fritz Pîlking /
WWF
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A PIRAMIS CSÚCSÁN
A táplálékpiramis alján található növények meghatározóak a természet stabilitása szempontjából.
Leegyszerűsítve: ha elfogynak a tápláléknövények,
akkor elpusztulnak a növényevők és az őket fogyasztó ragadozók is. Ezt nevezik alulról felfelé történő szabályozásnak. Régebben így írták le a természeti rendszerek működését, s többek közt ezért sem
tartották károsnak a csúcsragadozók eltüntetését.
Ma már tudjuk, hogy a táplálékpiramis csúcsán
található ragadozóknak a természetes rendszerekben fontos szerepük van. Zsákmányszerzésükkel
szabályozhatják a nagy testű növényevők (szarvasok stb.) viselkedését és állományait, ami kihathat a
táplálékhálózat alacsonyabb szintjein található termelőkre (növények) is. Erre jó példa a farkas, amely
zsákmányejtésével, valamint közvetett hatásával (a
prédafajokban keltett félelemérzettel) csökkentheti
a szarvasállományt. A szarvasok számának fogyatkozása pedig segítheti például a facsemeték regenerálódását, így a farkasok jelenlétéből „hasznot
húzhatnak” a fák és a cserjék is. Ezek a több szinten
átívelő és a természetes rendszerek nem egy szereplőjére kiható úgynevezett kaszkádhatások mindkét
irányban működnek.

HA JÖN A NAGYRAGADOZÓ…
A ragadozókat számos tévhit övezi. A leggyakoribb
talán a veszélyességükkel kapcsolatos. A hiúz soha,
a farkas szinte soha, a medve pedig csak nagyon
ritkán támad emberre. A támadások többnyire ext-

rém helyzetben alakulnak ki. Farkasok
esetén például fogságból elszabadult
vagy veszett egyedek okozhatnak bajt.
Medvék esetén pedig az emberi környezethez szokott példányok jelenthetnek gondot, ám hazánkban ilyen
(úgynevezett habituálódott) példányról egyelőre nincs tudomásunk. Az
efféle problémás medvék száma magas Románia és Szlovákia egyes részein, de elhanyagolhatóan alacsony
a többi környező országban. Az ember-medve találkozás kockázatai minimálisra csökkenthetők a megfelelő
szabályok betartásával.
A Magyarországon előforduló ember-nagyragadozó konfliktusok két
területen jelentkeznek. E ragadozók képesek juhokat, kecskéket, szarvasmarhákat és más haszonállatokat elejteni,
közvetlen kárt okozva az állattartóknak.
Az állományokban keletkezett gazdasági károk őrkutyák és villanypásztorok használatával megelőzhetők. Hazánkban a Kuvasz-Őr Nagyragadozóvédelmi Program a WWF Magyarországgal
karöltve segíti a gazdálkodókat, hogy megismerjék
a leghatékonyabb módszereket haszonállataik védelmére. A másik konfliktusforrás a vadgazdálkodás
megnehezítésében rejlik. A nemzetközi példák és
honi megfigyelések alapján is tévhitnek tűnik, hogy
a nagyragadozók drasztikusan csökkentik a vadlét-

ŐSHONOS KUTYÁK A HELYI GAZDÁK TÁMOGATÁSÁRA
A kuvasztenyésztő Szép Ábrahám a Kuvasz-Őr Nagyragadozóvédelmi Program önkéntes alapítója és vezetője. „A Föld attól szép – állítja –,
hogy minél diverzebb; ebbe beletartoznak a nagyragadozók is. Meg kell
tanulnunk együtt élni velük.” A hagyományos magyar őrzőkutyafajta, a
kuvasz kiváló partnere a gazdáknak abban, hogy megvédi a legelő haszonállatokat, s kulcsfontosságú szereplője az együttélésnek. Szép Ábrahám megpróbálja lehetővé tenni az emberek és a ragadozók viszonylag
konfliktusmentes együttélését azáltal, hogy kuvaszokat ad az Észak-Magyarország falvaiban élő állattartóknak. A pásztorkutyák megóvják a
nyájat a nagyragadozók támadásaitól. Azok az állattenyésztők, akik már
dolgoznak kuvasszal, pozitív tapasztalatokat szereztek, s arról számolnak be, hogy csökkent a károkozások száma.

számot. A hajtóvadászatok tervezhetőségét azonban
befolyásolhatja a farkasfalkák aktuális jelenléte; többek közt emiatt is érdemes a helyi vadgazdálkodókat
bevonni a ragadozók felmérésébe.
A nagyragadozókkal kapcsolatos konfliktusok
több érdekcsoportot is érintenek. A megoldás első
lépése az egyes csoportok (vadgazdálkodók, állattartók, erdészeti és természetvédelmi szakemberek,
kutatók, civilek stb.) között segíteni a társadalmi
párbeszédet a közös cél érdekében. A ragadozók
kezelése legalább annyira természettudományos,
mint társadalmi-politikai jellegű kihívás. Miután
számuk jelentősen csökkent, a farkasok európai
természetes rendszerekbe való visszatérése olyan
örökség, amely közös törekvéseket igényel a kölcsönös együttélés biztosításához. Ez képezi a békésebb,
a természettel és egymással szemben is tiszteletteljesebb együttélés alapját. Az ismeretterjesztéssel,
jó hazai és nemzetközi példák bemutatásával ezen
dolgozik az EuroLargeCarnivores LIFE projekt is.
SZABAD ÁGNES – PATKÓ LÁSZLÓ
WWF MAGYARORSZÁG
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A MADARAK ÉS A MEZŐGAZDASÁG

Az emberi hatások mindig is erőteljes nyomot hagytak az állatvilágon, ám ez talán sose volt annyira kétségbeejtő mértékű, mint manapság. A korábbi századokban véghez vitt tájátalakításokból eredő
nagyfokú élőhelycsökkenés, valamint az intenzív területhasználat
– ideértve a mezőgazdaság iparszerűvé válását – kontinensünk
madárvilágának jól érzékelhető hanyatlásához vezetett.

Kaszálás utáni
tájkép: csak a
bokrosok maradtak ki a használatból. Fontos
volna mindenütt
búvósávokat,
menedékhelyeket meghagyni
az „aratási sokk”
elkerülésére.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

A szárnyas
ragadozók közül
a barna rétihéja
szerepe kiemelten
fontos a fogoly
tekintetében.
E megtévesztően
lassú reptű madár
minden zsákmányára képes
gyorsan lecsapni.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

10

N

emhogy Magyarországon, de lassan egész Európában sincs ma már olyan földterület, amelyen ne lennének tetten érhetők a közvetlen
emberi hatások. Hazánk területének mintegy
kétharmadán zajlik valamiféle mezőgazdasági művelés. A hasznosítás formái és a gazdálkodási gyakorlat jelentősen befolyásolja a talaj, a víz és a levegő
állapotát, ami alapvetően meghatározza életminőségünket. Ám a környezet alakulása nem csupán
emberi szempontból érdekes. A sokat emlegetett –
mára szinte elkoptatott szófordulatként használt –
biológiai sokféleség alakulása is kulcsfontosságú. A
madarak indikátorokként mutatnak rá egyes rövid
és hosszú távú változások minőségére.

MEZEI ISKOLAPÉLDA: A FOGOLY
Alig több mint száz éve ez a kedves, kis termetű
szárnyasvad gyakorlatilag a honi mezőgazdasági
táj része volt. A fogoly aranykorát, egyúttal a hazai
állomány gerincét az 1940-es években két egymást
követő rendkívüli tél törte meg. Az ezután bevezetett, addig sosem látott és gondolt vadászati korláto-

zások azonban kevésnek bizonyultak a veszteségek
kiheverésére. Ma már nyilvánvaló, hogy a természeti rendszerekben keletkező ilyen mértékű veszteséget csak hosszú idő alatt lehet kiheverni, ráadásul a fogoly körül mélyrehatóan átalakult az élettér…
A világháborút követő táji változások és a
nagyüzemi módszerekkel, kemikáliákkal beinduló
mezőgazdaság egyszerűen nem hagyott lehetőséget arra, hogy a faj újra elérje a korábbi állományméretet. E negatív folyamatok ellensúlyozásaként
lehetett nagy várakozással tekinteni az 1990-es
években elindult mezőgazdasági szerkezetváltásra
– jelesül a nagyüzemek elaprózódásával kapcsolatos visszarendeződésre. Joggal reménykedhettünk
benne, hogy az emberléptékű üzemek, a változatos
termőhelyeket ígérő nadrágszíjparcellák, valamint
a műtrágyák és a rovarölő szerek használati intenzitásának csökkenése változatosabb táji szerkezetet,
gazdagabb mezei élővilágot eredményez. Mindez
részben be is igazolódott, de az is láthatóvá vált, hogy
bizonyos fajokon ez önmagában már nem képes segíteni.

A fogoly „szárnya alá” a Soproni Egyetem
Vadgazdálkodási Tanszéke nyúlt: a kedvezőtlen
helyzeten egy mintaértékű országos programmal
kívántak változtatni. A Lajta Project fő célja a mezei
apróvad – első helyen a fogoly mint zászlóshajófaj
– megsegítése volt aktív beavatkozásokkal. Ehhez
évtizedeken át tudományos igényű vizsgálatokat
és élőhelyfejlesztési munkákat végeztek a hallgatók
bevonásával a Lajta-Hanság Zrt. 3000 hektáros mosonszolnoki területén.
Egyebek mellett kiderült, hogy a fogoly tavaszi
állománysűrűsége szoros és pozitív összefüggést
(korrelációt) mutat az élőhely-diverzitással és a kóborkutya-terítékkel. A felnőtt madarak nyári mortalitása pozitívan függött össze a barna rétihéja észlelt
számával. A csibék halandósága is korrelált a lakott
rókakotorékok számával és a nyári középhőmérséklettel.
A vizsgálatok bebizonyították, hogy az élőhelyi
változatosság kulcsfontosságú az apróvad-populáció szempontjából. Ugyanilyen fontos hatása van
a rókának – mint kiemelten sikeres ragadozónak
–, amely mindenkor negatívan befolyásolta a fogolyállományok sűrűségét. A fenti tények arra sarkallták a kutatókat, gazdálkodókat, hogy növeljék és
hatékonyabbá tegyék az eddig is alkalmazott „bölcs
gazdálkodást”.

A MEDITERRÁNEUM NEHÉZSÉGEI
Nem elég a hagyományőrzőnek tekintett, örök problémát okozó vadászatból (sportból űzött madárölésből) eredő, vonuló énekesmadarakra
nehezedő nyomás, a Mediterráneum országaiban szinte mindenütt ott
vannak az intenzíven kezelt és hasznosított olajbogyó-telepítések is.
Ezeken az elmúlt évtizedekben még gépesített éjszakai betakarítással
dolgoztak Spanyolországban és Portugáliában. Csak a 2010-es évek vége
felé derült rá fény, hogy e módszer elképesztő mennyiségű (a telepítések lombkoronájában éjszakázó) vonuló madarat pusztít el. Az elsősorban poszáták, rigók és pintyek tömegeit érintő hatást meglepően hamar
sikerült – a BirdLife érdekérvényesítő képességének hála – orvosolni.
2020 márciusától az említett két országban tilos az éjszakai olívabetakarítás!
Az üde
kaszálók (fűből)
kiemelkedő
madártani értéke:
a haris. Éjszakai
életmódú madár,
de kora nyáron
néha nappal is
szem elé kerülhet.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

HASZNOS ÉS KORSZERŰ: EXTENZÍV ÁLLATTARTÁS
A hazai gyepterületek túlnyomó része jelenleg istállózó tartású állatoknak ad takarmányt, holott
a legeltetés rendkívül fontos a rovarvilág és ezen
keresztül a legérzékenyebb madárcsoport, a rovarevők számára!
A füves területek legelterjedtebb, a biológiai sokféleség szempontjából is legkívánatosabb kezelési
módja az úgynevezett extenzív gazdálkodás, azon
belül is a legeltetés.
Kis kitérővel érdemes megjegyezni, hogy számos
félreértés tapad az extenzív szóhoz, amelyet némelyek elmaradott gazdálkodási formának tekintenek.
Ennek épp a fordítottja igaz: a csekély mesterséges
energiaráfordítású gazdálkodás egyáltalán nem
primitív! Az ország kiterjedt területén, főként ott,
ahol a helyi viszonyok, az ökológiai feltételek ezt
megkívánják, az extenzív gazdálkodás jóval korszerűbbnek mondható. E régiókban ugyanis az energiaintenzitás, a mesterséges ráfordítás növelése
erősen megterheli, sőt elviselhetetlenül károsíthatja

A közismerten
ravasz róka a
mezei környezet
legsikeresebb
ragadozója.
Kisemlősöktől
a madarakig,
nyúlfiaktól az
őzgidáig tart a
zsákmánylistája,
ám emellett
gyümölcsöt is
fogyaszt.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

a környezetet, rosszabb minőségű, élvezhetetlen és
eladhatatlan termékeket eredményez, a ráfordítások költségei a termékekben nem térülnek meg, a
gépesítés és automatizálás pedig erősen leszűkíti a
munkavállalási lehetőségeket.
Mindezek együtt a vidék népességmegtartó képességének csökkenéséhez, a környezeti állapotok
rohamos pusztulásához, következésképp elnéptelenedéshez vezetnek.

NEM MINDEGY, HOGY KI LEGEL
A különböző háziállatfajok, illetve azok fajtái
eltérő módon legelnek: elkerülnek vagy épp kedvelnek bizonyos növényeket, ezáltal elősegíthető
a terület mozaikosságának megőrzése, s akár növelhető is a sokféleség. A juhokkal legeltetett gyep
hosszú távon fajszegénnyé válik, míg egy extenzív,
időben jól korlátozott szarvasmarhagulya legelése
mellett egyes ritkább, védett növények állományai
fel is szaporodhatnak. A természetvédelmi célú élőhelykezelések során célszerű az őshonos háziállatfajtákat választani, mivel ezek jobban megfelelnek
az extenzív hasznosítási körülményeknek, továbbá
génmegőrzési és idegenforgalmi jelentőségük sem
elhanyagolható, nem utolsósorban pedig a betegségekkel szembeni ellenálló képességük is messze
jobb az istállózva tartott egyedekénél.
11
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ÉS AZ ERDŐK?
A laikus szemlélő számára a nagytáblás szántóföldi
monokultúrák – a végeláthatatlan kukorica-, napraforgó- vagy repceföldek – feltételezhető biológiai
gazdagsága nem kíván magyaráznivalót. No, de mi
lehet az erdőkben? Ott azért ránézésre nem látszik,
hogy nagy gond lenne – pedig van! Az európai fás
társulások jelentős részén szintén hanyatlik a fajgazdagság, s ennek oka pontosan összevethető a
fátlan vidékeken tapasztalható pusztulással.
Az iparszerű fatermesztést és az akár invazív fajokkal betelepített kultúrerdőket nem számítva is
rendkívül alacsony a természetközeli állapotú erdő.
Ezek jó részében a különböző védelmi rendeltetés
mellett is olyan mértékű fahasználat folyik, ami
számos élőlénycsoportra veszélyt jelent. Már a faállomány korai növekedési időszakában elvégzett
munkálatok is drasztikusan csökkentik a fák és a
hozzájuk kötődő rovarvilág sokféleségét. Később
pedig számos intézkedés, például a nem megfelelő
növekedésű vagy a kiszáradt egyedek, avagy épp a
gazdasági célból nem kívánatos kísérőfajok eltávolítása mérsékli a sokféleség – ezzel együtt a specialista fajok – esélyeit.
Mindezt tetézi a feltártság növekvő mértéke, így
az utak, közelítő nyomok hálózatának sűrűsödése
vagy akár a gépparkhoz való igazításukból eredő vízelvezetés. Utóbbi az üde termőhelyek csökkenéséhez,
végeredményben az erdők kiszárításához vezet.

Persze nemcsak a legeltetés módja vagy a legelési
nyomás mértéke térhet el az elsődlegesen gazdasági céllal hasznosított, fajszegény gyepekétől, hanem
a legeltetési időszak is. A hagyományos időszak
Szent György napján, azaz április 24-én kezdődött,
és Szent Mihály napjáig, tehát szeptember 29-ig
tartott. Természetesen ettől jelentős különbségek
lehetnek bizonyos érzékeny állatfajok megóvása
céljából.
Az egyik ilyen ikonikus faj kontinensünk legnagyobb röpképes madara: a túzok. A párzási ceremónia idején, áprilisban gyülekező (a dürgőhelyet
fölkereső) felnőtt példányok zavarásának elkerülése
végett a Kiskunsági Nemzeti Park egyes gyepterületein május 1-je előtt nem lehet legeltetni. Ugyanígy a szikes tavak parti zónájában földön fészkelő
partimadarak és ritka récék védelme érdekében
sem kívánatos a legelő állat korai megjelenése.
Alapesetben fontos a túllegeltetés, a taposási kár
megelőzése is, bár vannak olyan helyek, ahol ez éppenséggel előnyös. A Hortobágy térségében akadnak olyan szikes gyepek, ahol a ritka és hazánkból
szinte teljesen eltűnt székicsér védelme céljából jelentős legeltetési nyomást gyakorolnak a gyepekre.
Az ilyen marha járta, foltokban teljesen növénymentesre tiport élőhelyeken dupla haszon az elhullajtott tehénlepény. Egyfelől remek, a székicsérek
táplálékául szolgáló rovaréletnek ad otthont, másfelől a szinte sivatagi szélsőségeket felvonultató pusztai környezetben hőszigetelő fészekalapként szolgál
a kiszáradt „árvaganéj”.

Ahol sok holt
fa van, ott sok
érdekes és jó faj
él – a változatos
koreloszlás és
fajösszetétel egyben a madártani
sokféleség záloga.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

Az ugartyúk kedveli a birkarágta
alacsony gyepeket. Nagy szeme
árulkodik éjszakai életmódjáról;
jellegzetesen
panaszos hangját
alkonyattól reggelig hallatja.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

„HUNGARIAN PARTRIDGE”
Kevéssé ismert, hogy a XX. század első évtizedeiben az észak-amerikai préri átalakítása nyomán megfogyatkozott prérityúkok (Tympanuchus-fajok) helyét a Kárpát-medencéből és környékéről, Magyarországról és Csehországból származó foglyokkal pótolták. Ez akkor annyira
sikeres és közismert volt, hogy a hivatalos Grey partridge elnevezés mellett még ma is Hungarian partridge néven, illetve a szakzsargonban (logikusan egyszerűsítve) csak „Hunkie” vagy „Hun” néven emlegetik őket.
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MÁS-MÁS STRATÉGIA
A legelő állatok sokféle módon gyakorolnak hatást
az élőhelyekre, hiszen más-más stratégiával alakítják a legelt területeket. A leggyengébb fűhozamú
(sovány) gyepeket hagyományosan juhokkal hasznosítják a gazdák. A nyáj képes teljesen tövig rágni a növényzetet, gyakorlatilag asztallap-simaságú
gyepet hagyva maga után. Ezt az egynemű környezetet kedveli igazán a hazánkban ma már fokozott
védettséget élvező ugartyúk és a széki lile, de vonulása során hozzá ragaszkodik a különleges életmódú havasi lile is.
Bár a birkák okozzák a legkisebb taposási kárt,
nem elhallgatható, hogy botanikai szempontból
az említett „fűnyíró” típusú legelés egyértelműen
rossz. Gyorsan eltűnnek az érzékeny fajok, a fajkészlet erősen lecsökken, egyúttal uralomra jutnak
a legelést tűrő egyszikűek. Mivel a juhok a fás szá-

rúakat és a szúrós növényeket nem
fogyasztják, azok a legelőn felszaporodhatnak. Régen a pásztor dolga
volt, hogy ezeket botja végével kiszúrja, kiforgassa és eltávolítsa.
A hagyományos szarvasmarhatartás során a gulya szépen eloszlott
a gyepen, és azt nem károsította.
A marhák a magas füvű vagy akár
nedves élőhelyeken is legelnek, így
szabályozva a különböző előretörésre hajlamos növényeket. Noha a
laza talajokon problémát okozhat a
nagy tömegükből adódó talajnyomás, a vizes élőhelyeken ez előny is
lehet, mert zsombékoló irányba tolja
a korábban homogén sásos-nádas
élőhelyet. (Az igazi savanyúfüves,
már marhának sem megfelelő területeken a bivalyok jöhetnek szóba.
Ezek az igénytelen állatok kedvelik a
mocsaras, vizes, dagonyázásra alkalmas zugokat.) Épp az ilyen változatosan zsombékos helyeken éli rejtett életét a hazánkban ma már
ritkán fészkelő törpe vízicsibe.

HA ELJÖN A KASZÁS
A legeltetés helyett számos régióban kaszálással
hasznosítják a gyepeket, amely sok szempontból
kedvezőtlenebb adottságú gazdálkodási forma.
Egyfelől a gépesítésből kényszerű élőhely-homogenizálás adódik: az egyneművé váló gyepfelületet
könnyebben lehet hasznosítani, mint a facsopor-

A juhok
jellegzetes rágása
nyomán teljesen
sík terület alakul
ki. Az ilyen
agyonrágott
alföldi szikes
gyepekhez
kötődik vonulása
során a ritka
havasi lile.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

A bivaly
(tudtán kívül)
rendkívül jó
élőhely-átalakító
tevékenységével
szolgálja a
madárvilág
érdekeit.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám

tokkal, bokorsávokkal vagy épp tocsogókkal tarkított tájat. Másfelől nem nehéz belátni, hogy az egy
időben letermelt növényi anyag drasztikusan megváltoztatja a környékbeli élőlények táplálék- és búvóhelyi forrásait. A szaknyelvben ezt aratási sokk
néven említik.
Az üde, magas füvű kaszálók jellegzetes madara
a Petőfi által is megénekelt, érdes hangon harsogó, éjszakai életmódú haris. Ma már ismert, hogy
az európai állomány csökkenését a kaszálások nem
megfelelő időben (május–júniusban) és kellő körültekintés nélkül, beszorító módon, az adott táblában
kívülről befelé történő technológiája okozta. Ezért
manapság a haris által lakott gyepekben megkövetelik a belülről kifelé való kaszálási módszert. Kötelező a vadriasztólánc (amely a „kaszás” szó szerinti
érkezése előtt riasztja fel a földön tartózkodó madarakat) és a kaszálás időbeli eltolása (legkorábban
június végéig); valamint kaszálatlan búvósávokat
vagy kíméleti területeket kell hagyni.
SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

A székicsér
a legtöbb
konfliktust
elszenvedő
madarak egyike,
mivel gyepekben
és szántókon
is fészkel. E
fokozottan
védett faj sikeres
költését (a nyári
esőzések mellett)
a különféle
mezőgazdasági
munkák
veszélyeztetik.
Fotó: Selmeczi Kovács
Ádám
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M

Beszállás

uray Róbert (1931–2009) tudományos hitelű képeivel már nagyon
fiatalon találkoztam, s ha személyesen csak rövid ideig ismertük
is egymást, ma úgy tűnik: a tizenvalahány évnyi korkülönbség
dacára egy vágányon jártunk. Találkozhattunk volna a hatvanas
évek elején az egykorvolt Garas utcai Madártani Intézetben, ahol akkortájt olyan emberek dolgoztak, mint például dr. Keve András, dr. Vertse Albert, dr. Pátkai Imre, dr. Sterbetz István vagy épp Schmidt Egon.
De találkozhattunk volna a Természettudományi Múzeumban dr. Horváth Lajosnál, esetleg valahol kint a terepen: az apaji halastavaknál vagy
a szabadszállási Zabszék szikes madárparadicsomában madarászás
közben.
A fentiekből kiderülhet, hogy Muray Róberthez hasonlóan magam is
ornitológusnak készültem, és – hogy, hogy nem – végül képzőművész
lettem, akárcsak ő. Életutunk alakulásának hasonlósága ellenére is úgy
hozta a sors szeszélye, hogy első személyes találkozásunk, az ezt követő
beszélgetéseink és (talán megkockáztathatom a kifejezést) barátságunk
nem túl régi keletű. Nevezetesen az Altamira Egyesületnek – a természetrajongó képző- és iparművészek társaságának – 1994-es megalakulásához kötődik, azon művészcsoportéhoz, amelynek Csergezán Pál
halála után Muray Róbert lett az elnöke.
Talán furcsának tűnhet egy ember jellemzését ezzel kezdeni, de első
benyomásként – ami, mint tudjuk, általában meghatározó szokott lenni
– egyenesen lenyűgözött Muray Róbert attitűdjének egyik sajátossága,
melyet csak úgy tudok megfogalmazni, hogy hihetetlenül figyelmes
volt. Figyelmes a szó azon értelmében, hogy e harsányan tegeződő,
durva világban szinte már anakronisztikusan sokat adott a jólneveltségre, mások személyiségének, integritásának tekintetbevételére, illetve, hogy szokatlanul intenzív figyelemmel volt képes embertársai felé
fordulni. Később megértettem, hogy ez a képesség – amely mögött hallatlan koncentráció rejlik – a természetjáró megfigyelőé, a tudományos
gyűjtőé, akinek fő célja az, hogy jelenlétével ne zavarja az őt körülvevő
világot, ám minden rezdülésének tanúja legyen. Az említett közelítés14

mód tagadhatatlanul konzervatív emberre vall, s
talán épp ez az a momentum, ami miatt vonzódni
kezdtem hozzá. Ebben az egyenszabású világban
ugyanis, ahol elhitették velünk, hogy minden holnapi dolog jobb lesz a kidobandó tegnapinál, módfelett becsülöm az értékek őrzőit, az árral szemben
úszókat. Azokat, akik egy régi, elnyűtt vadászkalapot semmi kincsért sem cserélnének újra, ám azzal olyan graciőz módon tudnak köszönni, hogy
azt még XIV. Lajos udvarában is elismernék.

Fenti rokonszenvem persze összefügg azzal,
hogy amióta érteni kezdem, miről szól a képzőművészet, magamat is reménytelenül korszerűtlen,
konzervatív szemléletű festőnek tartom. De hiszen
a madarak is azok! A madarak világunk legsokol-

Muray Róbert munkásságában jelentős szerepet játszottak
a könyv- és folyóirat-illusztrációk. A népszerű Búvár
Zsebkönyvek több kötetének élethű képanyaga is neki
köszönhető (a mellékelt oldal a Madarak 2-ben jelent
meg), de említhetjük a Nimródot, illetve lapunk szellemi
elődjét, az 1977–1991 között megjelenő Állatvilágot is.
Több plakátot is készített, ilyen például a védett madarakat
bemutató sorozat.

dalúbb lényei, amelyek közé sorolható a dongó
nagyságú kolibri éppúgy, mint a mázsányinál is
nehezebb strucc, a hihetetlen távolságokon át vitorlázó albatrosz, a bozótosban bujkáló röpképtelen kivi, a gyönyörűen éneklő fülemüle, a hangtalan túzok, a színpompás gyurgyalag vagy a fekete
holló. E sokoldalúság mellett a madarak – éppúgy,
mint valamennyi teremtmény az emberen kívül –
a konzervativizmus iskolapéldái. Az időjárás függvényében mindig ugyanakkor, ugyanott, ugyanazon a hangon megszólalva jelennek meg, és teszik
azt, amit százezer éve is tettek. Talán a kívülálló
számára nevetségesnek tűnhet a megállapítás, de
számomra a természet figyelése elsősorban múltba révedés. Mert hisz képzeljünk el mondjuk egy
tóparti novemberi reggelt, ahol a köd beszűkíti
a látóteret, csupán a száraz nád susogása hallik,
mígnem egyszerre csak a távolból libagágogás
vegyül ebbe a hangba, hogy kisvártatva elhúzzon
a fejünk fölött egy békésen beszélgető, ék alakba
rendeződött csapat! Ilyenkor nem lehet kivonnia
magát az embernek azon élmény nagyszerűségéből, hogy ez felfoghatatlanul régóta így van. A
köd, a száraz nád és a vadlibák együtt. Aki ezt az

élményt átéli, az az idők mélyébe lát, hiszen arra az ember előtti világra van alkalma rátekinteni, amely még valóban Isten Paradicsomkertje
volt.
A madarász iskolája az ilyen élményekkel való szembesüléssel kezdődik, s talán emiatt is tűnhet oly furcsának mások szemében.
Muray Róbertnél például úgy kezdődött, hogy tizenegy hónapos korában gyermekparalízis támadta meg a szervezetét, ami miatt kénytelen volt megtanulni, miképp lehet kívülállóként létezni. Hogy mit jelent
az, amikor magunk körül egy olyan világot kell felépítenünk, ami más,
mint a többieké. Komoly iskola lehetett számára az, hogy amíg a töb-

Zsákmányolás

bi gyerek a grundon focizott, addig neki be kellett érnie a megfigyelő
szerepével; ez idővel a hivatásos megfigyelő szenvedélyévé vált. Mert
hiszen mi más is lenne a madarász meg a festő, ha nem a hivatásos
voyeur?
Muray Róbert így ír gyermekkoráról:
„Szeretetteljes, meleg család volt a mienk. Szüleim szerencsémre
megértéssel fogadták az állatok iránti vonzalmamat, később sem ellenezték azt, hogy minden összeszedhetőt hazahordtam. Volt tarajos
gőtém, teknősöm, sünöm, és fiatalon hozzám került sokféle madár is:
szarka, csóka, gerle, vörös vércse. Ez utóbbi nagyon megszelídült, és
gyakran repülve kísért el a Megyeri úti elemi iskoláig.
Apropó, elemi! Itt egy nagyon lelkes természetrajztanárom volt –
Nagybányai Sándor –, aki felfigyelt rám, és szívesen adott kölcsön szakkönyveket, sőt, növény- és rovargyűjtő kirándulásaira is elkísérhettem.
Sárga alkony

MURAY RÓBERT

(Rákospalota, 1931. július 11. – Budapest, 2009.
szeptember 2.)
A Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével és a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafi kus és festőművész, Csepel díszpolgára. A Képzőművészeti
Főiskolán 1956-ig tanársegédként dolgozott,
ám a forradalom után menesztették. Később
tankönyvek illusztrálásával, plakátok tervezésével bízták meg. 1971-ben a Budapesten
megrendezett Vadászati Világkiállításon öt
témát, négy pavilont tervezett és kivitelezett
munkatársaival. 1990-től címzetes egyetemi
docens, a Magyar Képzőművészeti Egyetem
tiszteletbeli professzora. 2004-ben megjelent
háromnyelvű életrajzi albuma Témám a természet címmel. Több mint száz önálló kiállítása volt, közülük húsz külföldön, egyebek mellett Ausztriában, Svájcban, Luxemburgban,
Németországban és az Egyesült Államokban.
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Szeptember

Ködös út disznókkal

Ő ismertetett össze egy Rákospalotán élő »csodabogárral«, Bezsilla Lászlóval. Akkor nekem nagyon
tekintélyesnek tűnt, lehetett vagy 35-40 éves.”
Nos, Bezsilla László, akiről ma utca van elnevezve lakhelye közelében, nemcsak kiváló zoológus lehetett, de ugyanilyen éles szemű pedagógus
is, ha meglátta Muray Róbertben azt az elszántságot, amely abban az időben egy hasonló pályára
készülő gyermekben feszülhetett.
Struccos plakát, 1965

Indíttatásának másik ága édesapja volt – Muray Gyula, az amatőr
festő –, aki saját ambícióival nyilván erős hatást gyakorolt fiára.
Végül itt van a korszak is, amelyben Muray Róbert fölnevelkedett,
s amelynek túlélői közül senki nem tartozhat hálával e kornak. Rövidre fogva: 1954-ben diplomázott a Képzőművészeti Főiskolán, ahol
tanársegédként dolgozott, majd 1956 után következett Kistarcsa, a
Kádár-rendszer megbélyegzése és a vele járó „apróság”: a munka- és
pénznélküliség, valamint a művészi kisemmizettség. Hosszú éveknek
kellett eltelniük ahhoz, hogy Muray Róbert visszakapaszkodhasson
abba az állítólag boldog gulyáskommunizmusba.
Aztán persze a sikerekről is beszélni kell. Muray Róbert a Magyar
Madártani Egyesület egyik alapítója (nem mellesleg az egyesület ma is
látható emblémáját szintén ő tervezte); 1968-tól már hivatalosan engedélye van rá, hogy puskát vegyen a kezébe (azt állította: ő nem vadász,
hanem gyűjtő); az 1971-es Vadászati Világkiállítás egyik látványtervezője; 1990-ben rehabilitálják (ekkor már 59 éves!). Egyszóval afféle magyar művészsorssal van dolgunk, amelyet mindenki úgy visel el, ahogy
tud. Ehhez képest Muray Róbert így ír visszaemlékezésében: „Mondhatom, boldog ember vagyok. Az a tudat, hogy munkámmal, képeimmel
másokban is tartós jó érzést keltek, megelégedéssel tölt el.”
SZEMADÁM GYÖRGY

A cikkhez mellékelt képek a Muray Galéria engedélyével jelentek meg.
Viadal
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AZ ÉV ROVARA 2021

Amikor a Magyar Rovartani Társaság elindította
»Az év rovara« kampányt, magunk sem gondoltuk,

A

Magyar Rovartani Társaság már tizenegyedik
alkalommal indított nemes versenyt „Az év rovara” megtisztelő cím elnyeréséért. Évente három jelöltet állítanak a képzeletbeli rajtvonalra,
s internetes szavazás dönti el a sorrendet.
Persze a versenyzőket nem „csak úgy” választják ki
– ami a rovarfajok mérhetetlen tömege és változatossága miatt is nehezen lenne elképzelhető –, hanem
valamiféle rendező elv szerint. Ez tavaly a kevéssé
látványos, de annál fontosabb lebontó tevékenység
volt (nyert a tavaszi álganéjtúró, egy félgömb alakú,
gyakori és szép, fémzöld bogár), azt megelőzőleg
pedig szintén egy bogár, a havasi cincér lett az első.
Abban az évben az Európai Unió közösségi jelentőségű fajai mérkőztek meg egymással. Idén a rovarok
életmódjára, életkörülményeire esett a fókusz, külö-

hogy tíz év múlva sikertörténetként büszkélkedhetünk
vele. Sokan szavaznak a jelöltekre, gyarapodik a
nyomtatott és az elektronikus sajtóban megjelenő
híradások, ismeretterjesztő cikkek száma. Ennél is
fontosabb, hogy a kezdeményezés egyre több emberben
keltette fel a rovarvilág iránti érdeklődést. Amit
megismerünk, azt szeretni is tudjuk, és ha szeretjük,
vigyázni is fogunk rá.

A kacsafarkú
szender
(Macroglossum
stellatarum)
előszeretettel
látogatja a lila
színű virágokat.
Valószínűleg
ezeket jobban
látja.
Fotó: aabeele /
Shutterstock

Víg Károly, a Magyar Rovartani Társaság elnöke
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ŐK IS DOBOGÓSOK
KELETI RABLÓPILLE, AMELY NEM LEPKE, HANEM RECÉSSZÁRNYÚ…

AZ ÉKFOLTOS ZENGŐLÉGY NEM DARÁZS, HANEM LÉGY…

Nyár közepén a szikrázó napsütésben magasan vadászó
recésszárnyút eleve nehéz észrevenni, amellett hazánkban ritka is. Kelet-mediterráneumi állat, elterjedésének
északi határa a Kárpát-medencében húzódik. Ha mégis
olyan szerencsések vagyunk, hogy megpillantjuk, a színe, szárnymintázata és röpte megtéveszthet, s lepkének is
vélhetjük – nyilvánvalóan erre utal magyar neve. A két rovarcsoport életmódja viszont merőben különbözik, a rablópille imágója ragadozó, akárcsak egy szitakötőé. Mégpedig
nem is akármilyen berendezés teszi lehetővé, hogy elkapja
magasan repülő áldozatait. Szemének felső-elülső része a
fény ultraibolya tartományában a tiszta égbolton a parányi
rovarokat is jól megjeleníti, így nem okoz nehézséget felfedeznie őket. Este és borús időben elül, nem aktív.

A legyek a „nemszeretem” rovarok közé tartoznak, de a
hazai zengőlegyek négyszáz faja és külhoni társaik nem
ilyenek. A közepes méretű, 9-12 milliméter testhosszúságú
rovar virágporral és nektárral táplálkozik, mi több, lárvája
levéltetűt fogyaszt. Tehát életmódja részben a lepkékéhez,
részben a katicabogáréhoz hasonlít; mindkettő az embernek kedves társaság. Ám nem ez az igazán szembeszökő
hasonlósága, hanem sárga-feketén sávozott teste. Olyan,
mint egy darázsé, épp ezért észre sem vesszük, hogy légygyel van dolgunk. A zengőlegyet mindez persze kevéssé
érdekli, de az annál inkább, ha a rovarevő madarak és más
ragadozók, darázstól tartva, elkerülik.

2.

3.

KACSAFARKÚ SZENDER
KELETI RABLÓPILLE
(Macroglossum stellatarum)
(Libelloides macaronius)
• Lepkék (Lepidoptera)
• Recésszárnyúak (Neuroptera)
• Szenderfélék (Sphingidae)
• Rablópillefélék (Ascalaphidae)
• Nem védett
• Fokozottan védett,
• Magyarországon bárhol felbukkanhat
eszmei értéke 100 000 Ft
• A szavazatok 67,11 százalékával
• Magyarországon ritka
1. helyezett
• A szavazatok 17,62 százalékával
2. helyezett

nös tekintettel azokra a rovarokra, melyek más, velük még csak távoli rokonságban sem lévő fajokra
emlékeztetnek. A hasonlóság okaként a hasonló
életmódot vagy a védekezés egy sajátos típusát szokás megjelölni – bár maguk az érdekelt állatok erről
még nem nyilatkoztak…

AKÁR EGY KOLIBRI
A növények fölött gyors szárnycsapásokkal lebegő, szipókájával a virágkehelyből nektárt szürcsölő kacsafarkú szender olyan, mint egy kis kolibri.
Villámgyors irányváltoztatása és az, hogy hátrafelé is képes repülni, szintén rá emlékeztet. Angol és olasz neve, a hummingbird hawk-moth és
az esfinge colibri is erre utal. Ránézésre és viselkedését tekintve a szenderek kétezer fajt számláló csoportjának legnagyobb része ilyen, eltekintve attól, hogy este vagy éjszaka repülnek.
Szenderünk viszont nappal aktív – ezt norvég
elnevezése, a dagsvermer árulja el –, mintegy
nyolcvan, főleg az Óvilág trópusain elterjedt rokonával együtt. Standard magyar neve – amely a
német Taubenschwanzra hajaz, olyannyira, hogy
a magyar nyelvű szakirodalomban is felbukkan
mint galambfarkú – az irányváltoztatásban szerepet játszó potrohvégződésére utal.
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Fotó: Keith Hider / Shutterstock

Fotó: Ivana Jankovic / Shutterstock

Fotó: Maciej Olszewski / Shutterstock

1.

ÉKFOLTOS ZENGŐLÉGY
(Episyrphus balteatus)
• Kétszárnyúak (Diptera)
• Zengőlégyfélék (Syrphidae)
• Nem védett
• Magyarországon elterjedt
• A szavazatok 15,27 százalékával
3. helyezett

A nyárfaszender
(Laothoe populi)
imágója nappal
fatörzsön üldögél.
Szárnyainak
színe, rajzolata és
alakja együttesen
megtévesztésig
hasonlít
egy száraz,
összetöredezett
falevélre, ezért el
sem bújik.
Fotó: Vojnits András

Fotó: Lerner János

HOSSZÚ SZÁRNY, ÁRAMVONALAS TEST

„A mezozoikumban éltek olyan re-

A szenderek megannyian a repülés
césszárnyúak (Neuroptera), amelyek
mesterei, s ezt felépítésük is tükközött a lepkékre nagyon hasonló
rözi. Elülső szárnyaik hosszúak és
alakok is voltak. A csoport diverzitákeskenyek, a hátulsók rövidek, lekesa a késő jura, kora kréta idején volt
a legnagyobb. Ekkor élt a 27 centirekítettek, az erőteljes szárnymozméter szárnyszélességű, szárnyagató izmokat rejtő toruk nagy, majd
in nagy foltot viselő, Solnhofenből
áramvonalas testük hátrafelé elvékoelőkerült Kalligramma haeckeli. Ez
nyodik. Sokuk vándorol vagy kóboegyedi lelet a litográf mészkőben,
rol, több száz kilométert is megtéve.
ám Kínában, középső jura korú belA hazai húsz faj közül hét ilyen –
ső-mongóliai lelőhelyekről nem
köztük találjuk a kacsafarkú szendert
kevesebb, mint tizenkét Kalligramma-fajt azonosítottak, köztük 7-8
is. Jellemző táplálkozásuk előfeltétele
centiméter szárnyszélességűeket is
a kettős csőből álló hosszú, vékony és
(például Limnogramma). De nemérzékeny pödörnyelv; leghosszabb,
csak óriások, hanem kisebb re30-35 centiméteres a madagaszkári
césszárnyúak is éltek bőséggel, mint
Darwin-szenderé (Xanthopan mora pirinyó (2-3 milliméteres), kétszárganii), míg a hazai rekorder a szuláknyú Dipteromantidae, amelynek a
szender (Herse convolvuli). De, mint
hátsó szárnyai billérekké alakultak.”
az élővilágban szinte mindenütt,
(Galácz András)
kivételek itt is akadnak. A halálfejes
lepke (Acherontia atropos) szájszerve
rövid és erőteljes, s vannak olyan fajok, amelyeké visszafejlődött – ezek imágói nem is táplálkoznak. A kacsafarkú
szender annál mohóbb, már csak azért is, mert sajátos repülése rendkívül sok energiát fogyaszt. Noha nappali állat,
igyekszik kihasználni a rendelkezésére álló időt; akkor is
aktív, ha borús az ég, sőt még esőben is repked. Megfigyelték, hogy egyes nektárban gazdag virágokat napról napra

meglátogat, tehát jó lehet a memóriája. Száraz időben vizet
is iszik. Mint általában a hidegre érzékeny vándorlepkék,
a telet csak kivételesen képes átvészelni valamilyen rejtekhelyen. Évről évre a Mediterráneumból érkeznek első
példányai tavasszal, hogy aztán párosodás után lerakják
a petéiket tápnövényeikre, előszeretettel galaj-, müge- és
csillaghúrfélékre. A halványzöld, farkincás hernyók gyorsan fejlődnek, majd a talajszinthez közel, laza szövedékben bebábozódnak. Évente két, sőt különösen meleg esztendőkben három hazai nemzedékük fejlődik ki. Ettől
függetlenül bármikor láthatjuk a szendert, mert az utánpótlás folyamatosan érkezik a Földközi-tenger vidékéről.
A hideg idők beköszöntével egy részük délre vándorol,
míg mások búvóhelyet keresnek maguknak. Azt még nem
lehet eldönteni, hogy az éghajlatváltozás nyomán maradandóan megváltozott-e az életmenetük. Most úgy tűnik,
hogy az Óvilág szubtrópusain stabilan honos, de egyrészt
a sarkvidékre, másrészt a trópusokra is elkalandozó lepke
gyakrabban vészeli át teleinket, mint korábban.
DR. VOJNITS ANDRÁS

A szulákszender
(Herse convolvuli)
szürkületkor
a nyár végi
petúniaágyások
gyakori vendége.
Megkapó látvány,
amint az estében
illatozó virágok
között ide-oda
surrog.
Fotó: Vojnits András

VOJNITS ANDRÁSRA
EMLÉKEZVE

A magyar lepkészet és természetvédelem kiemelkedő tudósa, számos értékes
könyv írója, több száz szakcikk szerzője,
magazinunk állandó munkatársa, dr. Vojnits András (1941–2021) hosszú szenvedés
után elhunyt.
Andráshoz több mint hét évtizednyi
barátság fűzött. Már az első osztály iskolapadját is együtt koptattuk a budapesti
Medve utcai általánosban. A rovarok iránti
érdeklődésünk már akkor kibontakozott.
Szerencsére őt a lepkék, engem pedig a
bogarak varázsa ejtett rabul, így hát egyre sűrűsödő gyűjtőkirándulásaink során
nem jelentettünk konkurenciát egymásnak. Ezek a kirándulások jelentették számunkra az „igazi” életet. Eleinte a Rózsadombon (akkor még volt rovarfaunája!),
aztán a budai hegyekben, a Pilisben és a
Börzsönyben tevékenykedtünk. Ez utóbbi
jelentette számunkra az egzotikumot, a
nagy kalandot. Első nagy (egyhetes) expedíciónkra is itt került sor, még 1957-ben.
Teljes felszerelésünket egy magunk gyártotta kordén vonszoltuk magunk után. Táborunkat egy eldugott sűrűségben csobogó patak partján ütöttük fel. Paradicsom
volt ez, éjjel-nappal rovarászhattunk! Még
az sem zavart igazán, hogy a közelünkben
rendszeresen robbantak a gránátok és a
bombák – ugyanis a terület a szovjet csapatok gyakorlóterepe volt!
Aztán eljutottunk a Tátrába is, ami akkor nagy dolog volt, mert az útleveleket
„csak úgy” nem nagyon osztogatták.
András 1972 és 1994 között a Magyar
Természettudományi Múzeum munkatársa volt. Életének ebben a szakaszában
– és később is – sok expedíción vett részt,
és nemzetközileg is elismert lepidopterológiai munkásságot végzett. Az elismerés
sem maradt el: 1996-tól a New York-i Tudományos Akadémia tagja, illetve számos
külföldi és hazai társaság tisztségviselője volt. Frivaldszky Imre-emlékéremmel,
Pest Megyei Tudományos Díjjal és Teleki
Sámuel-díjjal tüntették ki.
Még sok mindent tudnék róla mesélni,
de ezt majd egy másik alkalommal fogom
megtenni. Most csak búcsúzni szeretnék
Tőled, kedves öreg barátom. Életed eseményekben gazdag, munkád eredményes
volt. Barátaid, tisztelőid nem fognak elfelejteni!
DR. HANGAY GYÖRGY
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Ausztrália legjellegzetesebb és legismertebb fája az eukaliptusz.
A kontinens őshonos fákból álló erdeinek háromnegyed része
(mintegy 92 millió hektáron) ezekből a fákból áll. Az eukaliptuszrengetegek fajösszetétele rendkívül változatos, mivel nagyjából
hétszáz – egyes szakértők szerint több mint kilencszáz – faját ismerik
e tőrőlmetszett ausztrál növénynek.

AZ
A nagy siklóerszényes nehezen
megfigyelhető
lakója az eukaliptusz-erdőnek.
A nappalokat
a fák odvaiban
alussza át, és csak
az éjszaka sötétjében merészkedik
elő. A lombozat
felső szintjén él,
és szomját a levelekre lecsapódó
harmattal oltja.
Fotó: Benjamin444
/ Wikipédia
(CC BY-SA 3.0)
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eukaliptusz jellegzetes illata ismeretes,
hiszen sokféle cukorkát, orvosságot, de
még szobaillatosítót is készítenek lepárolt illóolajából. A herbalisták és népi
gyógyászok különös fontosságot tulajdonítanak az
eukaliptuszkészítményeknek. Ezt a véleményt nem
minden gyógyszerész és gyógyszerkutató osztja,
mert a szóban forgó készítmények – főleg túladagolva – még árthatnak is. De nem csak az embernek: jóformán minden gerinces állatra veszélyesek
lehetnek. Ugyanakkor néhány erszényes szinte kizárólag eukaliptuszlevéllel él. (Akármennyit is esznek belőle, nemhogy nem árt nekik, hanem életszükséglet a számukra.) Legismertebb ezek között a
koala, amely friss eukaliptuszlombok nélkül képtelen lenne életben maradni.

EMÉSZTENI TUDNI KELL!
Mivel az eukaliptusz illóolajai erősen fertőtlenítő
hatásúak, könnyen gondolhatnánk, hogy a lombokkal élő állat tápcsatornájának bélflóráját is elpusztítják. Ám a valóságban az eukaliptuszkosztra
specializálódott fajok szervezete kiválóan alkalmazkodott ehhez a „veszedelmes” növényhez. A koala
roppant hosszú, mintegy kétméteres vakbele és kü-

Ausztráliai, hegyvidéki esőerdőt
kedvelő szarvasbogárfaj, amely a
Safrina genuszba
tartozik. Elképzelhető, hogy
még ismeretlen
faj képviselője, de
ezt biztosan csak
a DNS-elemzés
után tudjuk majd
meg. A fénykép
az új-dél-walesi
Mt. Coricudgyn
készült, ahol ez
a bogár nem is
mondható ritkának. Ezerméteres
magasság felett,
a Coricudgy
eukaliptuszerdeiben él, korhadó,
földön heverő
fatörzsekben.
Fotó: Hangay György

A koala csak
eukaliptuszlevelet eszik, s
abban is válogat.
Egy-egy állat
általában nem éri
be akármelyik
eukaliptuszfajjal, csupán
a megszokott
fák lombján
él. Rendkívül
hosszú vakbele
segítségével
emészti meg
táplálékát.
Fotó: Kovács Zsolt

lönleges bélflórája nemcsak a veszélyes illóolajokat
tudja semlegesíteni, hanem sikeresen megbirkózik
a rostos levelek lebontásával, megemésztésével is.
Jellegzetessége az említett állatnak, hogy születésekor még nem rendelkezik ezzel a bélflórával. Igaz,
nincs is nagy szüksége rá, amíg kizárólag anyatejen
él. Amikor aztán kezd fölcseperedni, anyja ürülékéből is eszeget egy kicsit – csak épp annyit, hogy
ez „oltóanyagként” dolgozzon a tápcsatornájában, s
létrehozza ott azt a bélflórát, mely szükséges az eukaliptuszlevelek feldolgozásához.

Érthető, hogy talán a koala az az eukaliptuszon
élő erszényes, amelyről a legtöbbet tudunk. A békés, lassú mozgású „mackó” aránylag könnyen
megfigyelhető természetes élőhelyein is. Ha pedig
állatkerti környezetben találkozhatunk vele, akkor
tapasztalhatjuk, hogy általában a közönség érdeklődésének középpontjában van.

EGYBŐL HÁROM
Sokkal kevesebbet tudunk egy másik eukaliptuszt
fogyasztó állatról, a nagy siklóerszényesről. Egészen
2020-ig a kutatók egyetlen fajról beszéltek, mígnem
morfológiai és genetikai vizsgálatok alapján megállapították, hogy tulajdonképp három, egymástól
határozottan elkülöníthető faj van (Petauroides volans, Petauroides armillatus és Petauroides minor).
Megjelenésük és életmódjuk, biológiájuk alapján
szinte lehetetlen megkülönböztetni őket egymástól.
Mindegyik fajnál megtaláljuk a sötétbarna, fekete
bundájú egyedeket és a világosszürke, majdnem
hófehéreket is.
Táplálékuk csaknem kizárólag eukaliptuszlomb,
amelynek feldolgozását a koaláéhoz hasonló, hosz21
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szú vakbél segíti elő. A nagy cellulóztartalmú levelek lebontásában és a bélrendszerükben (főként a
vastagbélben) történő emésztésben ismét a koaláéhoz hasonló folyamat játszódik le. Mindebben a
különböző mikrobák alkotta bélflórának van a legnagyobb szerepe. A lombok illóolaj-tartalmát károsodás nélkül viselik, ám ezek illata – mely a különböző eukaliptuszok esetében változó – nagyban

Számos papagájfaj is kötődik az
eukaliptuszhoz,
mert az
odvasodásra
hajlamos fák
megfelelő
fészkelőhelyet
kínálnak
nekik. Ez a
szalmapapagáj
(Platycercus
flaveolus) az
északkeleti
eukaliptuszerdők
lakója.
Fotó: Kovács Zsolt

hozzájárul a táplálék megválasztásához. Megint
csak a koalákhoz hasonlíthatjuk őket, mert e teremtmények is megválogatják, hogy az eukaliptusz
melyik fajának leveleit eszik. De nem csupán azok
faja lényeges. Fontos szerepe van annak is, hogy az
elfogyasztandó levél friss, zsenge hajtás-e, vagy pedig öregebb, bőrszerű.
A friss levél általában magas víztartalmú, így
ezek az állatok szinte sohasem isznak. A nagy erdőtüzek idején, mikor a lombozat víztartalma szinte
eltűnik, mégis rákényszerülnek az ivásra – feltéve,
hogy vízhez jutnak.

AZ ÍZELTLÁBÚAK CSEMEGÉJE
Ha az eukaliptusz nem is univerzális „takarmánya”
a fejlettebb ausztráliai állatoknak, annál kedveltebb
tápláléka az ízeltlábúak népes táborának. Az elhalt, korhadó eukaliptusz valóságos tárháza lehet

GYILKOS HŐSÉG

Kevésbé közismert jellemzője úgy a koalának, mint
sok más, a trópusi és szubtrópusi erdők lombozatában élő állatnak, hogy nem bírják a nagy hőséget.
Könnyű lenne hinni, hogy a meleg éghajlatú vidékek állatai kimondottan melegkedvelők. Holott a
valóság pontosan ennek az ellenkezője. A magas fák
dús lombkoronájában élő erszényesek már az egykét fokos hőmérséklet-emelkedést is megsínylik.
Az esőerdők lombkoronájában élő lompos gyűrűserszényes (Hemibelideus lemuroides) jóformán
kipusztult az elmúlt másfél évtized során a szokatlan felmelegedés miatt. Ez az állat, ha nincs is közvetlen rokonságban az említettekkel, életmódjában,
táplálkozásában meglehetősen hasonlít hozzájuk.
Falevelekkel és virágokkal él, s bár nem kimondottan
eukaliptuszkedvelő, azt is megeszi – mi több, meg is
emészti.
A James Cook Egyetem (Queensland) kutatásai
azt mutatják, hogy az Észak-Queenslandben 2005ben bekövetkezett rendkívüli hőhullám miatt a lompos gyűrűserszényesek eltűntek természetes élőhelyeikről. 2009-ben végre ismét megfigyelhettek
néhány példányt a York-félszigeti Daintree Nemzeti
Parkban. Számuk később lassanként gyarapodott,
de még ma sem gyakoriak.
A következő nagy hőhullámra 2018-ban került
sor. 39 Celsius-fok rekordhőségnek számított ezen
a tájon, s újabb veszteségeket okozott a helyi állatvilágban. A kutatások kimutatták, hogy még a
csapadékban gazdag erdőségek faunája is súlyos
károsodást szenvedett. Számos faj – közöttük a lompos gyűrűserszényesek – legfeljebb 29 fokig tud
„kényelmesen” megélni. Ezen felüli, akár egy-két
fokos hőmérséklet-emelkedés is tömeges elhulláshoz vezethet. Mindennek fő oka az, hogy a szóban
forgó állatok szervezete nem képes a testüket hűteni
(például izzadással). Extrém esetekben nyáladzással,
szőrzetük nyalogatásával próbálnak a hőség ellen
védekezni, de ez a szervezetük kiszáradásához vezethet.
Ha egy-egy ilyen felmelegedés huzamos ideig
tart, az egész helyi fauna súlyos veszteségeket szenved.
Grafi ka: Joseph Smit – Proceedings of the Zoological Society of London, 1884 (Közkincs)
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Ausztrália
legnagyobb
éjjeli lepkéje
ez a hatalmas
gyökérrágó
lepke. Kizárólag
eukaliptuszgyökérrel él, és
meglehetősen
nehéz vele
találkozni, mert a
fényre nem repül,
és csak esős,
zimankós időben
kel szárnyra.
Fotó:CSIRO ScienceImage 4789
/ Wikipédia
(CC BY-SA 3.0)

a rovarvilágnak, kiváltképp a bogaraknak. Számos szarvas- és orrszarvúbogár, cincér él a földre dőlt
fatörzsekben, százlábúak, pókok
tanyáznak alattuk; se szeri, se száma a sokféle ízeltlábúnak, melyeknek élőhelye és tápláléka is ez. Az
élő fáknak szintén sajátos faunájuk
van, rajtuk az ízeltlábúak rengeteg
faját megtalálhatjuk. Java részük a
lombokban és a fatörzsek külsején
él, mások a vékony fakéreg alatt faragnak parányi alagutakat, vagy a
gyökereket rágják.
Utóbbiak között egyike a legérdekesebbeknek egy hatalmas rovar (többek szerint bolygónk legnagyobb éjjeli lepkéje): a Zelotypia
stacyi. Ez a gyökérrágólepke-félék
(Hepialidae) közé tartozó éjjeli lepke – melynek
szárnyfesztávolsága meghaladhatja a 25 centimétert – az eukaliptuszfák vastag gyökereiben és törzsében fejlődik. Ausztrália keleti, tengerparti területeinek ritka rovara. Általában a téli hónapokban,
zuhogó esőben jön elő, így hibátlan példányaival
csak elvétve találkozhatunk.
Az eukaliptusz, noha Ausztrália emblematikus
fája, igazi erdőségeket csupán a partvidékek 300350 kilométeres sávjában alkot. A földrész belső tájainak legjellemzőbb fája az akácia. Ez is képezhet
kisebb-nagyobb erdőket, de inkább a híres ausztrál
bozót, a bush jellegzetes növénye.
DR. HANGAY GYÖRGY

Kulturális rovat

Vadlovak – HORTOBÁGYI MESE
A

Hortobágy védett területén, Pentezugban található a világ egyik legnagyobb
vadlóménese. Az őshazájukban, Mongóliában már kihalt állatok fennmaradásában fontos szerepet játszik Magyarország, ahol a vadlovak háborítatlanul
élhetnek a pusztán. Ide születik meg Cseppke, a vadlócsikó, aki szülei vezetésével
vándorol a mocsarakkal és kis ligeterdőkkel megtört végtelen rónaságban. A körülöttük lévő lenyűgöző világ viszont távolról sem veszélytelen: a vadlovak élete folyamatos küzdelem egymással és a természeti elemekkel.
Török Zoltán előző mozifilmje, az éppen tíz évvel ezelőtt bemutatott Vad Magyarország megváltoztatta, hogy miként tekintünk a saját környezetünkre, a minket
körülvevő állatokra és tájra, és bebizonyította, hogy egy magyar természetfilmnek
is lehet milliós nézettsége. Új filmje három évig készült a legfejlettebb technikákat
felhasználva, a Vadlovak – Hortobágyi mese játékfilmhez hasonló történettel és látványvilággal mutatja be a vadlovak és a hortobágyi puszta izgalmas világát, úgy,
ahogyan azt még biztosan nem láttuk.

Rendezte:
Fényképezte:
Producer:
Vágó:
Zene:
Narrátor:
Gyártó:

Török Zoltán
Jan Henriksson, Török Zoltán
Török Zoltán, Tom Synnatzschke
Hargittai László
Oliver Heuss
Pokorny Lia
Doclights NDR Naturfilm,
Vadló Film Produkció

A filmet a Nemzeti Filmintézet támogatta

Odúban vagy költőládában szaporodó madarak
Az ismert természetfotós, Bécsy László könyve nem egyszerűen egy madárismertető, netán madárvédelmi munka. Több annál: több évtizedes tapasztalat hozadéka. A szerző ötven éven át dolgozott,
hogy ez a könyv megszülethessen. Megfigyelések és jegyzetek sokasága készült a terepen azért, hogy
a zoológus-író saját élményein keresztül bemutathassa az odúban költő madarak szaporodásbiológiáját. Ebből is látszik, munkája nem száraz szakkönyv, hanem minden természetbarát számára élvezetes olvasmány. A könyv összesen 42 fajt mutat be részletesen, tehát minden hazai odúlakó madarat.
A kötet fotóanyaga pedig – ahogy a szerzőtől ezt már megszokhattuk – egyszerűen parádés!
Szerzői magánkiadás, 2020

Ára: 3600 Ft
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www.zoopraha.cz

Őshonos halfajok, köztük a széles kárász
(Carassius carassius) betelepítését tervezi
a prágai állatkert természetes és mesterséges vizeibe. A széles, vagy más néven aranykárász rendkívüli halfaj, kísérletek bizonyítják,
hogy anaerob anyagcserére való áttéréssel akár
140 napig oxigén nélkül is képes elélni. Csehországban kritikusan veszélyeztetett. A kárász háta
alapvetően karcsú, és a ragadozó halak, elsősorban a csuka jelenlétében változik magas felépítésűvé. Emiatt a kisebb csukáknak nehezebb
megfogni és lenyelni e különleges halat.
A széles kárászokat sok veszély fenyegeti,
elsősorban a nem őshonos, invazív pontyfajok,
amelyek szinte teljesen kiszorították őket a cseh
vizekből. Az állatkert célja, hogy létrehozzon egy
életerős széleskárász-populációt.
Fotó: Rostislav Stefanek / Shutterstock

www.zoopraha.cz

A prágai állatkertben is megjelent a
koronavírus. Először két oroszlán és egy
hím gorilla betegedett meg. A tüneteik nagyon enyhék, az oroszlánok, Jamvan és
Suchi kissé köhögnek, míg Richard, a gorilla
elvesztette az étvágyát, és fáradtnak tűnik.
A Covid-19 vírust az állatok székletmintáiban
mutatták ki. Hamarosan több másik nagymacskánál és gorillánál is igazolódott a fertőzés. Szerencsére állapotuk folyamatosan
javul, nagyobb aggodalomra csak Kamba, a
majdnem 50 éves, több egészségügyi problémával is küzdő nőstény gorilla esetében
van ok. Az állatkert megkezdte a többi állat
tesztelését, és vizsgálják azt is, hogy melyik koronavírus-variánsról van szó. A pozitív
egyedeket szoros megfigyelés alatt tartják,
és szükség esetén gyógykezelik. A bronxi és a
san diegói állatkerthez hasonlóan szinte biztos, hogy minden meghozott óvintézkedés
ellenére a fertőzés tünetmentes Covid-pozitív
gondozókról terjedt át az állatokra.

zoo.wroclaw.pl

Medvekuszkusz (Ailurops ursinus) született a wrocławi állatkertben.
A világon mindössze négy állatkert ad otthont a fajnak, de tenyészteni eddig –
immáron negyedszer – kizárólag Wrocławban sikerült. A medvekuszkusz az
egyik legritkább, legkevésbé ismert és leginkább veszélyeztetett állatfaj a Földön.
A természetben csak az indonéziai Celebesz szigetén, leginkább az ember által
érintetlen területeken él. Képtelen alkalmazkodni a változó körülményekhez, mint
például az éghajlatváltozás és az erdőirtás. Húsa és szőrméje miatt az orvvadászok kedvelt célpontja. Becslések szerint az elkövetkező 10 évben a populáció legalább 30%-kal csökkeni fog. A csempészektől elkobzott kuszkuszok egy indonéz
rehabilitációs központból 2016-ban érkeztek Wrocławba. A lengyel szakemberek
a kezdetektől fogva gondosan megfigyelik az állatokat, és mindent rögzítenek
velük kapcsolatban. A lehető legbékésebb környezetet biztosítják számukra; a
kuszkuszok a látogatóktól elzárva, csak a gondozóikkal állnak kapcsolatban.
Szintén wrocławi hír, hogy két bali seregély (Leucopsar rothschildi) kelt ki a
tojásból. Ők az állatkertben élő seregélypár első utódjai. A madarak az élőhelyük pusztulása mellett gyönyörű, fehér tollazatuknak és csodálatos éneküknek
is „köszönhetik” eltűnésüket a természetből. A délkelet-ázsiai babona szerint
ugyanis szerencsét hoznak, és dalukkal védelmet biztosítanak a gonosz szellemek ellen.
Fotó: Cendrawasih Panji / Shutterstock

www.marylandzoo.org

A Maryland Zoo szitatunga (Tragelaphus
spekii) állománya újabb példánnyal bővült.
June-t, a nőstény borjút eleinte kicsit biztatni
kellett, hogy táplálkozzon, de most már nagyon
jól fejlődik édesanyja gondos felügyelete mellett.
A szitatunga Közép-Afrikában őshonos antilopfaj. Mocsarak, lápok és árterületek lakója. Habár
jelenleg nem minősül veszélyeztetettnek, a védett
területeken kívül a túlzott vadászat, valamint az
élőhelyek elvesztése is fenyegeti. A marylandi
állatkertben 10 példányból álló csorda él.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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www.oregonzoo.org
www.edinburghzoo.org

Az angliai Paignton Zoo több mint 1000 állati szövetmintát küldött az edinburgh-i állatkert biobankjába. A genetikai mintákat a kutatásban és természetvédelmi projektek tervezésében
használják fel, például annak eldöntéséhez, hogy
mely egyedeket érdemes párosítani egy tenyésztési programban. A négy EAZA (Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége) biobank célja az, hogy a
kutatók szerte a világon hozzáférhessenek a veszélyeztetett fajok szövetmintáihoz.
www.oregonzoo.org

Az oregoni állatkert kaliforniai kondorjai (Gymnogyps californianus) soha nem látott ütemben rakják tojásaikat! A kert 18 éve
vesz részt a kihalás szélére sodródott, súlyosan veszélyeztetett keselyűk
fajmentési programjában. Az idei kilenc tojás igazi rekordnak számít. Habár
addig, amíg a fiókák ki nem kelnek, nem lehet biztosra venni a madarak
számának növekedését, de az, hogy már a költési időszak kezdetén ennyi a
tojás, nagyon reménykeltő. Különösen fontos ez a tavaly pusztító kaliforniai
tűzvész után. A madarak két hétig ülnek a tojásokon, majd a termékeny
tojásokat inkubátorban helyezik el, hogy az esetleges károsodásokat
megelőzzék. A keselyűk műtojásokon kotlanak, amelyeket csak a kikelés
megkezdésekor cserélnek vissza az igaziakra. Jelenleg alig több mint 500
kaliforniai kondor él a Földön.
Fotó: Bagosi Zoltán

Költöznek az Oregon Zoo közkedvelt vörös
macskamedvéi (Ailurus fulgens). Mei Mei és tavaly
született kisfia, Pabu, a Montana Állatkertben élnek
majd, így segítik egy genetikailag sokszínű, önfenntartó
populáció kialakulását. E bájos állatok száma az elmúlt
20 évben 50%-kal csökkent, egyes becslések szerint
mindössze 2500 példányuk él még a vadonban.
Fotó: Eric Isselee / Shutterstock

www.aucklandzoo.co.nz

Egy, a Great Barrier szigeten sérülten talált barna récét (Anas
chlorotis) hamarosan szabadon engednek az Auckland Zoo munkatársai. A veszélyeztetett, endemikus madár súlyosan megsérült lábbal
és lesoványodva került az állatkert orvosaihoz. Műtét, majd egy hónapos
gondos gyógykezelés után, ugyan egy lábujjal kevesebbel, de egészségesen és megerősödve térhet vissza a természetbe. A barna réce Új-Zéland
legritkább vízimadara. Az aucklandi állatkertben tenyésztik is e madarakat,
majd biztonságos területen szabadon engedik őket.
Fotó: Agami Photo Agency / Shutterstock

www.zoo.org.au

A melbourne-i állatkert QR-technológia segítségével biztosít lehetőséget az állatbarátok számára, hogy kapcsolatba léphessenek
kedvenceikkel. Jelenleg a tigris, az orangután és a
hóleopárd kifutója kapott QR-kódot, így a látogatók
okostelefonjukon keresztül a nap bármely szakában
virtuálisan hozzáférhetnek extra információkhoz,
például meghallgathatják a gondozók ismertetőit,
vagy megfigyelhetik az etetés folyamatát. A hallássérültek számára külön feliratokat készítettek, így
ők is nyomon követhetik a legfrissebb történéseket.
Úgy tűnik, a látogatók örömmel és érdeklődve fogadták az újítást, így a fejlesztést a következő hónapokban az állatkert egészére kiterjesztik.
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(Tüskés)egerek
és emberek…
AZ

ember és a természet sorsa számtalan
alkalommal fonódott össze az elmúlt tízezer év során. Sőt, napjainkra mi váltunk
a biológiai sokféleséget befolyásoló legfőbb erővé. A földi fajok elterjedése, ritkulása vagy
kihalása szinte már csak az emberi tevékenységen, gazdasági és világpolitikai érdekeken múlik.
Él ugyanakkor egy apró rágcsáló a Földközi-tenger
medencéjének keleti részén, amelynél – úgy tűnik
– még ennél is tovább mentünk; mintha az emberiség a biológia legalapvetőbb folyamataira is hatással lett volna. A tüskésegerek egy csoportja esetéa genetikai vizsgálatok szerint a sivatagi versenyegerek (Gerbillinae).
A tüskésegerek jó néhány bámulatos és sokszor kifejezetten csak
rájuk jellemző tulajdonsággal rendelkeznek. Ezek miatt számos, elsősorban élettani és orvosi kutatás
fontos vizsgálati alanyai. Az egyik
ilyen – az emlősök körében egyedülálló – tulajdonságuk az autotómiára való képesség. Ez a tudományos
megnevezése annak a közismert jelenségnek, mikor a gyíkok veszélyhelyzetben „eldobják”, avagy hagyják letörni a farkukat. Az elveszített
testrész leköti a ragadozó figyelmét,
esélyt adva a prédaállatnak a menekülésre. A legtöbb esetben ráadásul az elveszített farok valamilyen
mértékben képes regenerálódni is.
A tüskésegereknél is megfigyelben ugyanis az emberi történelem és a kis rágcsáló
fejlődéstörténete kibogozhatatlanul összekuszálódott. Fajképződés, életföldrajz és evolúció az egyik
oldalon, míg az ókori Kelet történelme és a tengeri
kereskedelem a másikon.

EGY IGAZÁN KÜLÖNÖS KIS EGÉR
A tüskésegerek (Acomys) csoportjába sajátos, apró
rágcsálók tartoznak. Első ránézésre egereknek látszanak; orruk hosszú, füleik nagyok és kerekek.
Farkuk is hosszú, ám csupasz. Legjellegzetesebb
bélyegük azonban a hátukon található, a sünök tüskéihez hasonló sörteszerű szőr, amelyről a nevüket
is kapták. Ez a jellegzetesség teszi egyedivé és a régió többi rágcsálójával összetéveszthetetlenné őket.
De meg kell jegyezni, hogy bár egérszerűnek látszanak, mégsem közeli rokonai az egereknek. Az alapvetően száraz, sokszor kifejezetten sivatagos helyeken élő tüskésegerek legközelebbi rokonai ugyanis
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A mínoszi
kultúrát
leginkább a
knosszoszi palota
labirintusszerű
romjairól
(jobbra) vagy
a fennmaradt
csodálatos
festményekről
(balra fent)
ismerjük.
Kréta elveszett
bronzkori
civilizációjának
azonban (például
a tüskésegerek
révén) állattani,
életföldrajzi
öröksége is van.
Fotók: Németh Attila

A Közel-Kelet
sivatagjaiban élő
arany tüskésegér
igazi túlélő.
Anyagcseréje
és napi ritmusa
nagymértékben
képes idomulni
a környezet
elvárásaihoz,
de a táplálkozás
tekintetében
sem válogatós:
a magoktól a
csigákon át
a rovarokig
szinte mindent
elfogyaszt.

A KUTATÓK EGYIK KEDVENCE
Minthogy ámulatba ejtő módon alkalmazkodtak a
száraz, forró körülmények közti túléléshez, a tüskésegerek az élettani, ökofiziológiai kutatások kedvelt
vizsgálati alanyai. Egyes tüskésegerek pedig – nem
megfelelő étrend esetén – hajlamosak a cukorbetegségre. Mivel a hagyományosan laboratóriumban
tartott rágcsálók, az egerek és a patkányok erre nem
képesek, a tüskésegerek fontosak a cukorbetegség orvosi kutatásában. További érdekesség, hogy
egyik fajuk mind ez idáig az egyetlen olyan rágcsáló, amely esetében az emberihez rendkívül hasonló
menstruációs ciklust figyeltek meg. A szóban forgó rágcsálóknak kilencnapos ciklusaik vannak, s e
szokatlan jellegzetességgel az emberi menstruáció
vizsgálatának kiváló állati modelljei.

Fotó: Eric Isselee /
Shutterstock

TÜSKÉSEGEREK A FÖLDKÖZI-TENGER TÉRSÉGÉBEN
A tüskésegerek igazi afrikai rágcsálók, huszonegy fajukból tizenhat kizárólag a fekete kontinensen honos. Az Afrikán kívüli fajok sem jutottak túl
messzire, néhány érdekes kivételtől eltekintve (ők
később történetünk főszereplői lesznek) a Közel-Ke-

A TÜSKÉSEGEREK RENDSZERTANA MÉG MA
SEM TEKINTHETŐ VÉGLEGESNEK.

ték az autotómiát, ami mögött a legújabb kutatások
szerint a bőr elvesztésének képessége áll. Valójában
nemcsak a farkon, hanem a hátukon is könnyedén
elveszíthetik a bőrüket, ha megragadják őket. Ilyenkor szinte megskalpolják magukat, majd idővel a bőr
teljes mértékben és nyomtalanul visszanő.
A különböző tüskésegérfajok rendkívüli módon
hasonlítanak egymásra, ezért elkülönítésük kül-

ső bélyegek alapján korántsem egyszerű. Így nem
meglepő, hogy a fajok száma a csoporton belül, illetve az, hogy bizonyos földrajzilag meghatározott
populációkat a kutatók épp melyik fajhoz sorolnak,
gyakran változott. Sőt, néhány bizonytalanság miatt a csoport rendszertana ma sem tekinthető véglegesnek.

Az arany
tüskésegér,
amint azt a képen
látható, a Júdeaisivatagban élő
példány példája is
mutatja, kiválóan
alkalmazkodott a
száraz, sivatagos
körülmények
közötti túléléshez.
Fotó: Németh Attila

leten élnek. Valószínűleg Kelet-Afrika száraz szavannáin alakultak ki a tüskésegerek, mintegy 10-14
millió éve, a miocén korban. Sokáig kizárólag Keletés Dél-Afrika trópusi füves pusztáin fordultak elő, s
csupán a pliocén és pleisztocén korok határán, 2-3
millió éve terjedtek szét. Ekkor jutottak el először
Arábiába (még a Vörös-tenger megszületése előtt),
majd a Közel-Kelet más vidékeire is.
A Földközi-tenger keleti partvidékén három
tüskésegérfaj fordul elő. Az egyiptomi tüskésegér
(Acomys cahirinus) Afrika északkeleti részén, valamint a Sínai-félszigeten honos. Az arábiai tüskésegér
(A. dimidiatus) az Arab-félszigeten,
a Sínai-félszigeten, továbbá a Perzsa-öböl és az Arab-tenger északi
partvidékén él, egészen Pakisztánig. Az arany tüskésegér (A. russatus) pedig Kelet-Egyiptom, a
Sínai-félsziget és Arábia sivatagjaiban fordul elő. Bár mindhárom faj
hasonló megjelenésű, s elterjedési területeik is jócskán átfednek, a
természetben mégsem keverednek
egymással. Sőt, ökológiai értelemben is jól elkülönülnek. Például az
arany tüskésegér (hasonlóan legtöbb rokonához) alapvetően éjszakai állat, ám ott, ahol az egyiptomi
tüskésegérrel együtt fordulnak elő,
az egyedek nappali életmódra térnek át.
Él azonban további három, igen
rejtélyes tüskésegér is a mediterrán
térségben. A krétai tüskésegér (A. minous) csupán
Kréta szigetén honos, megjelenésében és életmódjában pedig nagyon emlékeztet az egyiptomi
tüskésegérre. A száraz területeken való túléléshez
kitűnően alkalmazkodott, éjszakai életmódú állat,
magokat és növényi hajtásokat fogyaszt. A ciprusi
tüskésegér (A. nesiotes) kizárólag Ciprus szigetén
27

➤

fordul elő. A szintén éjszakai életmódú kisemlős
előfordulási adatai a sziget száraz területeiről ismertek. Pontos elterjedéséről vagy állományai helyzetéről azonban kevés információ áll rendelkezésre.
1980 és 2007 között például semmilyen adata nem
volt ismeretes, így azt sem lehetett tudni, létezik-e
még a faj Cipruson. Noha az előbbi két tüskésegérfaj is alig ismert, a török tüskésegérről (A. cilicicus)
még kevesebbet tudunk. Csak egy keskeny és néhány kilométer hosszú tengerparti sávban fordul
elő Kis-Ázsia déli partvidékén, Silifke török város
közelében. Bár erdős-bozótos helyeken és az emberhez közel egyaránt megtalálható, rendkívül kicsi
és körülhatárolt elterjedési területe – valamint ebből
adódó sérülékenysége – miatt veszélyeztetett állatfajként tartják számon.

szómaszámú változatot is találtak a szigeten. Érdemes megjegyezni, hogy az egyiptomi tüskésegérre
is jellemző, hogy földrajzilag elkülönülő populációinak eltérő a kromoszómaszámuk. Az örökítőanyag
összehasonlításával végzett genetikai vizsgálatok
ugyanakkor egyértelműen igazolták, hogy a krétai, a ciprusi és a török tüskésegerek mindannyian
az egyiptomi tüskésegér leszármazási vonalához

MINDHÁROM „SZIGETI” FAJ NAGYON
HASONLÍT AZ EGYIPTOMI TÜSKÉSEGÉRHEZ.

A TÜSKÉS GYARMATOSÍTÓK TÖRTÉNETE
Az utóbbi három kis elterjedésű, bennszülött tüskésegérfaj sok fejtörést okozott a szakembereknek.
Szokatlan elterjedési mintázatuk merőben különbözik a csoport többi tagjának afrikai, arábiai elterjedésétől. Ráadásul azt is nehéz megmagyarázni,
hogy őseik miként juthattak el mai élőhelyükre. A
nyilvánvaló útvonalat jelentő levantei partvidék
északi részéről ugyanis teljesen hiányoznak a tüskésegerek. Továbbá küllemét tekintve mindhárom

faj feltűnően hasonlít az egyiptomi tüskésegérhez,
melynek elterjedési területe azonban nem esik közel
e három fajéhoz. Az arábiai tüskésegérrel való közelebbi (alaktani) rokonságuk kézenfekvőbb lenne.
Mint oly sokszor az állattani kérdések terén, a
fenti rejtély megoldásához is a genetikai vizsgálatok vittek közelebb. Az elvégzett kromoszómavizsgálatok azt mutatták, hogy a török és a ciprusi
tüskésegerek kromoszómaszáma teljesen azonos, a
krétai faj esetében viszont több különböző kromo28

A tüskésegerek
nagymértékű
alkalmazkodóképességük
miatt jól tarthatók
fogságban. Bájos
küllemüknek
köszönhetően
pedig közkedvelt
hobbiállatok.
Fotó: Kovács Zsolt

tartoznak. A négy faj közötti genetikai különbség
pedig meg sem közelíti az afrikai tüskésegérfajok
közt megfigyelhető genetikai különbség mértékét.
Ráadásul a krétai tüskésegér esetében megtalált,
örökléstanilag elkülönülő csoportok (melyeknek a
kromoszómaszámuk is eltérő) egyértelműen azonosíthatók az egyiptomi tüskésegér földrajzilag elkülönülő populációival.
E genetikai eredmények és a térség ókori viszonyainak ismeretében a Kelet-Mediterráneum tüskés
hátú kisemlőseinek története kezd mindinkább világossá válni. Tudniillik Kis-Ázsia és a földközi-tengeri szigetek tüskésegerei egyaránt az egyiptomi

rokontól származnak, s eredetük a történelmi időkre vezethető vissza. A bronzkorban a Földközi-tenger keleti részének államai szoros kereskedelmi
kapcsolatot ápoltak egymással, az ókori Egyiptom
pedig jelentős mennyiségben exportált gabonát a
térség többi államába. Ilyesformán Egyiptom tüskésegerei a gabonaszállítmányok potyautasaiként
beutazták a régiót. A legjelentősebb kikötővárosok
környékére olyan számban jutottak el, hogy a túlélő egyedek végül önfenntartó állományokat hoz-

Az arábiai
tüskésegér
rendkívül
alkalmazkodóképes, sivatagos
és mediterrán
környezetben
egyaránt jól
elboldogul.

FÁNK–MTTM

KÉTHAVI ISMERET TERJESZ TŐ MAGA ZIN

A Fővárosi Állat- és
Növénykert folyóirata

Fotó: slowmotiongli /
Shutterstock

FŐSZERKESZTŐ
Kovács Zsolt
TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK
Dr. Csorba Gábor • Dr. Dulai Alfréd
Hanga Zoltán • Dr. Hangay György
Dr. Korsós Zoltán • Prof. Dr. Persányi Miklós
Dr. Sós Endre
SZERKESZTŐSÉGVEZETŐ
Fuchs Adrienn
SZERKESZTŐSÉG
Postacím: 2083 Solymár, Magas u. 21.
Telefon: +36 70 317 5651
E-mail: info@allatvilagmagazin.hu
Honlap: www.allatvilagmagazin.hu
facebook.com/allatvilagmagazin

tak létre. A kis-ázsiai szárazföldön
csupán az ősi kikötő környékén
tudtak megtelepedni, de nem voltak képesek meghódítani a szárazföld belsejét. Az említett szigeteken
azonban sokkal sikeresebben terjedtek el (nyilván a jóval sérülékenyebb ökoszisztémák rovására), s
idővel a szigetek egész területét kolonizálták. Krétán, amely a minószi
kultúra idején rendkívül szoros kapcsolatban állt Egyiptommal, az is jól
megfigyelhető, hogy melyik ókori
egyiptomi városból melyik minószi
városállamba érkeztek a gabonaszállító hajók. A sziget tüskésegereinek genetikai mintázata ugyanis
jól mutatja, hogy a potyautasok az egyiptomi tüskésegér mely földrajzi
populációjából, illetve mely kromoszomális rasszából származnak.

MEGBABRÁLT EVOLÚCIÓ
Láthattuk hát, hogy az ember milyen hatékonyan hurcolt szét egy afrikai kisemlőst a Földközi-tenger keleti medencéjében. Ezáltal pedig
az évezredekkel korábbi történeti események „biológiai lenyomata”
máig megfigyelhető.
Mindebből az is következhet, hogy a négy vizsgált tüskésegér valójában egyazon fajhoz tartozik, s további elkülönítésük legfeljebb alfaji
szinten indokolt. Sok kutató vallja ezt. Mások ugyanakkor – a genetikai
eredmények ellenére – kitartanak amellett, hogy a négy tüskésegeret
önálló fajként kell kezelni. Bármennyire különösen hangzik, ez utóbbi
álláspontnak is van létjoga. Az elképzelés nem kevés támogatója azzal
érvel, hogy az elszigeteltségben töltött több ezer év alatt az evolúció
tette a dolgát, s mára alapvető különbségek alakultak ki az egykori potyautasok leszármazottai között. A jól megfigyelhető alaktani eltérések
mellett további viselkedési, életműködésbeli különbségek is fennállnak. Ilyen például, hogy míg az egyiptomi tüskésegérnél az újszülött
kölykök szeme a születést követően rögtön kinyílik, addig a krétai tüskésegérnél a kölykök szeme az első két napon még zárva van.
Az emberiség tehát nem csupán a Földközi-tenger tájain és azok
fajkészletének összetételén hagyta ott a keze nyomát, de egy afrikai
eredetű rágcsálócsoport törzsfejlődését is új irányba terelte.
DR. NÉMETH ATTILA
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CÍMLAPFOTÓ
Farkaskölyök: Ralph Frank / WWF

CITIZEN SCIENCE ÉS A HALAK • Manapság már számos olyan hazai, természeti értékekkel kapcsolatos
honlap, adatbázis van, ahol segítőkész, de nem hivatásos adatközlők oszthatják meg terepi tapasztalataikat, ezzel színesítve, gazdagítva vagy épp pontosítva a közösségi ismeretanyagot. Ez az ún. citizen
science, azaz civil tudomány. A Magyar Haltani Társaság is gyűjt ilyen információkat, ennek
köszönhetően került napvilágra, hogy Győrött, a Mosoni-Duna belvárosi szakaszán horogra
került (Solymosi Patrick jóvoltából) egy fiatal gyöngyös koncér. A fajnak eddig mindöszsze néhány hazai előfordulásáról tudunk, hiszen alapvetően a Duna felső (német és
osztrák) szakaszán él.
Fotó: Lukas Kastner / Shutterstock

GÖRÉNYREKORD • A Magyar Természettudományi
Múzeum és az MTA-DE Lendület Evolúciós Filogenomikai
Kutatócsoportja a közelmúltban programot indított egy
kevéssé ismert ragadozó emlős, a molnárgörény elterjedésének és ökológiai sajátosságainak kutatására. Ez a palearktikus elterjedésű kisragadozó Közép-Európától csaknem
Kína csendes-óceáni partvidékéig előfordul. Elsősorban
nyílt területek lakója, azaz elterjedése jellemzően egybevág
az eurázsiai nagy sztyeppzóna területével. Zsákmányállatai
jószerivel ezekhez a területekhez kötődő rágcsálók, nálunk
jellemzően a hörcsög és az ürge. A Hortobágy térségében
a faj aktív keresése és élvefogó csapdázása zajlik a genomikai vizsgálat alapjául szolgáló DNS kinyeréséhez szükséges
mintavétel céljából. A vizsgálatok során befogott egyik hím
példány közel 2 kilogramm testtömegű volt, ami abszolút
rekordnak minősül! Az eddig megfogott magyar példányok
között a legsúlyosabb 1,51 kg-os volt, míg az orosz irodalmi
adatok is 1,8 kg-ban maximalizálják a hímek tömegét. Balmazújváros környéke a hörcsögök fellegvára, így vélhetően
az ebből adódó „jól tápláltságnak” tudható be, hogy a
befogott 1,98 kg-os testtömegű hím a valaha kézre került
példányok legnehezebbike...
Fotó: Andrey Giljov / Wikipédia (CC BY-SA 4.0)

FECSKÉK A FÓKUSZBAN • A nyár közeledtével
újra fókuszba kerülnek az egykor közönségesnek
számító, az ezredforduló óta azonban több mint
50%-kal csökkent állományban fészkelő fecskék.
Szinte hihetetlen, de a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felmérései szerint mára minden
második füsti- és molnárfecske eltűnt a hazai ereszek
alól! E folyamat megállítása és lehetséges megfordítása közös érdekünk, hiszen a klímaváltozással érkező
betegségterjesztő és kártevő rovarok, szúnyogok,
valamint az általuk behurcolt kórokozók elleni biológiai
védekezésben óriási szerep jut e madaraknak. Mérési
adatokon alapuló számítások alapján minden egyes
fecske legalább egy kilogramm repülő rovart fogyaszt
el a költési időszak alatt! A fecskék védelme érdekében
egyszerű lépésekkel segíthetünk, bár már az is előny,
ha csak hagyjuk őket megtelepedni. Aktív beavatkozásként értékelhető a sarazóhelyek készítése (ahonnan
a fészekanyaghoz valót szedhetik a madarak), illetve a
műfészkek és a fecskepelenkák kihelyezése. Mindezekhez remek segédanyagokat kínál a www.mme.hu oldal.
Fotó: Andrew Linscott / Shutterstock
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IN MEMORIAM MERKL OTTÓ (1957–2021)
• Fájdalmas és tragikus veszteség érte 2021. február 19-én a Magyar Természettudományi Múzeumot és a hazai zoológiát. Elhunyt dr. Merkl
Ottó, a Bogárgyűjtemény és az Állattár vezetője.
Személyében olyan nemzetközi hírű entomológus-muzeológus távozott el közülünk, akinél a
felkészültség, valamint az átfogó és óriási ismeretanyag rendkívüli ambícióval, munkabírással
és felelősségtudattal párosult. Mindezekre szüksége is volt, hogy a gondjaira bízott és 1985 óta
a vezetése alatt álló, közel hárommillió példányt
számláló gyűjteményt megőrizze, s szívós, fáradhatatlan, napi szinten végzett tevékenységével jelentősen továbbfejlessze. Merkl Ottó sok új
fajt, revíziót, összefoglaló tanulmányt tett közzé a gyászbogarakról, és
e bogárcsalád elismert nemzetközi szakértőjévé vált. Pályafutása során
bő száz bogárfajt közölt első ízben Magyarországról, valamint csaknem
száz tudományra új bogárfaj leírása is a nevéhez fűződik. Tudományos
közleményeinek száma meghaladja a kétszázat, több szakkönyv és
könyvfejezet szerzője – ezek közül kiemelendő a Vig Károly társszerzővel írt Bogarak a pannon régióban című, közel 500 oldalas, nagy alakú,
1800 hazai bogárfajt tárgyaló kötet. Merkl Ottó sokat publikált az Élet
és Tudomány, a Természet Világa, a TermészetBúvár, a National Geographic, korábban pedig a Süni, a Vadon és A Természet című lapokban.
Számos nagy sikerű ismeretterjesztő könyv fordítója, lektora volt, több
mint kétszáz cikket jelentetett meg a nyomtatott és az online sajtóban,
valamint egész sor természettudományi témájú, angol nyelvű televíziós film kísérőszövegét fordította magyarra. 2019-ben a tudományos
életben tanúsított kiemelkedő munkájáért, a magyarországi rovarvilág,
különösen a bogárfauna védelmében, népszerűsítésében nyújtott teljesítményéért megkapta az állami természetvédelem legmagasabb kitüntetését, a Pro Natura díjat. Halála fájdalmas és pótolhatatlan veszteség
mind kollégái, mind a magyar tudományos és ismeretterjesztő közélet
számára.
dr. Szél Győző – dr. Korsós Zoltán

EZER ODÚ BUDAPESTEN! • Az MME és a Főkert Nonprofit Zrt. együttműködése keretében nemrégiben
1000 darab új fészekodút helyeztek ki Budapest parkjaiban. A denevérek számára 50, míg az énekesmadaraknak
950 odút telepítettek. Elsősorban olyan típusú mesterséges fészkelőládák kerültek ki, amelyekben – legalábbis
a városi környezetben – leginkább kék- és széncinegék,
csuszkák, valamint seregélyek szoktak megtelepedni. Ezek
mind másodlagos odúköltő fajok, azaz maguk nem képesek saját otthont készíteni a fák törzsébe, így más fajok (elsősorban
harkályfélék) által készített odúkat foglalnak el. Mivel a főváros parkjaiban kevés a természetes költőüreg, így a most kihelyezett mesterséges
fészkelőhelyekkel nagymértékben elősegíthető az említett rovarevők
fészkelése. Az odúk egyebek mellett olyan, a nagyközönség számára
kedvelt területeken találhatók meg, mint a Margitsziget, az Óbudai-sziget, a Gellért-hegy, a Népliget vagy épp a Városliget és a Vérmező.

GYARAPODÓ TÚZOKÁLLOMÁNY • Az összehangolt felmérések – az ún. szinkronok – adatai alapján a
fokozottan védett túzok az elmúlt években örvendetes
gyarapodást mutat. Az idei felmérés alátámasztotta,
hogy sikeresek a túzokvédelmi programok: a Kárpátmedencei és azon belül a magyarországi túzokállomány tovább növekedett. A természetvédelmi szakemberek minden télen felmérik a telelő túzokcsapatokat,
mivel ilyenkor jól megfigyelhető, elkülönült csapatokba
verődve töltik az időt. A szinkronszámlálás 2017 óta hét
országban (Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában
és Szerbiában) egyszerre és összehangoltan zajlik. A
Kárpát-medencei túzokállomány idén 2200 fölé növekedett, így mintegy 200 példánnyal többet regisztráltak, mint a korábbi évben. A legjelentősebb populáció
(mintegy 600 példány) a Kiskunsági Nemzeti Park
területén, míg a második legnagyobb állomány (500nál több példány) a Körös–Maros Nemzeti Parkban él.
A túzok Magyarországon 1979 óta fokozottan védett
faj, természetvédelmi értéke a legmagasabb kategóriát
jelentő egymillió forint. Az Agrárminisztérium kiemelten kezeli a faj megóvását, külön szakértői munkacsoportot működtet, és a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiában is hangsúlyos szerepet kapott védelmének és
állománya növelésének kérdése.
Fotó: Matyas Arvai / Shutterstock

PUSZTULÓ BAGLYOK • Az idei tavasz egyik szomorú megállapítása,
hogy milyen elképesztő mértékű a közutak mentén történő állatpusztulás.
Erre szolgáltat keserű példát Jász-Nagykun-Szolnok megye, ahol az
intenzív közúti forgalom miatt elpusztult védett madarakról a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata évek óta
rögzít elütési adatokat. Az idei tavasszal mindössze egyetlen nap alatt
a 4-es számú főút 65 kilométeres szakaszán 89 gyöngybagoly, 23 erdei
fülesbagoly és 1 kuvik, azaz összesen 113 elütött bagoly tetemét vagy
maradványait azonosították a természetvédelmi őrök! E madarak több
ok miatt tartózkodnak sokat a közutak közelében. Az országutak rézsűje
kedvező élőhelyet nyújt a legfőbb táplálékállatok, a kis testű rágcsálók
részére. Ezt fokozza, hogy a gabonafélék szállítása révén rendszeresen
szóródnak el szemek, ami a rágcsálókat az úttestek közelébe vonzza.
A kuvik és a gyöngybagoly fokozottan védett, természetvédelmi
értékük 100 000 Ft; míg az erdei fülesbagoly védett, természetvédelmi
értéke 50 000 Ft példányonként. Megóvásuk
érdekében óvatosabb haladással és a
sebességkorlátozások betartásával kell
élnünk!
Fotó: Ondrej Prosicky / Shutterstock

MOBIL CSÚSZÓMÁSZÓK • Az MME és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület kétéltű- és hüllőhatározó mobiltelefonos alkalmazása új funkciókkal bővült. Az applikáció a hazánkban előforduló
összes „csúszómászó” faj terepi azonosításához nyújt segítséget színes illusztrációkkal, hangokkal
és részletes leírásokkal. Az Android és iOS rendszereken futó alkalmazással lehetőségünk nyílik a
terepi megfigyelési adatok feltöltésére, de persze pusztán egy-egy állat meghatározásához is nagy
segítséget nyújt. Aki pedig nem határozni szeretne, csak az egyes fajokkal ismerkedni, annak rendelkezésére áll a Lexikon, míg a tudásukat próbára tenni kívánóknak a Játék funkció kedvez. Az alkalmazás természetesen ingyenes: letölthető a Google Play vagy az App Store oldalakról.

A két sziget közt a repülőút, a fel- és leszállást is beleértve,
mindössze három perc. Évekkel ezelőtt csak Okinavára
visszarepülve lehetett átmenni a szomszédos szigetre.

SZIGETEK
AZ ÓCEÁNBAN
O

kinavától, a Rjúkjú-szigetek legnagyobbjától körülbelül 360 kilométerre keletre, a nyílt
Csendes-óceánban fekszik három apró, Japánhoz tartozó vulkanikus földdarab, a Daito-szigetek. Egyikük, Oki-Daito lakatlan; guanóval
borított felszínét a foszfátbányászat a 20. század elején teljesen elpusztította. A másik kettőn sem élnek
összesen bő kétezernél többen, a szigetek területe

A szigetek
meredeken
emelkednek ki a
tengerből, meleg
korallzátony
nem látható
körülöttük, és a
hajóval kikötés is
veszélyes.
Fotó: Korsós Zoltán

A CUKORNÁDTERMESZTÉS MIATT
SÚLYOSAN KÁROSODOTT A SZIGETEK
NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA.
egyenként 30 és 12 négyzetkilométer. Minami-Daito, amelyik délebbre fekszik, a nagyobb, Kita-Daito („északi”) a kisebb, s a két sziget lakossága „örök
haragban” áll egymással. Noha mezőgazdaságuk,
életmódjuk nagyon hasonló, szakadatlanul vetélkednek, ezért alakulhatott a helyzet úgy, hogy egyik
szigetről a másikra sokáig csak Okinava érintésével
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A 20. századtól
kezdve a fő
termény a
cukornád.
Fotó: Korsós Zoltán

lehetett átrepülni. Amikor 2011-ben a térségben jártam, először két napot töltöttem Kita-Daitón, majd
Japán legrövidebb légi útján átrepültem a déli szigetre, s három napig kutattam ott az élővilágot.

HÍRMONDÓJUK SEM MARADT
Bár a szigeteket már a 16. században észlelték spanyol hajósok, térképre csak 1820-ban kerültek, amikor egy orosz hadihajó elnevezte őket Borodino-

A Daito-szigetek
elhelyezkedése
a Rjúkjú-szigetlánctól keletre
a Csendesóceánban

A Daito-dzsima tagjai, ahogy a térképen is látszik,
földrajzi értelemben már nem tartoznak a Rjúkjú-szigetekhez, sőt geológiájukat tekintve az eurázsiai kontinentális lemeztől is elkülönülnek. A nyílt óceánból
több millió éve vulkanikus tevékenység során felbukkanó, majd a korallképződés folyamán mai formájukat
elnyerő földdarabok körül a tenger mintegy 4000 méter mély, míg a Rjúkjú-szigetektől nyugatra a Kelet-kínai-tenger átlagos mélysége kevesebb mint 200 méter.

ma, azaz „nagyon messzi szigetek”). Ők voltak, akik
behozták a cukornádat, s innentől kezdve a tengeri
halászat mellett ez lett a fő foglalkozás. Sajnos a cukornádtermesztés érdekében mindkét sziget eredeti
növényzetét jórészt elpusztították, ami a különleges
állatvilág megfogyatkozásához is vezetett. Számos,
a Daito-dzsimára jellemző faj és alfaj élt bennszülött
(endemikus) formában, melyek közül mára alig maradt fenn néhány – holott a szigeteket Japán természetvédelmi területként jelölte meg. Így kipusztult
a berki poszáta, a tarka cinege és az ökörszem egyegy Daito-szigeteki alfaja (Horornis diphone restricta; Sittiparus varius orii; Troglodytes troglodytes
orii). Ez utóbbi csak a tokiói Jamasina (Yamashina)
Madártani Intézetben elhelyezett egyetlen típuspéldány alapján ismeretes. De rajtuk kívül is megfo-

Kita-Daito és
Minami-Daito
kiemelkedése a
mély óceánból

Daito-szigeteki szarvasbogár (Dorcus titanus daitoensis)
Daito-szigeteki kis-szarvasbogár (Figulus daitoensis)

szigeteknek az 1812-es, Moszkva melletti borogyinói csata emlékére. Japán 1885-ben nyilvánította
saját területének, de az első telepesek csupán 1899ben érkeztek Minami-Daitóra. (A „daito” név japánul
„nagyon messzit” jelent; a szigetek neve Daito-dzsi-

A cukornádtermesztéssel
sajnos mindkét
sziget eredeti
növényzete nagyrészt elpusztult,
csak a középső,
mélyebben fekvő
sík részt körülölelő magasabb
szegélygyűrű
mentén találni
őshonos növényfajokat.
Fotó: Korsós Zoltán

Daito-szigeteki
ölyv (Buteo
japonicus
oshiroi) a Fauna
Japonica sorozat
madárkötetéből.

gyatkoztak a bennszülött állatok, a Daito-szigeteki
ölyv (Buteo japonicus oshiroi), kuvik (Otus elegans
interpositus), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis kunikyonis), Orfeusz-bülbül (Hypsipetes amaurotis borodinonis), pápaszemesmadár (Zosterops japonicus
daitoensis), valamint kétféle szarvasbogár (Dorcus
titanus daitoensis; Figulus daitoensis), egy orrszarvúbogárfaj (Oryctes hisamatsui) és egy kabócaalfaj
(Euterpnosia chibensis daitoensis) helyi állományai.
Két ritka albatroszfaj is fészkel a déli szigeten: a rövidfarkú (Phoebastria albatrus) és a Laysan-albatrosz (Phoebastria immutabilis). Természetesen az
ikerszelvényesek kutatását sem hagyhattam ki, így
összesen kilenc ezerlábúfajt gyűjtöttem, amelyek
közül öt eddig ismeretlen volt a szigetekről. Tudományra új még nem került elő közülük, bár az egyik
Ampelodesmus-faj a Pyrgodesmidae családból
egyelőre pontosabb vizsgálatot igényel.
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Mijakó varangy
(Bufo gargarizans
miyakonis)
Fotó: Korsós Zoltán

Minami-Daito
sziget légi felvételén jól látszik,
hogy a sziget
belseje teljesen
átalakított mezőgazdasági terület

NÉZZÜK A NÖVÉNYEKET IS!

A növények között is maradtak fenn különleges
helyi alakok, így a kínai legyezőpálma bennszülött
alfaja (Livistona chinensis var. amanoi) vagy a Neolitsea sericea var. argentea nevű babérféle. A szigetek
külső gyűrűjén még gyakori a mangrove (Bruguiera
gymnorrhiza). Az álbödefélékhez (Endomychidae)
tartozó jópofa kis bogár a helyi Trochoideus desjardinsi – a családnak mindössze két faja él az egész
Palearktikumban.

Fotó: http://masspix.
blogspot.com

Virágzó mangrove (Bruguiera gymnorrhiza)

Mivel a szigeteken egyetlen bennszülött kétéltűfaj sem élt, a szúnyogok féken tartására a cukornáddal együtt behurcolták az óriásvarangyot (Bufo
marinus), majd még egy békát, az ázsiai varangy
Mijako-szigeten őshonos alfaját (Bufo gargarizans
miyakonis). Az esővízből összegyűlő kisebb tavacskákban rajtuk kívül a szintén betelepített víziteknősök élnek (ékszerteknősök, lágyhéjú teknős). Kígyó
egyáltalán nem található a Daito-dzsimán.

BÉKÁK, VARANGYOK, TEKNŐSÖK
A szigetek középső, a felszínt tekintve lepusztított, mezőgazdasági
területekké alakított részén is akad
számos érdekesség: a 2-3 millió
éve a tengerből lassan kiemelkedő
korallképződményekben az időjárás (eső, szél) hatására változatos
mészkőbarlangok jöttek létre. A természetet jól ismerő helyi vezetővel, Kazuaki Higasi-szannal a
Hosino-barlangban kutakodva apró, fehér élőlényekre figyeltem fel. Mint kiderült, ezek kizárólag
az említett barlangban élő felemáslábú rák bennszülött fajának egyedei. Később e fajt egy nemzetközi szerzőgárda az általam begyűjtött különleges
példányok alapján rólam nevezte el Minamitalitrus
zoltaninak. Az északi Kita-Daito egyik barlangjában
is találtam érdekes ízeltlábút: a Trithyreus daitoensis
nevű, néhány milliméteres pókszabású a rövidszálfarkúak (Schizomida) ritka rendjébe tartozik. A barlangok közelében a felszínen világító gombákra is
bukkantam.
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A szerző a Hosino-barlangban
a Minami-Daito
szigeten.
Fotó: Korsós Zoltán

A Daito-szigeti
gyümölcsdenevér előszeretettel
fogyasztja a betelepített datolyapálma érlelődő
gyümölcsét.
Fotó: Korsós Zoltán

ÖNÁLLÓ ALFAJ

A Hosino-barlangból (Minami-Daito sziget)
tudományra
újként leírt
felemáslábú rák:
Minamitalitrus
zoltani típuspéldánya

Mindkét szigeten este és éjjel a legfeltűnőbb élőlények a gyümölcsdenevérek, más néven repülőkutyák. Ezek egyik közepes termetű, mintegy 120
centiméter szárnyfesztávolságú, 0,4-0,5 kilogramm
súlyú faja a Rjúkjú-gyümölcsdenevér, melynek Tajvantól egészen Kjúsúig több alfaja él a szigetláncon. A Daito-szigeteki állomány önálló alfajt képez
(Pteropus dasymallus daitoensis), amely aranyszínű
gallérjával különbözik leginkább a többi alfajtól.
A szigetek körgyűrűjén még fennmaradt pálmaligetben sétálva a datolyapálmákon nyüzsgő, gyümölcsökön veszekedő „repülőkutyák” valóban ritka
élményt jelentenek!

Fotó: Németh Tamás

DR. KORSÓS ZOLTÁN

Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával
kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

LÁRMÁS DARU,
KALIFORNIAI KONDOR,
BALI SEREGÉLY

Szerencsés

szárnyasok

A madarak zárttéri tenyésztésének, majd a szaporulat vadonba
való visszahelyezésének gyakorlata megosztja a természetbarátok
táborát. Sok érv és ellenérv szól mellette és ellene. Egy azonban
biztos: számos faj annak köszönheti létét, hogy jó időben kezdték el
a zárttéri tenyésztést, s ez esetenként olyannyira sikeres volt, hogy
mára a természetben újra erősödő állományuk figyelhető meg.
A kaliforniai
kondor ma már
nemcsak az
USA-ban fordul
elő, hanem
Mexikóban is,
ahol állománya
évről évre jelentős
mértékben
erősödik.
Fotó: Bagosi Zoltán

A

XX. század elején, különösen az I. világháború pusztítását követően több megtermett
emlős- és madárfaj (például az európai bölény, a farkas és a nagy kócsag) populációja
lényegesen lecsökkent. Mindez nemcsak a
közvetlen háborús pusztításokkal volt magyarázható, hanem azzal is, hogy a katonaviselt emberek –
immár fegyverhez értő vadászokként – sikeresebben ejtették el a még megmaradt állatokat. Emellett
a háborút követő krízisek után a gazdasági fejlődés,
valamint az ipari és mezőgazdasági termelés nagy
lendületet vett, ami az élőhelyek zsugorodását, a
környezetszennyezés általánossá válását idézte elő
a fejlett világban. Később a különféle rovarirtó szerek terjedése jelentett veszélyt az élővilágra, továbbá
az illegális állatkereskedelem járult hozzá egy-egy
faj állományának hanyatlásához.

MADÁRVONULÁS REPÜLŐGÉP UTÁN
A legelső komolyabb zárttéri tenyésztéssel is párosuló fajmentő programok Észak-Amerikában történtek. Ott e próbálkozásokat nagy médiatámogatás
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is övezte, így a társadalom széles rétegei pártolták
az erőfeszítéseket, s ennek köszönhető, hogy már
viszonylag korán jelentős eredményeket értek el az
Egyesült Államokban.
Az amerikai kontinens legritkább darva a lármás
daru, amely a világ tizenöt darufaja közül az 1930-as
években a legközelebb került a kipusztuláshoz. Ekkorra már csak alig tizenöt-húsz példánya élt a vadonban. Bár e madarak fokozott védelem alatt álltak,
mégsem gyarapodott számottevően a populáció,
egészen addig, míg a természetvédők a dajkásítási
módszerrel nem próbálkoztak. Mivel a lármás daru
általában két tojást tojik, melyekből viszont csak
az egyik kikelt fiókát tudja felnevelni, a fészkében
csupán egy tojást hagytak, a másikat pedig a jóval
gyakoribb, de más élőhelyeket benépesítő kanadai
daru fészkébe csempészték. (Utóbbi mellesleg a mi
szürke darunk legközelebbi rokona.) A mostohaszülők szépen felnevelték az idegen fiókákat, így nemsokára már mintegy nyolcvan dajkásított lármás
daru vonulhatott a kanadai darvakkal az új-mexikói telelőhelyekre. Ám néhány év után, mikor a becsempészett tojásokból kikelt fiókák ivarérettek lettek, világossá vált a program sikertelensége: egyik
ilyen lármás daru sem állt párba fajtársával. Csak
egyetlen vegyes pár alakult ki (egy hím lármás daru
egy kanadai tojóval fészkelt, ami egy hibrid fiókát
„eredményezett”).
Mindez a szakembereket arra késztette, hogy
más módszereket válasszanak. Alapvető, hogy a fióka saját fajtársát láthassa és hallhassa már a kikelést
követő percekben, órákban is, ezért a kikelt fiókákat
rögtön olyan környezetbe helyezték, ahol kitömött
daruutánzatokat láthatott, továbbá a gondozója is
darunak öltözött. Közben a faj hangja magnetofon-

ról szólt. A kilencvenes évek elején már hozzávetőleg kétszáz ilyen madarat neveltek fel és engedtek szabadon. Nagy kérdés volt azonban, hogy a
szabadba visszajuttatott példányok hogyan fogják
tudni, mikor és merre vonuljanak. A szakemberek
kétféle módszert is használtak arra, hogy a madarak
eljussanak a déli telelőterületekre. Az egyik szerint
kanadai darvak közelében engedték el a lármás darvakat, melyek az előbbiek vegyes csapataival együtt

A KALIFORNIAI KONDOR MEGMENTÉSE A
ZÁRTTÉRI TENYÉSZTÉS SIKERTÖRTÉNETE.
értek el a Mexikói-öböl mentén fekvő telelőhelyekre. A kanadai daru a viszonylag száraz, füves vidékeket kedveli, a lármás daru pedig a vizenyősebb,
mocsarasabb lápokon szeret tartózkodni, itt gyűjti
tápláléka zömét is. Gond nem jelentkezett egészen
addig, míg nem voltak kifejezetten száraz telek. Korábban úgy tűnt, hogy a lármás darvak is jól ki tudnak telelni a kevésbé vizenyős területeken. Ma már
tudjuk, hogy a telelés során mintegy 28-féle állati
és 17-féle növényi eredetű táplálék jelenti alapvető
élelemforrásukat. Ezek java részéhez a száraz években a kanadai darvakkal együtt telelő lármás darvak nem jutnak hozzá; így sok egyed legyengült, sőt
éhen pusztult a vegyes telelés során. Jóval sikeresebb az a módszer, amikor a madarak már kikelésük
pillanatában hallják az ultrakönnyű repülőgépek
hangját, következésképp azt is szüleik hangjának

A kaliforniai
kondort az állatkertek mentették
meg a kipusztulástól. Záttéri
tenyésztés nélkül
már csak a természettudományi
múzeumokban
találkozhatnánk
ezzel a pompás
madárral.
Fotó: Bagosi Zoltán

A lármás daru
megmentésében
az ultrakönnyű
repülőgépek
használata
jelentős szerepet
tölt be. A
madarakkal a
repülőgép – mutatva az utat –
naponta mintegy
50 kilométert
tesz meg a közel
2000 kilométeres
vonulás során.

tekintik. Mikor aztán eljön ősszel a vonulás ideje, s a
kis repülőgép a földtől elrugaszkodik, ők is követik,
gond nélkül eljutva egyik vándorlási ponttól a másikig. Ily módon a fiókákat olyan helyre lehet vezetni, ahol valóban biztosítva van a számukra alkalmas
táplálékforrás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
elég, ha csak egyszer vezetik el a fiatal darvakat a telelőhelyre, onnan már visszatalálnak oda, ahonnan
ősszel elindultak. E módszer további előnye, hogy
így olyan területeket is be lehet népesíteni lármás
darvakkal, melyekről a faj korábban kiszorult.

Fotó: Danita Delmont /
Shutterstock

A LEGSIKERESEBB FAJMENTŐ PROGRAM

A lármás daru
védelmét nagyszabású médiakampánnyal is
erősítik. Évente
megrendezik
telelőterületükön,
Port Aran Sasban,
a lármás darvak
búcsúztató fesztiválját.
Fotó: Jack Nevitt /
Shutterstock

A kaliforniai kondor megmentése, amelyben a Los
Angeles-i és a San Diegó-i állatkert munkatársai aktívan részt vettek, szintén azt bizonyítja, hogy igenis
van létjoga annak, hogy a kihalás szélére sodródott
fajok egyedeit összegyűjtik, s megfelelő szakmai
háttér mellett fogságban szaporítják, majd a felduzzadt állományból a fiatalokat a vadonba visszahelyezik. Észak-Amerika egyik legnagyobb madara,
melynek szárnyfesztávolsága meghaladhatja a 3
métert, testsúlya pedig a 12 kilogrammot, hajdan
hatalmas elterjedési területtel rendelkezett, de az
európai telepesek megjelenését követően visszaszorult. Gyakorlatilag az emberen kívül más nem
veszélyezteti, s az indiánok is leginkább csak rituális okokból pusztítottak el belőle néhány példányt.
Tollaik a sámánok ruháját díszítették. A hiedelem
azt tartotta, hogy a sámánruha nem örökölhető, azt
a tulajdonosa halála után elégetik. Az indiánok általi pusztítás elenyésző volt ahhoz képest, amit az
európai ember okozott ennek a madárfajnak. Mivel
a kaliforniai kondor szinte kizárólag dögevő, gyakorta fogyasztotta az ólomlövedékkel elejtett vadak
tetemeit is, tehát nemritkán vált ólommérgezés áldozatává. Volt idő, mikor keresett házi kedvencként
is tartottak belőle példányokat. Bár idővel szigorú
védelem alá került a faj, 1987-re már csak kevesebb
mint húsz egyede élt. Ekkor az összes madarat befogták a vadonból, s elindulhatott a kaliforniai kondort megmentő terv. Az akció az ez idáig legköltségesebb amerikai fajmentő program, amely – úgy
tűnik – a világ egyik legszerencsésebb ilyen erőfeszítésévé is vált.
A kondor általában hat-nyolc éves korában kezd el
tojni; az egy tojásból álló fészekaljat csak kétévente
rakja a tojó, mivel a fióka rendkívül lassan fejlődik.
Abban az esetben, ha megsemmisül az első tojás,
másodikat, sőt harmadikat is rak, sőt, ha nem nevel
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fiókát, a következő évben is hasonló tojáshozamra
képes. Ezt használták ki a szakemberek, így néhány
év alatt elérték, hogy több mint félezer kaliforniai
kondor jöjjön a világra (mintegy tizenöt madár utódaként). Az erőfeszítéseket nagy médiatámogatottság is övezte. Ennek köszönhetően könnyen vissza
lehetett telepíteni megmaradt élőhelyükre a kondorokat, s mivel az ólomtartalmú lövedékek árusítását
betiltották, már a mérgezésektől sem kellett tartani.

A FALUKÖZÖSSÉG MEGTARTÓ EREJE
Immár sok turistát vonzanak a kondorok (például a
Grand Canyonba), de a visszatelepített, illetve a kihalással veszélyeztetett fajok növekvő számú állományai a világ más tájain is elősegítik az ökoturizmus erősödését, bevételhez juttatva az ott élőket. Így
az ipar és a mezőgazdaság kevesebb területet igényel, az élőhelypusztítás is mérséklődik, valamint
a tájrehabilitációra is sok helyütt sor kerülhet. Erre
talán legjobb példa a bali seregély esete. E fajt csak
az 1910-es években írták le, s az élőhelypusztítás, továbbá az illegális állatkereskedelem miatt már-már

A seregélyfélék
114 faja Európa,
Ázsia, Óceánia
nagy részén
őshonos. Közülük
az egyik legveszélyeztetettebb
még ma is a bali
seregély. Bár
állatkertekben
jól szaporodik,
a fogságban kelt
egyedeket nem
lehet biztonsággal visszatelepíteni egykori
élőhelyükre.
Fotók: Bagosi Zoltán

A BALI SEREGÉLY SZERENCSÉRE JÓL
SZAPORODIK
AZ ÁLLATKERTEKBEN.
úgy tűnt, hogy a vadonból teljesen kivész, s csupán
a fogságbeli állomány marad fenn. A viszonylag
egyszerűen tartható, könnyen szaporodásra bírható
madár fogságban kelt egyedeit többször is próbálták
Balin szabadon engedni, bízva abban, hogy a vadon
élő populáció is megerősödik. Ezek a próbálkozások azonban rendre kudarcot vallottak: a kiengedett
példányokat zugbefogók hamarosan begyűjtötték,
és a feketekereskedelem csatornáin jó pénzért eladták. Ám amióta elsősorban a fő szigettől távolibb
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A bali seregélyt
csak 1912-ben
fedezték fel, és
az első példányai
1928-ban érkeztek
Európába.
Állatkertekben
ma már gyakran
találkozhatunk
e különleges
madárral.
Fotók: Bagosi Zoltán

apró szigeteken engedik szabadon az ilyen madarakat – ahol még a faluközösségek összetartó ereje
megmaradt –, a visszatelepítési kísérletek sikeresek.
Az ott lakók nem tűrik, hogy büszkeségeiket, illetve
az ökoturizmus jóvoltából fő bevételi forrásukat illegális állatbefogók begyűjthessék.
A fent említett példák is azt mutatják, hogy ma
már a világ fejlett és kevésbé fejlett országaiban is
a természetvédelem egyik nélkülözhetetlen módszere a zárttéri madártenyésztés, ami sok esetben a
fajmentés egyetlen lehetősége is.
DR. TÓTH ZSIGMOND

Kelet-Ausztráliát – főleg Új-Dél-Walest és Victoria
államot – elárasztották az egerek! Maga a gradáció
hirtelen, de nem ok nélkül következett be. 2020–
2021-ben megtört az évek óta pusztító aszály, esni
kezdett az eső, és a farmok csúcsterméseket értek el.
Az aratást követően annyi gabona gyűlt össze, hogy
a szokásos silózással már nem lehetett tárolni. A
szabad ég alatt hatalmas kupacokba halmozták fel a
kicsépelt gabonát. Az esőtől óriási ponyvákkal próbálták védeni a termést, ami hellyel-közel sikerült is.
Ám az egerek ellen ez nem bizonyult hatásosnak.
Iszonyatos gyorsasággal kezdtek el szaporodni. Hiába gyűltek a gabonahalmok fölé a környék sólymai, vércséi és szőrmés ragadozói, ilyen tömeggel
ők sem tudtak megbirkózni. Az Ausztráliába is betelepült házi egér (Mus musculus) roppant szapora

rágcsáló, már hathetes korában
szaporodóképes. Kicsinyei villámgyorsan fejlődnek, és válnak
anyjuktól függetlenné. Az anyaállat szülés után jóformán azonnal párzik és vemhesül. 19-21
napon belül már meg is születhet
egy újabb fészekalja kisegér! Ez
így megy tovább ott, ahol bőven
van táplálék. Megfelelő körülmények között egyetlen egérpártól
akár 500 kisegér is származhat
egyetlen év alatt!
Az egerek hamarosan ellepték
a csűröket, a silókat, sőt a lakóházakat is. Elképesztő tömegben
gyűltek össze néhány helyen,
érthetetlen helyzeteket teremtve:
hogy tudtak akár csak néhány
órán át életben maradni ilyen körülmények között?
Pillanatnyilag (2021 márciusában) még tart, sőt mi több, fokozódik a gradáció. Már a városokba
– például Victoria állam fővárosába, Melbourne-be
– is megérkezett az egértömeg.
A mezőgazdasági termékekben, házi élelmiszerekben okozott káron túl más veszélyt is jelentenek
e kicsiny rágcsálók; ürülékükkel, vizeletükkel az
emberre is veszélyes vírusos betegségeket terjeszthetnek.
Az eddigi tapasztalatok szerint az egerek száma
egyszer csak elkezd majd csökkeni, és a gradáció
pár héten belül megszűnik – látszólag minden ok
nélkül. Ám mivel nem lehet tudni, meddig tart az
egéráradat, a gazdák a nagy gabonatárolók körül
rengeteg csapdát állítanak fel, s mérgezett csalival is
csökkentik az egerek számát. Ám mindez kevés. Az
egérháborúnak még nincs vége.
H. GY.

Ki az a világhírű, osztrák származású írónő, aki az 1971-es Vadászati Világkiállítás
alkalmával a Budapesti Állatkertet is meglátogatta? A helyes megfejtés az alábbi kérdésekre adott helyes válaszokhoz tartozó betűcsoportokból állítható össze. A megfejtéshez
érdemes az állatkert honlapját (www.zoobudapest.com) is böngészni.
1. Milyen takin látható most a Budapesti Állatkertben?
JO: Aranyszőrű takin AG: Mishmi takin VA: Szecsuáni takin
2. Miképp alakult a Kárpát-medence túzokállománya az elmúlt
években?
YA: Növekedett GA: Csökkent VI: Nem változott
3. 1987-ben paksi halászok egy hazánkból már gyakorlatilag kipusztult, 182 kilogrammos halat fogtak ki, amelyet a Budapesti
Állatkertbe szállítottak. Melyik halfajról van szó?
THA: Vágótok DA: Viza AN: Sőregtok
4. A WWF 2020-as Élő bolygó jelentése szerint 1970 óta a gerinces
fajok populációi hány százalékkal csökkentek?
MS: 68 százalékkal CHR: 41 százalékkal FAB: 5 százalékkal
5. Ki készítette a fővárosi intézmény 1866–1966, 100 éves az Állatkert struccfejes plakátját?

A megfejtést kérjük az Állatvilág magazin szerkesztőségének e-mail címére (info@allatvilagmagazin.hu) vagy postai
címére (2083 Solymár, Magas u. 21.) megküldeni név, cím,
telefonszám feltüntetésével. (A lapból nem szükséges kivágni
a rejtvényt.) Postára adási határidő:
2021. június 20.
Kérjük, a borítékon vagy levelezőlapon tüntesse fel, hogy az
melyik lapszám megfejtését tartalmazza!
A nyereményjáték során a helyes megfejtést beküldők közül
3 nyertest sorsolunk ki, akik értékes könyvjutalomban részesülnek a Fővárosi Állat-és Növénykert kiadásában megjelenő
Állatkerti kötetek a természetért című sorozatból.
Azok között, akik a 2021. évi 1–6. lapszámok valamennyi
pályázatára helyes megfejtést küldenek be, jövő januárban
egyéves állatkerti bérletet sorsolunk ki főnyereményként!
A nyereményjáték szabályzata és a szerencsés nyertesek
névsora a magazin honlapján (www.allatvilagmagazin.hu)
olvasható.

FEL: Csergezán Pál RA: Fáy Aladár ON: Muray Róbert
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ARUN LÁBNYOMÁRA LICITÁLTAK | Még február végén történt, hogy a
hároméves kiselefánt, Arun talpáról lenyomatot vettünk. A művelet nagyon hasonló volt ahhoz, amikor a szülők kisbabájuk tenyeréről vagy talpáról készítenek
lenyomatot örök emlékül. Arun a gondozók kérésére egymás után adta ki a lábait,
ahogy a pedikűrhöz is szokta, de most a lábápolás helyett ételfestéket vittünk fel a
talpfelületre, majd egy rajztáblára tett papírlapot nyomtunk hozzá. A dolog persze
nem volt egyszerű, ugyanis Arunt nagyon érdekelte a papírlap, és ormányával
állandóan elmozdította, így a talplenyomat nem lett tökéletes. A hátsó lábakról
viszont zavartalanul lehetett lenyomatot venni. Érdekesség, hogy amíg a mellső
lábak járófelülete az elefántoknál kör alakú, a hátsó lábaké inkább oválisnak mondható. Az így elkészült talplenyomat akár műalkotásnak is felfogható. S mivel az
Állatkerti Alapítvány egyébként is gyűjtést szervezett egy elefántok mérésére alkalmas mérleg beszerzésére és beszerelésére, e gyűjtés részeként április derekán
a lenyomatot is árverésre bocsátottuk. Az Alapítvány Facebook-oldalán lehetett
licitálni a különleges műtárgyra, a legmagasabb ajánlat végül 56 ezer forint volt.
Időközben más támogatások is érkeztek, így a mérleget azóta már be is szereltük
a kifutóba. Már csak az van hátra, hogy a műszer egy speciális védőburkolatot
kapjon annak érdekében, hogy tartósan is bírja majd az igénybevételt. A mérleget
egyébként „babamérlegnek” is szeretnénk majd használni, hogy nyomon követhessük Arun hamarosan megszülető kistestvérének fejlődését.
Fotó: László Melinda

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HANGA ZOLTÁN

KISÁLLATOKKAL VÁRJUK AZ ÚJRANYITÁST |
E sorok írásakor még nem lehet tudni, mikor nyílhatnak ki újra az Állatkert kapui. De az már most biztos,
hogy az újranyitáskor nem lesz hiány a látnivalókban!
Néhány állatunkat, akik az elmúlt hónapokban érkeztek, vagy mostanában születtek, még csak az interneten tudtuk bemutatni a nagyközönségnek. Például
Taikót, a novemberben Budapestre került új jegesmedvét, vagy Bahiát és Manút, az óriásvidra kölyköket,
akik ugyan októberi születésűek, de mire a látogatók is
megcsodálhatták volna őket, már be kellett zárnunk.
A tavasz során is sokféle kisállat jött a világra. Márciusban például a Pálmaházban lakó éji majmoknál született egy kölyök, de többszörös gyermekáldás volt
az ázsiai vadkutyáknál is. Hat kölyök születetett a
gundiknál, és e sorok írásakor már három pelikánfióka
is cseperedik a Nagy-tó partján lévő fészkelőhelyen:
kettő a borzas, egy pedig a rózsás gödényeknél.
A legnagyobb várakozás persze Angele, az elefántanyuka újabb borjának küszöbön álló világra jövetelét
kíséri. Elefántjainknál már március közepe óta teljes
a készültség, a gondozók azóta éjjeli ügyeletet is
tartanak. Az Elefántcsarnokban pedig (ez lesz majd a
„szülőszoba”) mozgatható, éjjellátó kamerákból álló
megfigyelőrendszert szereltünk fel, melynek képét
munkatársaink nemcsak az ügyeleti szobából, hanem
okostelefonjukról is nyomon tudják követni.
Fotó: Bagosi Zoltán, Hanga Zoltán
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MENTETT DENEVÉREK KIHELYEZÉSE | Állatkertünk vadállatmentő
tevékenysége során évente mintegy kétezer bajba került állat kap második esélyt. A fő profil ugyan a madármentés, de jelentős számú mentett
denevérrel is foglalkozunk: olyan hazai, védett vagy fokozottan védett
denevérekkel, akik – sérülés vagy más ok miatt – emberi segítség nélkül
biztosan elpusztulnának. A tavalyi, 2020-as évben például 11 denevérfaj
398 egyedével akadt dolga a vadállatmentésben dolgozó munkatársainknak. A cél természetesen mindig az, hogy az elárvult állatokat felneveljük, a
legyengülteket felerősítsük, a sérülteket, betegeket pedig meggyógyítsuk,
és végül visszaengedjük őket természetes élőhelyükre. Február elejére 89
rőt koraidenevér vált elengedhetővé. Munkatársaink olyan helyet igyekeztek
találni a számukra, ahol nemcsak tovább folytathatják a telelést, hanem egy
már meglévő kolóniához is tudnak csatlakozni. Erre a legalkalmasabbnak a
Kiskunsági Nemzeti Park tiszaugi denevértornya ígérkezett. Maguk a denevértornyok mesterséges telelőhelyek, amelyek egyúttal az állatok szaporodásához is megfelelő körülményeket biztosítanak. A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság működési területén tizennégy ilyen denevértorony áll, ezek
közé tartozik a tiszaugi is. A denevérek kihelyezésére február 6-án került sor,
Állatkertünk, illetve a KNPI szakembereinek közreműködésével. Az állatokat
ideiglenes jelöléssel látták el, hogy a pár héttel későbbre tervezett monitoring során azonosíthatók legyenek. Február végére újabb mentett denevérek
elengedésének jött el az ideje. Összesen 102 állatot, köztük 86 rőt koraidenevért, 15 fehérszélű törpedenevért és 1 durvavitorlájú törpedenevért helyeztünk ki, ám ezúttal a sződligeti Nagyboldogasszony-templom tornyába
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve. A denevérekről
köztudott, hogy előszeretettel telepednek meg különféle építményekben,
például padlásterekben vagy templomtornyokban, így kárpótolva magukat
az ember térfoglalásáért. A sződligeti templomtornyot is ők maguk választották olyan lakó- és telelőhelynek, amelyet három faj közel kétezer egyede
használ közösen. A DINPI és a plébánia között évek óta nagyon sikeres az
együttműködés, a közösség örül a denevérek jelenlétének, tisztában vannak
természetvédelmi értékükkel és a környezetben betöltött szerepükkel.
A szakemberek pedig rendszeresen figyelemmel kísérik a denevérpopuláció
alakulását. Így a 102 mentett állat a nemzeti parki munkatársak által rendszeresen monitorozott helyszínen került kihelyezésre. A denevéreket február
25-én vittük ki Sződligetre, s miután mindegyiküket egyenként megitattuk
és ideiglenes jelöléssel láttuk el, felkerültek a toronyba, a többi denevér közé.
Később egy kontrollra is sor került: Állatkertünk és a DINPI szakemberei
akkor mindent rendben találtak, minden állat jól érezte magát.
Fotók: Nagy Ágnes

MÁR A VADONBAN A BUDAPESTI KELÉSŰ TARVARJAK | Lapunk legutóbbi számában már írtunk arról, hogy a tavalyi évben
nálunk kelt tarvarjúfiókák közül hat, azóta már felcseperedett fiatal madár Spanyolországba utazott, hogy ott egy visszatelepítési
programban vegyen részt. Időközben arról is hírt kaptunk spanyol barátainktól, hogy azóta az elengedésükre is sor került.
Az elengedés pontos helyszíne az andalúziai Cádiz tartományban, Barbate község külterületén található San Ambrosio tarvarjúállomás volt. Az állomás visszavadító-szoktató röpdéjébe összesen tizenhét fiatal tarvarjú került: a hat budapesti kelésű madár mellé
ugyanis Bázelből, Berlinből és Heidelbergből is érkeztek állatok. Mindannyiukat az európai állatkerti tarvarjú-tenyészprogram koordinátora válaszotta ki. A madarak 45 napon át ebben a röpdében szokták az ottani éghajlatot és a „helyi ízeket”. Február közepén
aztán eljött az ideje annak is, hogy a röpde egyik oldalán kialakított kaput szélesre tárják, s a tarvarjak kiröppenve megkezdhessék
vadonbeli életüket. Az elengedés helyszíne ebből a szempontból is ideális, hiszen a San Ambrosio állomástól csak néhány kilométerre esik a Vejer de la Frontera község melletti szikla, az egyik tarvarjú-kolónia költőhelye. Az elengedett madarakat természetesen
megjelölték, sőt, jeladó készülékkel is ellátták, hogy a helyi szakemberek a további sorsukat is nyomon követhessék.
Andalúziában ma már száznál is több tarvarjú él, 23 fészkelő párral, s ez mind az állatkerti egyedeken alapuló visszatelepítési programnak köszönhető, hiszen ez a veszélyeztetett faj már évszázadokkal korábban eltűnt arról a vidékről.
Fotó: Bagosi Zoltán
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A magyar solymászat 2012 óta
szerepel a szellemi kulturális
örökségek UNESCO-listáján,
2013 óta pedig hungarikum. De
vajon mikor és hogyan alakult ki
ez a művészetnek is nevezhető,
különleges vadászati mód?

H

ogy a solymászat világtörténelmében a magyar nép
előkelő helyet foglal el, azt
már több solymászattörténeti munka tárgyalta. Magyar
László, Nagy Lajos király fősolymásza (XIV. század) és Pray
György (1723–1801) jezsuita
szerzetes összefoglaló könyveket írtak a solymászat gyakorlatáról, s történeti áttekintéseikből
egyértelmű, hogy a magyarok már a honfoglaláskor
magukkal hozták e vadászati módot a Kárpát-medencébe. Ám ha a solymászat gyökereit próbáljuk
megtalálni, biztosan távolabbra, keletebbre kell hatolnunk.

A KRÓNIKÁK VÁLASZOLNAK?

Schenk Jakab
(1876–1945),
nemesi előnevével Vönöczky
(vagy Vönöcki)
Schenk Jakab a
Magyar Ornithológiai Központ
igazgatója volt,
sokat foglalkozott a solymászat
történetével.

A magyar őshaza keresése egyidős
krónikáinkkal, már Anonymus és
Kézai Simon (XIII. század) képzeletvilágát is foglalkoztatta. Ők még
bátran, kijelentő mondatokban fejezik ki véleményüket a griffmadaras és aranytermő Szkítia (Scythia) földjéről, ahonnét elindítják
eleinket. Azóta több évszázad telt
el, de a magyar őshaza pontos helye és népünk eredete, vándorlásai
körül ma is sok a vitára alkalmas
bizonytalanság. Voltak természettudományi alapokon nyugvó teóriák. Gróf Zichy István (1879–1951)
a méh és a sün, N. Sebestyén Irén
(1890–1978) a harcsa és a kecsege, Herman Ottó
(1835–1914) az agár és a kopó, Pálfalvy Sándor
(1908–1982) pedig a puli állatneveink alkalmazásával keresték az őshaza határait... Vönöczky Schenk
Jakab (1876–1945) az ornitológia kutató módszereit
használta fel eszközül a magyar őshaza kereséséhez. A három legjelesebb solymászmadár, a turul, a
zsongor (zombor) és a kerecsen földrajzi elterjedését
és írott történelmi forrásokban való előfordulásait
térképezte fel munkájában. Ezek a nevek „turul–astur–kerecheth” madármotívumként Anonymusnál
és Kézainál is szerepelnek, akik a hunokat egy tőről
eredeztetik a magyarokkal. Vönöczky Schenk Jakab
először a Madártani Intézet Aquila folyóiratában
A cikk megjelenését támogatja:
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(1938), majd a hatvanas években New Yorkban, a
Turul Kiadó által kinyomtatott, bő kilencvenoldalas
tanulmányában mutat rá a „turul” valódi mivoltára.
A régi leírások szerint ez egy kitűnő solymászmadár, mely a saját testtömegét jóval meghaladó méretű prédát (hattyút, gémet, darut) képes elejteni.

MEGOLDÁS: AZ ALTAJI SÓLYOM?
A közép-ázsiai Altaj (kazahul Ala-Tau) hegység vidékén mind a kerecsen, mind egy másik, nagyobb testű sólyom előfordul. Míg a kerecsen az alacsonyabb
tengerszint feletti magasságú régiókban gyakori
fészkelő, addig a másik, az altaji vagy havasi sólyom
a magas hegyek, gleccserek között él, és sokkal ritkább. Vönöczky kutatásai szerint a turulmadár nem
lehet más, mint az altaji sólyom, amit alátámaszt az
is, hogy ezt megbecsült vadászmadárnak tartották,
csak kiemelkedő alkalmakkor, drága ajándékként
adományozták egymásnak az uralkodók, s több
„solymásznép” totemállatként tisztelte. A tudományos néven Falco rusticolusnak hívott északi vagy
vadászsólyom ma is értékes és kedvelt vadászmadár
a tehetős arab országokban.
A faj mai rendszertani helyzetéről az Állatvilág magazin idei második számában olvashattunk
Bankovics Attila tollából: „Legjobb tudásunk szerint
valószínű, hogy az altaji sólyom példányai valójában a kerecsensólyom (Falco cherrug) és az északi

Kazakisztánban
és Mongóliában a
lovas solymászatot leggyakrabban szirti sassal
gyakorolják.
A hatalmas erős
madarak a rókát
és a farkast is képesek elejteni.
Fotó: Kertu /
Shutterstock

Arab solymászok
vadászsólyommal
a kézen, az
Egyesült Arab
Emírségekből
a 2018-as
kirgizisztáni
Nomád
Világjátékokon.
Fotó: Korsós Zoltán

AZ ÁLLATFÖLDRAJZ TALÁN SEGÍT

„Hattyúfogó
sólyom” – Vertse
Albert festménye
az 1938-as
Aquila kötetéből,
Schenk Jakab
tanulmányához

sólyom (Falco rusticolus) közti hibrid példányok, illetve inkább ezeknek a kerecsensólyom-populációban tovább keveredő leszármazottai. A molekuláris
genetikai vizsgálatok egyelőre se megerősíteni, se
cáfolni nem tudták e nézetet. Az északi sólyom ezen
a területen jellemzően ritka téli vendégként fordul
elő. A két sólyomfajt mesterséges tenyészetekben is
gyakran keresztezik.”

Röviden visszatérve a magyar őshaza kérdésére, a
növény- és állatföldrajzi megállapításokon nyugvó
elméletek lényege az, hogy a közép-ázsiai, nyugat-szibériai sztyeppe legnyugatibb előfordulása a
Kárpát-medencében van, s ezt számos növény- és
állatfaj alátámasztja. Elképzelhető, hogy vándorló
őseink azért állapodtak meg a Nagyalföldön, mert
annak korabeli füves-ligetes, folyókban gazdag,
érintetlen természeti képe hasonlított a hatalmas
ázsiai pusztákhoz, melyhez az ő nomád, állattartó
társadalmuk hozzászokott. Olyan állatok érik el itt
elterjedésük nyugati határát, mint a kerecsensólyom (régi nevén ráró), annak fő tápláléka, az ürge,
a földikutyák, a szöcskeegér, a kis termetű, főleg rovar- és gyíkevő Vipera ursinii, a kaszpi haragossikló,
az ugartyúk, a reznektúzok – és még számos madárfaj. Nekem háromszor volt szerencsém a magyar
puszta keleti „őshazáját” meglátogatni: 2016-ban és
’17-ben Kazahsztánban (pontosabban Kazakisztánban), 2018-ban Kirgizisztánban jártam a lovasnomád hagyományőrző Magyar Turán Alapítvány
csapatával. Mindhárom alkalommal szembesültem
az ottani élőhelyek és a rajtuk kifejlődött népi kultúra hasonlóságával, a hagyományos életmódot követő emberek állatszeretetével, a lovakhoz, kutyákhoz
(agarakhoz) és ragadozó madarakhoz (sólymokhoz,
sasokhoz) való viszonyával.
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ról, majd az otthagyott zsákmányt
hazavitte és megette. Elképzelhető
következő lépésként, hogy a nomád
pásztor megkereste a ragadozó madár fészkét, kivette fiókáit, s azokat
megpróbálta felnevelni és vadászatra betanítani. Az idomítás természetesen nem ment könnyen, egyik
napról a másikra. Talán évszázadok
is elteltek, mire a sokszori, generációkon átívelő próbálkozást siker
koronázta, s az első sólyom vagy
héja zsákmányt ejtett gazdájának.
Valahogy így indulhatott a ragadozó madarakkal való vadászat története már időszámításunk előtt akár
három-négyezer évvel: erről ősrégi
domborművek tanúskodnak. Egy
Khorszabad asszír királyi városban
(ma Irak) talált homokkő dombormű korabeli vadászt ábrázol, öklén
idomított vadászmadárral.
A ragadozó szárnyasokkal történő vadászat (solymászat) eredete messze évezredekre nyúlik vissza,
ám egyértelmű, hogy születésének helye Ázsia.
A végtelen ázsiai pusztákon az állatait (főként lovat, később juhot, szarvasmarhát) legeltető nomád
pásztor gyakran megfigyelhette az őszi vagy tavaszi
madárvonulások alkalmával, ahogy a villámgyors
röptű sólyom vagy más lassabb, de szintén a levegőben vadászó madár „levágja” (elejti) zsákmányát.

A szerző szirti
sassal a 2018-as
kirgizisztáni
Nomád
Világjátékokon
(Iszik-köl,
Csolpon-Ata).
Fotó: Korsós Zoltán

Díszes öltözetű
nurai sasvadász
Kazakisztánban.
Fotó: Korsós Zoltán

A kazak agár
(tazi) a sassal
vagy sólyommal
vadászó lovas
ember állandó
segítőtársa
Kazakisztánban.
Fotó: Korsós Zoltán

A korabeli ember vadfogó alkalmatosságai egyszerűek és kezdetlegesek voltak, ezért fácánt, foglyot,
túzokot, gémet csak a legritkább esetben tudott
konyhájára szerezni. Gyakrabban fordulhatott elő,
hogy a solymot elzavarta az általa levágott prédá44

ÁZSIÁBAN MÁSKÉPP TÖRTÉNT
A középkori Európában is jelentős kultúrája volt a
ragadozó szárnyasokkal való vadászatnak, a solymászatnak. A solymászmesterség a királyok által
is nagyra becsült foglalkozásnak számított, maguk
az idomított madarak pedig csak drága kincsként
cserélhettek gazdát, hiszen kiképzésük többévnyi,
hozzáértő munka eredménye volt. A solymászok
eszközei, a madarak szerszámai (sólyomsapka, béklyó, ülőfa) mind-mind kifinomult művészi munkát
igényeltek, s az apáról fiúra öröklődő mesterség generációs tapasztalatai érlelték őket tökéletessé. Az
újkorban, a modern lőfegyverek és az ipari forradalom idején aztán Nyugaton a solymászat – mint
vadászati mód – szép lassan elhalványult, a legtöbb
országban el is tűnt; manapság csak kitartó kutatással, elhivatott hagyományőrző lelkesedéssel
éleszthető újjá. Nem így Ázsiában! Kazakisztánban, Kirgizisztánban, Mongóliában, az ázsiai nagy
sztyeppe országaiban az egyszerű emberek között
még sokfelé találkozhatunk az ősi mesterség űzésével, s most is apáról fiúra adódik át a ragadozó
madarakkal való bánásmód tapasztalata, tudása.
A fészkek kizsákmányolása helyett már sokszor folyik célzott, irányított tenyésztés, és a napi élelemszerzést is számos helyen kiegészíti az egyre gyakoribb, a turistáknak szóló látványosság.
DR. KORSÓS ZOLTÁN

A cikk megjelenését támogatja:

A

magyar pásztor a kutyáknak két fő típusát alkalmazta, s gyakran alkalmazza mind a mai
napig. Az egyik a terelőkutya, amely főleg a
juhok, sertések és szarvasmarhák mellett teljesít huszonnégy órás szolgálatot. A terelőebek mai
szemmel nézve hajdan nemigen voltak fajtatiszták (lásd Kutya nehéz kérdések – Állatvilág 2020/5.
szám). Persze a pásztorkodás aranykorában még
fajták sem voltak, így a pásztorok a teljesítmény, és
nem a küllem alapján választották ki és tartották
meg kutyájukat. Ha mégis valamilyen mai fajtában
gondolkodunk, akkor ezek az ebek puli-, pumi- és
mudiszerűek lehettek, vagy épp a májzlira, esetleg a
sinkára emlékeztettek. Kis testű kutyák voltak, me-

lyek ugyan veszélyt jelző csaholásukkal és bátorságukkal nagy szolgálatot tettek a nyáj védelmében is,
ám fő foglalkozásuk mégsem a jószág őrzése, hanem annak megregulázása volt.

FÉLELMETES FOGAK

A PÁSZTORKUTYÁK SZEREPE
A MAGYAR EMBER ÉLETÉBEN

Alföldön, számos betyár keserítette meg az ott élők
életét. A házőrző kutyák olyan vadak voltak, hogy
amikor este a láncról elengedték őket, a gazda kivételével még a családtagoknak sem volt tanácsos
kimenniük az udvarra. A kisebb termetű házőrző
ebek viszont épp az éberségük miatt bizonyultak
nélkülözhetetlennek. Példának okáért 1795-ben
Gáti István ezt írta: „A ház körül a pumik, apró ku-

Hortobágyi
juhász. A
képen látható
pásztorkutyák
leginkább a
mai pumira
emlékeztetnek.

A másik, a nagy testű típus őrizte a nyájat, kondát,
gulyát, ménest. Ők voltak a komondorok (belőlük
később leválasztották a kuvaszt), az
erdélyi havasokban a kalibakutyák
MEGY A KUTYA A JUHÁSZ UTÁN
és más megtermett „fajtájasincs”
A pásztor kis terelőkutyája, amely nem mindig volt puli, olyannyira személyhez kötődött,
ebek. Általában ezek őrizték a tahogy mikor a juhász felült a csacsira, hogy hazalátogasson, vagy épp a szomszéd faluba
menjen, a kutya vele tartott. Ilyenkor a felkért pásztorok vigyáztak arra, hogy a nyáj szernyákat, portákat is. Nagy szükség
teszét ne szaladjon, s persze az ő ebeik végezték a munka dandárját.
volt rájuk, mivel például a XIX. száAz őrző komondorral más volt a helyzet, ő mindig a nyájjal maradt, még akkor is, ha elzadban, egészen addig, míg – igaz,
ment a gazdája. A juhász a következő szavakkal csendesítette le, intette rendre a kutyáját:
néha vitatható módszerekkel – ifj.
„Jutsz te!” Innen származik a „megjuhászkodik”, azaz lecsillapul kifejezés.
Ráday Gedeon rendet nem tett az
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HERMAN OTTÓ GYŰJTÉSE
A magyar pásztorkutyákra vonatkozóan sok érdekességet találunk Herman
Ottó A magyar pásztorok nyelvkincse című könyvében:
„A magyarságra nézve a legjellemzőbb az, hogy mindent megnevez; áll ez
az egészre és részleteire. […] A kutya elnevezésében pedig egész kedélyvilága
nyilatkozik meg. […] Kutya nélkül egyetlen pásztor sem vállalhatna felelősséget a rábízott nagy értékekért, amelyeket egy-egy gulya vagy nyáj képvisel.
A kutya nemcsak terelője, hanem védője is a nyájnak, és azt a kevés nyugodalmat, amelyet a pásztor talál, amelyre teste reá szorul, a kutya éberségének és hangadó tulajdonságának köszönheti. A pásztor ezekért meg is becsüli
kutyáját. […] A magyar pásztor és a közrendű ember is kutyáját hivatásához
illően nevezi meg. A derék komondort nem nevezi soha például Viganónak, és
a semmifajta csahost például Dunának.
Az lévén a hite, hogyha a folyónak a nevén szólítja komondorját, úgy ez nem
vesz meg, ehhez képest kifejlődött az a hit, hogy a folyónévnek védő hatalma
van a veszettség ellen, s ilyen neveket adott java ebeinek, kik erejüknél fogva
különösen veszedelmesek voltak. Kapcsolatos ez a hit a veszettségnek azzal a
tünetével, hogy az eb akkor irtózik a víztől. Tehát a nevek ilyenek: Berettyó,
Bodrog, Dráva, Duna, Maros, Sajó, Sió, Szamos, Tisza – leggyakrabban Tatros,
Tömös stb. Abból az időből, amikor a magyar fiúkat még Olaszországba vitték katonáskodni, kerültek a magyar kutyák sorába az Arnó, Tebró, Rénó stb.
Urak szájáról felszedett nevek: Hektor, Lord, Pomina – a XIX. században igen
elterjedt –, Plútó, Szultán, sőt Wasszer. Humoros magyar nevek: Nemaz, Mitvisz, Migondja; a divatot gúnyolók: Krinolin, Tunika, Viklér. Egyebek: Akármi,
Hallgass, Hallode, Jeszesz […], Kabát, Kacabány (orosz téli felöltő), az Alföld fő
helyein: Kacabáj, Kávé, Kalács, Kiaz, Kivigyáz, Klapec (tót fiú); Hurka, Hallgass,
Mitlátsz, Mizörög, Nemaz, Taládd e’ (találd el); Tepertyű, Veddrád stb. Az e nevekből származó sok furcsa helyzet nagy mulatsága a bojtárságnak.
Kriza János Vadrózsáiban a régi kiadás 391. oldalán 171 kutyanév van kimutatva, köztük a főfolyók, mind a Királyhágón innen; ott van aztán Becsület,
Prikulics és hasonlók.
Az egész névadásból kicsillan a tréfa, a humor és a tisztesség tudása.”

tyák legvigyázóbbak, hűségesebbek, mérgesebbek,
szolgálatra megtaníthatóbbak.”
Az Alföldön és Erdélyben kutyák védelmezték a
jószágot a farkasokkal szemben. Nyakukra gyakran
szöges nyakörvet tettek, így nehezítették meg a támadó ordasok dolgát.
Severini János 1789-ben Pozsonyban megjelent
latin nyelvű könyvében így írt arról, mi alapján érdemes nyájőrző ebet választani: „A juhászkutyának
azonban vaskosnak és gyorsnak kell lennie, hogy
a nyájra vágyakozó ellenségeket távol tarthassa,
Öreg juhász
Galyatetőn. A
fotó 1906-ban
készült. A képen
látható kutya
egyértelműen
keverék.

színe leginkább fehér legyen, hogy a pásztorok éjjel farkas helyett meg ne öljék, mikor az a baromra ólálkodik. A lompos szőrűeket nagyon dicsérik,
amelyek különösen a Rába környékén találhatók,
tudniillik ezek úgy erőre, mint nagyságra a többiek
fölött állnak.”
A fehér szín számos könyvben is előkerül, mint
fontos szempont a választásban. A nagy testű pásztorkutyák zöme ma fehér színű. Úgy tartják, hogy ez
mesterséges szelekció eredménye, mégpedig azért,
mert e fajtákat farkasok ellen is használták – éspe46

A magyar pusztán
készült felvételen
vélhetően egy
mudi látható.
A mudit csak
a múlt század
harmincas
éveinek végén
fogadták el mint
önálló fajtát.

dig éjjel. Ilyenkor pedig gyorsan meg kellett különböztetni a kutyát a támadó ordasoktól, nehogy a
pásztor saját ebét suhintsa meg. Ám a szóban forgó
elmélet sántít egy csöppet. Miért nem lett fehér a
„legfarkasosabb” vidéken élő kalibakutya? S bizony
a régi idők leírásaiban, amikor még bőven élt farkas
a Kárpát-medencében, a komondor-kuvaszt se csak
fehér színűnek írták le. Sőt, számtalan ma már meghatározhatatlan fajtájú (keverék), változatos színű,
nagy testű kutyát tartottak akár a farkas ellen is.
Ez persze nem zárja ki, hogy a pásztorok valóban
arra törekedtek: ha lehetőségük adódik, fehér kutyákkal védjék meg a nyájat vagy a portát.

VADÁSZTAK IS VELÜK
A juhászkutyák között univerzálisnak mondják a
mai kuvaszt (az eredetileg így nevezett fajta bő száz
éve kiveszett; lásd A kipusztult kuvasz – Állatvilág
2020/4. szám), amelyet Hankó Béla szerint hajdan
nem csupán őrzésre, de vadászatra is használtak.
„Rettenthetetlen bátorsága alkalmassá tette nemcsak farkas, hanem medve és bölény lefogására is,

PISZE MATYI ÉS A TARHONYA
Természetesen a betyárok sem voltak restek, s kitaláltak néhány olyan módszert, amellyel a kutyákat
„hatástalanítják”. Nos, a legegyszerűbb volt a gyomrukon keresztül. Mert bizony az idő tájt a tanyasi kutya jobbára csak lét vagy csontot kapott, húsról-zsírról legfeljebb álmodott. Az Alföldön élő ebek egyik
fő eledele a korpából és dercéből (durva liszt) sütött
kutyakenyér volt. Ezt kapták lébe áztatva.
Mi sem kellett több a betyároknak, kidolgoztak
egy – a leírások szerint hatásos – figyelemelterelő módszert. A tanyát a betyár szél felől közelítette
meg, majd pár száz méternyire hozzálátott a jól előkészített „kutyabűvöléshez”. Nem tett egyebet, mint
hogy a magával hozott bográcsból még forró, zsírban pirított tarhonyát szórt szét. A tanya kutyáinak
több se kellett, menten odaszaladtak, s szedegették
össze a tarhonyaszemeket, elfeledkezve az őrzésről.
Ezalatt a betyárnak volt ideje elvégezni, amiért jött.
A híres-hírhedt Pisze Matyi (alias – legalábbis
Móricz Zsigmond szerint – Tanácshirdető Gregor),
akinek mellesleg nagy orra és jókora termete volt,
többször alkalmazta a fent említett tarhonyatrükköt.
Sőt, még Rózsa Sándor is tőle tanulta el ezt az egyszerű módszert.
Ám nem csupán tarhonya volt a tarsolyában… Mikor pedig épp nem volt nála semmi, kitűnően utánozta a kutyák hangját. Hol egy tüzelő szukáét, hol
más kutyákét; így aztán elcsalta az ebeket a portáról.
Sőt, egy sajátos, furcsa kurrogó hanggal még a vonítani vagy ugatni készülő kutyákat is elnémította.

A kutya és a
szamár egyaránt
fonos segítőtársa
volt a juhásznak.
A képen
látható kutya
ma egyetlen
kiállításon sem
állná meg a
helyét.

mint ahogyan a régi adatokból csakugyan tudjuk,
hogy a besenyők borjú nagyságú kuvaszokkal hajszolták a bölényt. Valószínű, hogy eleink, akik igen
szerették a bölényvadászatot, s az Árpád-házi királyok még külön bölényvadászmestereket is tartottak, szintén kuvaszt használhattak a szelindek
mellett a bölény felhajszolására” – írja Ősi magyar
kutyák című munkájában. Azt viszont mindenképp
meg kell jegyeznem, hogy kizárólag a XX. század
elejétől hívjuk e fajtát kuvasznak, addig a komondor
egyik fajtaváltozatának tekintették.
KOVÁCS ZSOLT

A juhászoknak
egyaránt
szükségük volt
nagy testű őrző,
és kisebb, a nyájat
megregulázó
kutyákra.
A fotók archív képeslapok
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Rovatvezető: Fehér Tamás

EGY
NAGY SZÁJÚ
KEDVENC
SZARVASBÉKA A TERRÁRIUMBAN

A

kétéltűek, de különösen a békák iránt érdeklődő hobbisták örök kedvence a szarvasbéka.
„Gúnynevét”, a Pac-Mant arról a világhírű videojáték-karakterről kapta, amely hatalmas
szájával bekebelezi az ellenfelét.
A szarvasbéka manapság nem különösebben drágán minden, terráriumi állatokkal foglalkozó börzén beszerezhető. Későbbi ellátása sem okoz anyagi
megterhelést. Elsősorban a Ceratophrys cranwelli egyedeit, illetve a C. cranwelli és a C. ornata keresztezéséből származó példányokat vásárolhatjuk
meg. Ezen túl még a C. aurita és a C. stolzmanni fajok is szerepelhetnek a kínálatban.

A szarvasbéka
mosolya
megtévesztő.
A felvételen
jól látszik az
állkapocsra
ránőtt két fog,
mely harapáskor
komoly sebet
ejthet.
Fotó: Rosa Jay /
Shutterstock

MEGFELELŐ ALJZAT KELL

DÉL-AMERIKA LAKÓI
A szarvasbékák Dél-Amerikában honosak. Élőhelyük elsősorban a sűrű erdők fényhiányos vidéke,
de a pampákon, a csatornák partjain is előfordulnak. (A sikeres tenyésztésnek köszönhetően a vadbefogott példányok importja szinte teljesen leállt.)
Testük zömök; a rövid lábakkal, hatalmas koponyával és óriási szájjal izgalmas látványt nyújtanak.
A felső szemhéjuk elszarusodott, kissé kiáll a koponyaívből – innen a „szarvas” jelző. A C. cornuta
fajnál emelkedik ki leginkább e képződmény, majd
hegyes csúcsban végződik.
Passzív vadászok, a talajban kényelmesen elrejtőzve várják az arra tévedő zsákmányt. Hatalmas
szájukon kívül még az állkapcsukban elhelyezkedő ránőtt fogak is segítik a préda megragadását.
Gyakorlatilag mindent bekebeleznek, ami a szájukon befér, s ha túl nagy a falat, a mellső lábaikkal
tuszkolják be. A nőstények nőnek nagyobbra, 10-15
centiméter testméretűek is lehetnek, míg a hímek
néhány centivel kisebbek. Más ivari dimorfizmus
nincs, pontosabban a párzási ciklusban a hímek

VIGYÁZAT, HARAP!

mellső lábai kissé megduzzadnak. Ennek a nőstények átkarolásában, rögzítésében van szerepe.
Pupillájuk vízszintesen vágott, s ez az alkonyati, éjszakai életmódra utal. A kültakaró változatos
színű. A szabálytalan világos- és sötétbarna alakzatok között zöld foltok jelennek meg. A tenyésztők
egyre több színvariánst hoztak létre, amelyeknek
kezdetben igen magas volt az áruk. A leggyakoribb
változatok az extra zöld, a minta nélküli, az albínó
(piros, sárga, rózsaszín), a lime-zöld, az ultra clean,
az egg yolk és a ma még nem túl gyakori super blue
színű egyedek. Az idősebb példányok fakóbbak,
mint a fiatalok.

A vadon
élő állatok
kültakarójának
színe tökéletesen
illeszkedik a
környezethez.
Az észrevétlen
békákat a
zsákmányállatok
gyakran csak
későn ismerik fel.
Fotó: Eric Isselee /
Shutterstock

A terrárium nagy alapterülete fontosabb a magasságánál. A szarvasbéka felfelé nem mászik. Persze egy arányos méretű és gazdagon növényesített terrárium dísze
lehet a lakásnak. Egy kifejlett egyednek
minimum 60-szor 40 centiméter alapterületű férőhelyre van szüksége. Több
példány együtt tartása kockázatos,
különösen, ha méretkülönbségek
is vannak. Eredeti élőhelyükön
zömében békákat zsákmányolnak, sőt, olykor fajtársaikat sem kímélik. Az azonos méretű egyedeknek
ezért még nagyobb alapterület szükséges. A terrárium
építésénél legfontosabb elem
a megfelelő talajkeverék. A kókuszrost, a sphagnum moha, a
rostált és nem szennyezett erdei
föld egyenlő arányú keveréke
ajánlható. Kerülendő a fenyővagy más fafajok darált kérge, a forgács, a kavics és az

Ha nem is túl gyakran, de előfordul, hogy kedvencünk megharapja az ujjunkat. Ennek két oka lehetséges. Mivel rejtőzködő életmódot folytat, nem szereti, ha kézbe véve babusgatják. A hirtelen
mozgástól megijed, és harapva védekezhet. A másik, gyakoribb eset, mikor a mindig éhes béka az
ujjunkról is azt hiszi, hogy zsákmány, s azonnal ránk ugrik. Egyvalami biztos: harapása módfelett
fájdalmas, rossz esetben az ujjunkon lógva még jobban összezárja állkapcsát. Fölöslegesen ne bolygassuk. Ha ki kell venni a terráriumból, akkor egy műanyag edénybe terelve tegyük, etetésnél pedig
egy hosszú szárú csipeszt használjunk.
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agyaggolyó. A béka ezeket könnyen benyelheti, s ha
nem sikerül a szájából kikotorni őket, a nagyobb darabok bélelzáródást okozhatnak. A talaj vastagsága
4-5 centiméter legyen; ezt havonta cserélni kell. A
vizelettől és ürüléktől nedves közeg miatt állatunk
könnyen bőrbetegséget kaphat. A férőhelyet dekorálhatjuk fertőtlenített tölgylevelekkel, mohás ágakkal. Búvóhelynek – bár a béka elsősorban a talajon
ücsörög – megfelel több, különböző méretű parafakéreg. Napközben 26-30, éjszaka 20-22 Celsius-fokos legyen a belső hőmérséklet. A terrárium hőjét
talajfűtő kábellel vagy fűtőlappal biztosíthatjuk. Ám
ezeket nem szabad a talajra vagy a terrárium alá
helyezni, mivel hamar kiszárítják; valamelyik oldal- vagy hátfalra rögzítsük. Spotlámpákat se használjunk, mert az erősen koncentrált hőt kerülik a
békák. A beültetett élő növényeknek inkább megfelel egy fénycső. Kedvencünk a legtöbbször estefelé
jön majd elő, mikor a világítás már nem üzemel. A
belső páratartalom 70-90 százalék legyen. Egy lapos
vizestál a talajra helyezve (benne egy nagyobb kő
nehezék gyanánt) növelheti a páratartalmat. A víz
mélysége nem lehet több, mint a vízben ülő béka
mellkasának magassága. Ez a mélység elegendő a
petéztetéshez is.

BÉKAKONYHA
A fogságban nevelt legtöbb szarvasbéka a máj kóros
elváltozása miatt pusztul el. (A túletetett, főleg zsíros falatokon tartott példányok mája rövid idő alatt
károsodik.) A terepi megfigyelések szerint a vadon
élő egyedek zömmel békákat és rovarokat fogyasztanak. Az előbbiekkel való etetés a betegségek behurcolása és kivált a természetvédelmi törvények
miatt nem megoldható. Marad tehát a rovartáplálék.
Tücsök, sáska, csótány legyen a fő eledel, változatosan kínálva. Lisztkukac, gyászbogárlárva
módjával kerüljön a szarvasbéka tányérjába, valamint a selyemhernyó is csak
elvétve. Viszont ez utóbbi lepkéje kiváló csemege. Szőrös rágcsálókat ne,
vagy csupán évente egy-két alkalommal etessünk. A szőrt
ugyanis
békánk

A tenyésztés
során nemritkán
az eltérő
színezetű békákat
párosítják össze
bízva egy új
és érdekeseb
színvariáns
megjelenésében.
Fotó: Sriyana /
Shutterstock

képtelen megemészteni, következésképp a béltraktusban felgyűlt szőrcsomók vastagbél-elzáródást
okozhatnak. A napos egér vagy patkány is csak havi
egy-két ízben ajánlott; ezek gyakorlatilag energiabombaként hatnak. Elég a kisebb példányokat heti
három-négy, míg a nagy, kifejlett állatokat hetente
egy alkalommal etetni. Eleven zsákmányállatot ne
hagyjunk a terráriumban. Az el nem fogyasztott élő
takarmányállat zavarja, idegesíti a békát.

BÉKABÉBIK
A legtöbb szarvasbékatartó nem kívánja szaporítani
kedvencét. Ám azok, akik vállalják a tenyésztéssel
járó nehézségeket, sok esetben sikerrel járhatnak.
Amit mindjárt le kell szögezni, hogy egyetlen pár,
azaz egy hím és egy nőstény kevés. Ritkán persze
sikerülhet a petéztetés, de több hím és nőstény öszszeengedése a legbiztosabb módszer. A tenyészérett példányok terráriumát ősszel csökkentett
mértékben locsoljuk. A páratartalom lemehet akár
50-60 százalékra is. Ekkor a békák aktivitása mérséklődik, vagy le is áll. Beássák magukat a talajba,
és várják az esős évszak beköszöntét. Élőhelyükön
nem ritka, hogy a nagy szárazság ellen testük köré
egy viaszréteget képeznek, majd ettől az esős évszak kezdetekor megszabadulnak. Gyakorta meg
is eszik. A száraz periódus egy-két hónapig tartson, hő- és fénycsökkentéssel párhuzamosan.
A kisebb, sekély pocsolyákat először a hímek keresik
fel, hangos kórusuk messze elhallatszik, csalogatva
a nőstényeket. A sikeres párzás után a nőstények
akár több száz petét is lerakhatnak. A petékből
kettő–négy nap alatt kelnek ki az ebihalak,
teljes kifejlődésük pedig negyven–hatvan nap. A fogságban szaporított ebihalak egymásra veszélyesek, mivel
ragadozók. Táplálásukra megfelel a tubifex, a vörös és a fekete szúnyog lárvája vagy a minőségi szárazeledel. Ahogy
növekednek, úgy
kell egyre nagyobb helyre átrakni őket.
Jó tartás mellett a szarvasbékák akár tizenöt-húsz
évig is élhetnek.
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egyszerre több példányt megvásárolni. Mindennek
oka, hogy a nemeket ránézésre nem lehet megkülönböztetni. Noha a hímek énekelnek, ezt kereskedésben vagy börzén képtelenség kifürkészni. A
hazavitt pintyeket egyesével helyezzük kis kalitokba, s figyeljük meg, hogy melyikük énekel. Az
ezüstcsőrű pinty legközelebbi rokona a malabári
pinty (Lonchura malabarica). A két fajt olykor még
szakkönyvekben is összekeverik. A malabári farkán felül a fedőtoll fehér, az ezüstcsőrűé fekete, más
megkülönböztető jegyük alig van. A malabári élőhelye ott kezdődik, ahol az ezüstcsőrűé véget ér:
Szaúd-Arábia, India, Nepál, Banglades és Srí Lanka
lakója. Színe, életmódja e két fajnak szerfölött hasonló. Nagyon könnyen keresztezhetők egymással.

AZ EGYIK LEGKEDVELTEBB DÍSZPINTY

M

ivel természetes élőhelyéről tömegével importálták, az ezüstcsőrű pinty (Lonchura cantans) korábban gyakorta feltűnt az állatkereskedések kínálatában. Ára ennek megfelelően
alacsony volt. Ám mivel e madár színe szerény, több
kereskedő a nagyobb haszon reményében pintyeit különféle színűre befestette. Így lehetett kapni
rózsaszín, lila, tarka stb. ezüstcsőrűt is. A vásárlók
elkapkodták őket, majd vedlés után módfelett meglepődtek. Szerencsére ma már a magyar törvények
tiltják az efféle festést, így a „színesek” el is tűntek a
hazai kínálatból. Napjainkban is találkozhatunk néhány eltérő színezetű madárral, ám ők vagy a természetes mutáció, vagy pedig a tenyésztői munka
eredményeként térnek el természetes színű fajtársaiktól.

MOST MÁR NEM FOGJÁK BE
Mára gyakorlatilag megszűnt az ezüstcsőrű pinty
befogása, de – köszönhetően annak, hogy nagy
számban tenyésztik – még napjainkban is könynyen és kedvező áron lehet hozzájutni. Amennyiben pintyeinket tenyészteni szeretnénk, ajánlatos
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A hím és a tojó
hasonló színezetű. A vad színű
madár testtájain a
tollazat zömében
barna, illetve
annak különböző árnyalata.
Szárnya és a farok
felső fedőtollai
feketék. Nevét a
fénylően ezüstös
csőréről kapta.
Fotó: Gypsy Picture
Show / Shutterstock

Az ezüstcsőrű
pinty legközelebbi rokona
a képen látható
malabári pintyt.
A két fajt olykor
keresztezik is
egymással.
Fotó: saurabhng /
Shutterstock

A tudománynak kellene eldöntenie, hogy valóban
két különálló fajról van-e szó, vagy csupán az ezüstcsőrű egyik alfaja a malabári. Mind az ezüstcsőrű,
mind a malabári pinty tartása és tenyésztése megegyező, így akkor sem kell kudarctól félnünk, ha a
beazonosítás nem sikerült. Ügyeljünk arra is, hogy
állományunkban ne keveredhessen más, közeli rokon fajjal, például az apácapintyek valamelyikével,
bronzpinttyel, japáni sirálykával.

KALITKA, RÖPDE, VITRIN
Az ezüstcsőrű pintyek ellenálló, izgő-mozgó, könynyen tartható madarak. Elhelyezhetjük őket nagyobb kalitban, vitrinben, kerti és szobai volierben.
Egy pár madárnak a kalitkája legyen legalább 60
centiméter hosszú és téglatest alakú. Nagyon szép
madárvitrint készíthetünk egy régi, megunt szekrényből. A kalitkát, vitrint, röpdét ízlésünk szerint
– természetesen nem mérgező – növényekkel is
dekorálhatjuk. A növények levelei kisszámú madár esetén alig szennyeződnek. Az alom lehet apró
szemcsés homok, kavics, macskaalom, papír, alomgranulátum. Fontos, hogy a madarak előtt állandóan legyen naponta cserélt fürdő- és ivóvíz! Fő táplálékuk, a magkeverék állatkereskedésekben könnyen
és olcsón beszerezhető. A megfelelő magkeverék
összetevői a következők: vörös és fehér köles, muharmag, kevés fénymag. Az olajos magvakból csupán néhány szem négermag kerüljön a kosztba.
Kirándulásaink során gyűjthetünk mindenféle apró
gyommagot, félérett fűfélék kalászait. Emellett az
ezüstcsőrű pintyek nagyon szeretik a csíráztatott
magokat és a fürtös kölest is. Tojásos, reszelt sárgarépás lágyeleséget csak vedléskor, illetve fiókák nevelésekor etessünk! Gyári, jó minőségű lágyeleségek is kaphatók, ezekhez külön tojást nem kell adni.
Megfelelően felkészített, ivarérett, egészséges példányokkal a tenyésztés még kezdő madártartóknak sem okozhat gondot. Szaporíthatunk röpdében

– akár más fajokkal együtt tartva –, vagy éppen
páronként, kalitkákban. A kolóniás tartásnál a békés fajokból is kizárólag egy-egy pár élhet együtt.
A tenyészkalitnak is elegendő a 60 centiméteres
hossz. A csekélyebb zavarás érdekében használjunk
doboz-, illetve ládakalitkát, vagy ennek hiányában
takarjuk le az oldalsó rácsokat. A fészkelésre legalkalmasabb az elöl félig nyitott odú. Az aljára előzetesen tegyünk be egy maroknyi finom szénát, kókuszrostot. A fészek biztonságos ellenőrzéséhez és

a fiókák gyűrűzéséhez az odút
az egyik kinyitott ajtó elé, a kalitka külső oldalára rögzítsük. A
kalit aljára is tegyünk fészkelésre
alkalmas anyagot (papírcsík, kókuszrost, széna, fehér tollacskák),
melyből a pár kialakítja, kibéleli
a fészkét. A tojások száma 4-6,
rajtuk a tojó és a hím felváltva
kotlik. Kedvező páratartalom és
hőmérséklet mellett a kelési idő
általában tizenkét nap. Több tojás
esetén én négyre csökkentem a
számukat. Ennek következtében
a fiókák között kisebb a kelésből
adódó méretbeli különbség. Fontos az is, hogy kíméljem a szorgalmasan etető szülőket. Mivel
az ezüstcsőrű pintyek megbízhatóan nevelnek, más fajokhoz
dajkamadárnak is alkalmasak.
A fiatalok gyűrűzését négy-öt
napos korukban elvégezhetjük,
TERMÉSZETVÉDELMI
de a szülőket hosszasan ne háSTÁTUSZ
Nem fenyegetett
borgassuk! Fiókaneveléskor a
megszokott magkeveréket egéEX EW CR EN VU NT LC
szítsük ki csíráztatott magvakkal,
tojásos lágyeleséggel. A fiatalok
háromhetes korukban elhagyják
az odút. Szüleik további két hétig etetik őket, közben újabb költéshez kezdenek. Az odút a következő
Az ezüstcsőrű
költés előtt takarítsuk ki, majd pedig fertőtlenítsük!
pinty könnyen
A fiatalokat, miután önállóvá váltak, szüleiktől elvátenyészthető, bár
lasztva nevelhetjük tovább.
ijedős természetű
Az ezüstcsőrű pinty elterjedési
területe Mauritániától Szudánon
keresztül az Arab-félsziget keleti részéig húzódik. Természetes élőhelyén – mivel leginkább
apró magvakkal, gyommagokkal táplálkozik – a szavannákat
részesíti előnyben. Kisebb-nagyobb csapatokban kóborol,
keresi a víz közelségét. Fészkét
alacsonyabb bokrokra önállóan
is elkészíti, ám ha teheti, elfoglalja a szövőmadarak elhagyott
otthonát is.

madár. Erre
különösen költési
időben legyünk
tekintettel.

LAKÓ ANTAL

Fotó: wildlifeido /
Shutterstock

Az ezüstcsőrű
pinty fészkelési
időszakban párban, egyébként
kisebb-nagyobb
csoportokban
él, leginkább a
ragadozómadarak
jelentik számára a
veszélyt.
Fotó: Szymon Bartosz /
Shutterstock
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