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a címoldalon jaguár (Fotó: jeff Cremer). következő lapszámunkat április 28-tól keresse az újságárusoknál!
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
a nemzetipark-igazgatóságokkal és civil természet-
védelmi szervezetekkel együttműködve idén janu-
árban tizenharmadik alkalommal szervezte meg a 
hazánkban telelő sasok éves számlálását. Az egy idő-
ben történő megfigyelésekben ismét rekordszámú, 
421 felmérő vett részt országszerte, és növekedett a 
megfigyelt terület nagysága is. Ez kiterjedt az ország 
legjelentősebb ismert sastelelő helyeire, ebből követ-
kezően pontos képet alkothatunk a hazánkban tar-
tózkodó fajokról és ezek egyedszámáról. A felmérők 
2828 db 2,5x2,5 km-es UTM négyzetet (az ország te-
rületét felosztó rácsháló „szemeit”) érintettek, ez ösz-
szesen 17 638 km2-t jelent, ami az ország területének 
19%-a. A 2016. évi sasszinkron során 789-884 közötti 
rétisast és 346-392 közötti parlagi sast sikerült meg-
figyelni, ami a felmért területek méretéhez viszo-
nyítva is valamelyest meghaladja az elmúlt évtized 
átlagát. A fenti számok alapján a felmérés során be-
járt sastelelőhelyeken, tehát a „legsasosabb” élőhe-
lyeken is 100 négyzetkilométerenként mindössze 
átlag 4,5 rétisas és 2 parlagi sas került lencsevégre.  
A réti- és a parlagi sasok mellett 6 szirti sast és 4-5 
fekete sast, valamint további 13 ragadozómadár-faj 
mintegy 7000 példányát is megfigyelték a szakem-
berek. (Forrás:www.mme.hu)

MeGMeNeKüLT  
CsimpÁnzok 
Már 2013-ban döntött az Ame-
rikai Nemzeti Egészségügyi 
Intézet (NIH) arról, hogy fel-
hagy a csimpánzkísérletekkel. 
Ötven példányt azonban előre 
nem látható célokra meghagy-
tak, s most ezek is elnyerték a 
szabadságot. Nyilván nem 
csak a NIH laboratóriumaiban 
sínylődtek, sínylődnek csim-
pánzok, de már tervezik, hogy 

más kutatóközpontok is leállnak a csimpánzkísérletekkel – legalábbis Ameri-
kában. A döntés megszületésében nagy szerepe volt a magyar származású, 
nemrég elhunyt Teleki Gézának, valamint a világhírű csimpánzkutatónak, 
Jane Goodallnak. (Forrás: Greenfo)
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Az éV hüLLője
Lapzárta után érkezett a hír, hogy az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szak-
osztálya 2016-ban a kockás siklót választotta az év hüllőjének. (Az év rovará-
val és halával külön cikkben foglalkozunk.)
Noha a „kockás” jelző találó, mert jórészt megfigyelhető pepita mintázata, de 
ugyanígy kiérdemelné a „vízi” jelzőt is, talán még a vízisiklónál is jobban. Ki-
fejezetten ragaszkodik ugyanis a víz jelenlétéhez, mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint hogy fő táplálékát a halak 
jelentik. Közeli rokona a vízisiklónak, 
közös tulajdonságuk, hogy kloá-
kájukból bűzös váladékot bocsátanak 
ki, ha zaklatják vagy megfogják őket. 
Egy napba is beletelhet, mire a szap-
pannal történő, többszöri kézmosás 
után sikerül meg szabadulni az erős 
szagtól. A kockás sikló nem csupán 
felül kockás, hanem alul is; hasa 
majdnem olyan, mint a vízi siklóé, 
bár nála a fekete-fehér mintázatból a 
fehér inkább narancssárga vagy sár-
ga. Fejformája viszont jól megkülön-
bözteti: a kockás sikló feje hos szabb, 

rombusz alakú, s szemei erősen kidüllednek, talán azért, hogy a víz alatt is jól 
lásson. E kígyófaj ugyan ragaszkodik a vízhez, de alkalomadtán messzire eltá-
volodhat tőle. (Forrás: www.mme.hu, Babocsay–Korsós: A ha ragos  sikló és ro-
konai, FÁNK 2016)

Fiatal parlagi sasAz állatvédők 
most komoly 

csatát nyertek, 
de a világ 

számos labo-
ratóriumában 

még mindig 
sok példány 

sínylődik. 
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A 
vezető állatkertészet technológiai fejlődésének üteme 
nem nagyon tér el mondjuk a médiaiparétól vagy a 
számítástechnikáétól, de természetesen más mód-

szerekkel dolgozik. Itt a hagyományos mindig keveredik az 
újjal, a kétkezi munka a modern gépekkel. 

vÁltozó közönségigények
A világ mintegy tízezer állatkertje között lehetetlen két egy-
formát találni. Mindegyik más és más, hiszen mindegyiket 
más közösség igényei hozták létre és tartják fenn. Mégis akad 
hasonlóság, hiszen együttműködéssel, sok ezer szakember 
kollektív tudásával és sokrétű kapcsolatrendszerek profesz-
szionális tapasztalatával működnek. Persze nemcsak együtt-

működnek, hanem versenyeznek is: akár az állatkertek egy-
mással, ám még inkább az egyéb szabadidős szolgáltatásokat 
adó vállalkozásokkal és intézményekkel. Ráadásul a nagyobb 
jólétben élő emberek „élvezeti” igényei is nyilvánvalóbbak 
lettek, sőt ez a szegmens a szolgáltatásipar, így a gazdaság 
egyre hangsúlyosabb részévé válik. Mind több célpont alkot-
ja e külföldön experience economynak, „tapasztalatiparnak” 
nevezett, s egyre komolyabb gazdasági tényezőnek is számí-
tó hálózatot, amelyben mások mellett múzeumok, galériák, 
műemlékek, nemzeti parkok, történelmi kertek, különleges 
vidékek, tájak, barlangok, régi vasutak, hajók, science cen-
terek („csodák palotái”), valamint természetesen növény- és 
állatkertek vesznek részt. Közös vonásuk, hogy közfunkcióik 

iDőUtazÁs a vÁrosligetBen
a moDern Állatkertészet és a BioDóm

A 19. század kezdete óta egyre több állatkert létesül, s ezekbe egyre több ember látogat el. 

Az irántuk való társadalmi igény úgy változik, mint az emberek és a természet közötti viszony. 

E változás jól látható az állatkertek által nyújtott szolgáltatások tartalmában és módszereiben, 

technológiáiban is. Nem csupán arról van szó, hogy a szűk ketreces, menazsériaszerű állattartás a 

21. században már nem fogadható el, s egyre újabb, az állati jóllétet tiszteletben tartó elhelyezési 

és kiállítási technikákat kell alkalmazni, de a modern médiakultúrához szokott látogatók is az 

élmények sokkal szélesebb spektrumára számítanak, mint pár évtizeddel ezelőtt.

3



fenntartása érdekében a tudással piaci értékként is bánnak, s 
a megkeresett jövedelmet nem profitorientált módon fordít-
ják társadalmilag hasznos tevékenységekre.
Ezen a területen kell helytállniuk a modern állatkerteknek is. 
Persze az állatkerteknél a legfontosabb az élő gyűjtemény és 
annak kiállítási színvonala; mindkettőben nagy volt a fejlő-
dés a modern állatkertészet két évszázadában. 

különleges közösségi terek
Szinte közhely, hogy az állatkertek fontos közfeladatokat szol-
gálhatnak: oktatás, természetvédelem, tudományos kutatás 
és rekreáció-turizmus, ám ennél sokkal többről is szó van. 
Egy modern állatkert különleges közösségi tér, élményeket 
kínál a látogatóknak, felnőtteknek és – ami még fontosabb – 
gyerekeknek. Sőt, akár generációkat összekapcsolva, színhe-
lyet teremt a családok közös élményeihez. A modern állatker-
tészet keretrendszere és módszertana alapvetően két irányba 
fejlődik. Az egyik a méretbeli növekedés, a másik a korlá-
tozott területek intenzív hasznosítása. A közönség mindkét 
esetben döntően városlakó, még akkor is, ha történetesen 
egy nagyvároson kívüli vagy egy üdülőhelyen lévő állatpar-
kot keres fel. A régi, 19. századi városi állatkertek 5-10, leg-
feljebb 20 hektárosak voltak csupán, a 20. század végén már 

ennek a duplája a gyakoribb. A 21. században viszont a leg-
több új állatkert városon kívüli nagy területen létesül, s nem 
számít ritkának akár a száz hektárnál nagyobb méret sem.
Közép-Európában az ekkora kiterjedésű állatkert még ritka; 
egyetlen hazai kert sincs a rekordméret közelében. A legna-
gyobbak – a szegedi, a veszprémi és a nyíregyházi – is 30-40 
hektár közöttiek. Az igazság az, hogy nagyjából ekkora te-
rületet tudnak a látogatók kényelmesen egy nap alatt bejár-
ni. Ha ennél nagyobb a kert, akkor már járművel látogatható 
szafariparkként üzemeltetik. Egyedül a Budakeszi Vadaspark 
100 hektáros, melynek azonban csak a töredékén vannak ál-
latbemutatók. Eközben az Egyesült Arab Emírségekben lévő 
El-Ajn (Al-Ain) város állatkertjében megnyílt új szavanna-
kifutó önmagában 54 hektár! A Kárpát-medencében a kas-
sai állatkert a rekorder, sőt 300 hektáros területével (ami kb. 
3 Városliget mérete) az egyik legnagyobb Európában. Igaz, 
ezt csak részben használják ki, az intenzívebb bemutatórész 
nagyjából tízhektáros. 

szükségBől erény
A világ vezető állatkertjeinek zöme azonban nagyvárosban 
található, ami egyszerre előnyük és hátrányuk. Mára kör-
benőtte őket a város, s bővítésük nagyon nehéz. Mégis sok 
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közülük – leginkább a társadalmi igények miatt – növeked-
ni tudott. A város központi szövetében működni egy ilyen 
intézmény számára azért előny, mert könnyen elérik a lá-
togatók. Nem véletlen, hogy ma a világvárosi kertek a leg-
népszerűbbek. Európában listavezető a moszkvai és a berlini 
állatkert, látogatószámuk 3 millió körül van, de a legtöbb mil-
liós közönségű állatkert is nagyvárosban vagy annak közelé-
ben található. Akad persze kivétel is, így az utóbbi egy-két év-
tized alatt zöldmezőn rendkívüli attrakcióvá nőtt állatkertek, 
mint a Parc de Beauval Franciaországban vagy a Pairi Daiza 
Belgiumban.
A miénknél kellemesebb klímájú országokban az állatkerte-
ket egész évben sokkal egyenletesebben keresik fel, jóllehet 
az extrém meleg, hűvös vagy esős, viharos napok és hetek 
még itt is kiürítik a kerteket. Közép-Európában holtszezon az 
év több mint egyharmada, novembertől március közepéig. 
Budapesten a nyári napok átlagos látogatószámának egyti-
zede érkezik hozzánk a téli napokon, holott az állatok ugyan-
úgy itt vannak, sőt tartásuk költségei még magasabbak is, 
mint jó időben, hisz fűteni kell rájuk.

FelaDott Áttelepítés
Ahol tehát szűkös a terület, nincs lehetőség jelentős bővülés-
re; ott a meglévő területen érdemes és kell fejlődni. Budapest 
állatkertje első 50 évében még jól elvolt a Városliget és a vas-
úti területek közötti kerítésein belül. 
Mikor azonban sokkal könnyebbé vált az állatgyűjtemény 
gyarapítása, s egyre nagyobb lett az emberek igénye további 
egzotikumokra – emellett fejlődött az állattartás és -bemu-
tatás színvonala is –, kezdett szűknek bizonyulni a bő tíz 
hektár. Kevesen tudják, hogy már egy évszázada felvetődött, 
hogy az 1866-ban még a város szélére telepített állatkertet 

máshová, nagyobb helyre kellene költöztetni. De annyira 
népszerű volt a városligeti (és valahogy mindig akadt sürgő-
sebb fejlesztenivalója a fővárosnak), hogy végül kiszakítha-
tatlanul a mai helyén ragadt. Az 1950-re kialakult megcson-
kított területet országos természeti védelem alá helyezték, s 
egészében műemlékké nyilvánították mind történelmi park-
ja, mind különleges épületegyüttese miatt. Jómagam 22 éve 
készített igazgatói programomban is azzal számoltam, hogy 
a régi műemlék állatkertet (Csányi Vilmos akkori remek ter-
minológiája) a helyén kell megtartani és ott ékszerdobozzá 
alakítani; jóval kisebb gyűjteménnyel viszont egy nagy mé-
retű iker-állatpark kellene Budapest és az agglomeráció kö-
zönsége számára a város peremén. Minden egyebet igen, de 
ezt a projektet két évtized alatt sem sikerült megvalósítanom, 
bár most is hasznosnak ítélem. Ám jelenleg más, sokkal fon-
tosabb teendőkre kell az erőket összpontosítani. 

töBB helyet az Állatoknak
Amikor a régi kert 10,8 hektáros területét 2014-ben sikerült 
a tönkrement Vidám Park 6,5 hektárjával bővíteni, sok akut 
állattartási gond megoldása is belátható közelségbe került. 
Tudniillik az elmúlt 22 évben a gyűjtemény dinamikusan 
változott, mert nemcsak az állattartás elvárásai szigorodtak, 
hanem a jogszabályi előírások is. Számos nagy testű, na-
gyobb mozgásigényű állatfaj tartását helyhiány miatt egy-
szerűen fel kellett adni, másoknál az egyedszámok estek 
vissza. A hajdani fél tucat méretes szarvasfaj helyett ma egy 
kistestű szarvast, egy muntyákszarvast tartunk, 16 medve 
helyett 2 medvénk van, de hasonló a csökkenés a főemlősök, 
a marhafélék vagy a nagyragadozók körében is. Elmentek a 
csimpánzok és a gibbonok – még a jegesmedvék is. Az iko-
nikus fajok fogyását nem lehetett volna megállítani, ha nem 
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történik valami. Láthatóvá vált, hogy a régi területen a koráb-
bi tartási feltételek között megszűnik az elefántok, az orrszar-
vúak tartása is. 
Nyilván, ha ötleteket keresünk az területeken elhelyezendő ál-
latokra, először a hiányzó és a kiszoruló fajok jutnak eszünkbe. 
Régi, immár évszázados álom a tengeri bemutató nagymére-
tű tengeri halakkal, hisz a legnagyobb medencénk sem több 
80 ezer liternél. Emellett szükséges a méltó elhelyezés a fókák 
számára is. Ha mindezeket egymás mellé rakjuk, látható, hogy 
elhelyezhetők az új területen, de egyáltalán nem közömbös, 
hogy miként.
Korábban is voltak már nagyobb, pavilonszerű állatházaink, 
ám például még a két és fél ezer négyzetméteres, Akvárium-
mal egybenyitott Pálmaházból is fél-háromnegyed óra után 
ki kell jönni, és a kabátot felöltve át kell ballagni egy másik 
épületbe. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a vá-
rosligeti zoo-ban a Pálmaház mellett két nagy beltéri kiállítás 
(a Szavannaház, továbbá az Emberszabásúak Házával össze-
kötött és így 3500 négyzetméteres Varázshegy), valamint egy 
tucat kisebb bemutató 13 ezer négyzetméternyi zárt teret tesz 
ki. Mindez azonban még mindig nem oldotta meg a holtsze-
zon problémáját. Télen is szeretjük az állatokat, mégsem szí-
vesen megyünk állatkertbe.

miért éppen BioDóm?
Az állatkertek régóta próbálkoznak újításokkal, ám a terület 
növelésére nincsen komoly lehetőségük a városi kerteknek. 
Van, ahol fedett folyosók kötik össze a pavilonokat, másutt 
a klasszikus modell alapján egyre nagyobb állatházakat 
építettek, ám az egzotikus állatok tartása ettől minőségileg 
nem változott. Az igazi áttörést egy kis holland családi ma-
gánállatkertnek, az arnhemi Burgers Zoo-nak köszönhet-
jük, amely 1988-ban hatalmas teret, 15 ezer négyzetmétert 
fedett be fújt fóliapaplanokból álló kazettás tetővel, melybe 
egy komplett trópusi esőerdőt telepített. Itt, akár egy darabka 
természetben, rengeteg állatot helyeztek el, a zömét szaba-
don, másokat diszkréten elkerítve, s a látogatók szinte egy 
másik világba lépve, szabadon járhatják be, fedezhetik fel e 
különleges környezetet. Hat évre rá egy 7500 négyzetméte-
res, hasonlóan befedett észak-amerikai sivatagot létesítettek, 
hogy aztán 2004-ben Zürich is átvegye a példát egy 11 ezer 
négyzetméteres madagaszkári őserdővel. Aki megfordult 

egy ilyen hatalmas élő üvegházban, megdöbben, hogy mi-
lyen természetességgel élnek és mozognak az állatok a ren-
delkezésükre álló terekben.
A siker óriási volt. A svájciak a látogatószámot tartósan a ko-
rábbi egynegyedével emelték meg. 
A biodómok a szabadidős piacon a plázáknak is egyfajta ver-
senytársai, hiszen itt is eladnak valamit, csak ez a valami a 
tudás és az értelmes családi időtöltés. Mivel komoly szakmai 
kihívást és nagy anyagi befektetést kíván, mindeddig kevés 
helyen fogtak az építésükbe. Európán kívül Észak-Ameriká-
ban működik még néhány, Ázsiában pedig talán csak a szin-
gapúri fordított világot, a hűtött terű óriási növényházat ér-
demes kiemelni. Az eddigi legnagyobb a maga 16 és fél ezer 
négyzetméterével a három éve megnyílt lipcsei Gondwana-
land, mely az állatkert korábbi másfél milliós látogatószámát 
kétmillió fölé vitte. Az egy esztendeje átadott, csaknem egy-
hektáros wroclawi Afrykariumra pedig az állatkert addigi fél-
milliónál némileg több látogatója helyett az első teljes évben, 
2015-ben már 2,2 millióan voltak kíváncsiak.
De mire számíthatunk a Városligetben? A hollandiai Em-
menben márciusban megnyíló, 17 ezer négyzetméteres tró-
pusi biodómnál a miénk valamivel nagyobb lesz, bár nem a 
méret a fontos, hiszen épülnek majd még nagyobbak is. A mi 

biodómunk teljes szintterülete két hektár körüli lesz, amiben 
egy háromszintes akvárium és egy hozzávetőleg ezer négy-
zetméteres, föld alatti látogatóközpont is helyet kap. A ma-
gassága átlagosan 17 és fél méter, egyetlen ponton – ahová a 
legmagasabb fák kerülnek – pedig 36 méter lesz, alig maga-
sabb az évszázados Nagyszikla csúcsánál.
Sokan kérdezhetik: miért éppen ekkorát építünk? A mostani 
lépésnek több logikus indoka van. Az állatkert a tönkrement 
Vidám Park területével is csupán közepes méretűvé bővült, 
ráadásul az új rész a Hungária körúti felüljáró mellett Buda-
pest környezetvédelmi térképén az egyik legzajosabb, intenzív 
légszennyezettségű terület. A Hullámvasút ettől nem véd, s az 
értékes állatok szabadban való tartása az említett 50–100 mé-
teres sávban állatkínzás volna. A biodóm azonban nemcsak a 
benne lévő állatokat védi, de a kert és a Liget többi része felé 
is csillapítja a káros hatásokat. Továbbá hasznosítani fogja a 
Széchenyi fürdő eddig jórészt pocsékba menő hulladékvizé-
nek hőjét, amivel a csarnok fűtésének – és remélhetőleg hűté-
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sének – jelentős részét fedezni lehet. Akkora épület szükséges, 
amelyben elférnek a nagy fák, az állatok méltó helyet kaphat-
nak, a ház statikája, energetikája, tűzvédelme optimalizált. 
A program során a volt vidám parki terület zöldterülete, park-
hatása legalábbis megduplázódik: a biodóm nélküli szabad 
területen kétszer annyi lesz a zöldfelület, mint korábban az 

egész hat és fél hektáron volt. (Persze a biodóm belső terének 
egész évben zöld szubtrópusi dzsungele nélkül.)
Lipcsében a trópusi esőerdőt a hajdani Gondvánafölddel 
párosították, benne olyan népszerű trópusi állatok láthatók, 
melyek az ősi szuperkontinensből képződött délszaki vi-
dékeken – Dél-Amerikában, Ausztráliában, Dél-Afrikában 
– élnek ma. Így aztán a mókusmajmok, óriásvidrák, ocelo-
tok, ausztrál tüdőshalak, erszényesnyestek, éji makik, törpe 
vízilovak és cerkófok, maláj tapírok és álgaviálok kaptak he-
lyet egy fedél alatt.

pannon ősvaDon
Budapest biodómja sem lesz kevésbé érdekes, sőt! A talajvizs-
gálatok kiderítették, hogy a terület alatt 40-50 méter mélyen 
miocén kori homokkő az alapkőzet, mely akkor képződött, 
amikor a térségben a Középső-Paratethys tenger hullám-
zott, vizében cápák, partjain ősormányosok, ősorrszarvúak, 
medvekutyák, őslovak, főemlősök éltek. A 23 milliótól 5 mil-

lió évvel ezelőttig tartó miocén időszak bőséges hazai lelet-
állományából kiindulva épül fel a kiállítás „meséje”, hisz az 
ipolytarnóci lábnyomleletek, a rudabányai emberszabásúak, 
a csákvári, baltavári háromujjú őslovak, kapafogú elefántok, 
kardfogú tigrisek, ősorrszarvúak, tapír- és zsiráffélék, a sok-
felé található gazdag tengeri maradványok, fókák, szirének, 
cetek tömeges fosszíliái hazánkat a miocén kori paleontoló-
gia kincsestárává teszik. Még a balatoni kecskeköröm kagy-
lók is miocén korúak! Erre rímel biodómunkban a Pannon 
Ős vadon kifejezés, mely – némi gondolati ugrással – azt 
próbálja érzékeltetni az óvilági fauna (Eurázsia és Afrika) eg-
zotikus állataival, milyen lehetett itt egykor a mára elsüllyedt 
világ. Ezen keresztül rendkívül időszerű környezet- és ter-
mészetvédelmi kérdéseket, a fajok és a biológiai sokféleség 
gyors változásának történetét, az állatok veszélyeztetettségét 
és a klímaváltozás hatásait is el lehet mesélni.
A biodóm komoly közösségi, de legkivált remek családi prog-
ramokra ad majd lehetőséget. Az állatok bemutatói mellett 
lesz itt belső hegy, barlang, a kifutók mentén csónakkal be-
járható vízi út, étterem. 
A legfontosabb persze a találkozás az élőlényekkel. A modern 
állattartás is igényli a tágas tereket. Nem a százéves Elefánt-
ház megbotránkoztató istállóiban láthatják majd a látogatók 

télen az elefántokat, hanem akkora belső kifutóban, mint 
amekkora most a külsőjük, sőt jó időben egy félhektáros kül-
ső kifutót is használhatnak majd. Végre mód nyílik a számuk-
ra megfelelő szociális kapcsolatok megteremtésére is, és itt az 
elefántbika mellett – egy helyett – akár négy-öt borjas tehén 
is tartható lesz. Emberszabásúakból a legérdekesebb faj, a 
törpecsimpánz kerül a biodómba, s meggyőzően nagyvona-
lú körülményeket kell biztosítanunk ahhoz, hogy az európai 
fajbizottság jóváhagyja az új tartási helyet Budapesten. E két 
nagyon fontos faj mellett további ikonikus állatok is laknak 
majd itt: ajakos vagy talán maláji medve; lesz komoly kroko-
dilbemutató, és persze méretes cápák, ráják is el fognak fér-
ni a kétmillió liter tengervizet befogadó nagy medencében. 
A legfontosabb persze, hogy mind az állatok, mind a látoga-
tók bármilyen időben kellemesen érezzék magukat, és hogy 
az utóbbiak a lenyűgöző méretű térben páratlan élményeket 
szerezhessenek.

PROF. DR. PeRsányi Miklós
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A 
klímaváltozással – egyelőre még mindig inkább csak 
fogalomként – nap mint nap szembesülünk, ha más-
hogy nem, hát a híradásoknak köszönhetően. A leg-

többször említett mutató a felmelegedés: az átlaghőmérséklet 
emelkedését Magyarországon az 1980 és 2080 közé eső száz 
évben 4–5 °C-ra teszik a kutatók. Ha ez első hallásra nem tű-
nik is soknak, érdemes tudni, hogy egyezik azzal az értékkel, 
mely az utolsó jégkorszak leghidegebb periódusától a XXI. 
század elejéig végbement – ám akkor nem száz, hanem 10 
ezer év telt el! Az így felgyorsult folyamatoknak köszönhető-
en rendkívül korlátozott az evolúciós alkalmazkodás lehető-
sége. A klíma gyors változása a legtöbb élő rendszerre negatív 
hatással van: felborítja az akár évmilliók alatt kialakult, ösz-
szecsiszolódott rendszerek szereplőinek kapcsolatait.

vonUlnak vagy maraDnak
A mindenki előtt ismert madárvonulás kialakulásának hát-
terében is elsősorban klimatikus okok állnak. Természetesen 
itt évmilliókkal ezelőtti helyzetről van szó, ahol a kontinen-
sek vándorlásával párhuzamosan a különböző eljegesedé-
si időszakok kényszerítették ki a legkedvezőbb útvonalakat.  
A madarak több mint százmillió éves evolúciója alatt nyil-
vánvalóan e hatások eltérő módon váltották ki a megfelelő 
válaszokat, de a hosszú távú (Európában az ún. transzszaha-
rai) vonulók folyosói jelentősen nem változhattak.

A vonulás fő oka legfőképp a táplálékszegény időszak elke-
rülése, a túléléshez megfelelő és ezzel együtt zsákmányban 
is gazdag éghajlatú területek felkeresésének szükségessége 
volt.
Ugyanakkor egyes fajok „felismerték”, hogy nem feltétlenül 
kell – az amúgy is óriási kockázattal járó – vonulást „erőltet-
ni”: kis szerencsével a zordabb napok túlélhetők, s az utazás 
elmaradásán megspórolt idő és energia máshol (jelesül a 
területfoglalásban és a költésben) nagy hatékonysággal fel-
használható.
Az említett – elsősorban közép- és rövid távú vonuló – ma-
dárfajok számára szó szerint kapóra jöttek az elmúlt századok 
felerősödő antropogén hatásai. Ezek egyfelől a városok nö-
vekedésében, környezetüknek a madarak teleléséhez kedve-
ző átalakulásában (városklíma), másfelől a globális, illetve a 
térségi éghajlati változásokban érhetők tetten.
A kontinensszerte, így hazánkban is elterjedt barátposzátá-
nak (Sylvia atricapilla) különböző vonulási stratégiái vannak. 
A legészakibb állományok vonulnak a legdélibb helyekre 
(egészen Afrikáig), míg a közép-európaiak inkább csak a Me-
diterráneumig hatolnak.
Őszi vonulásuk idején nagy számban fogják és jelölik a fajt 
a magyarországi kutatási céllal működő gyűrűzőtáborokban 
is. Következésképp az Ócsai Madárvárta adataiból ismert, 
hogy alig húsz esztendő alatt a barátposzáták minden ivar- 

Az éghajlat jelentős módosulása nem szokatlan 

a Föld történetében. Ugyanakkor az emberiség 

technikai fejlődése, az iparosodással járó 

hatások felgyorsították, avagy épp előidézték 

bolygónk időjárásának változását, mely sokszor 

soha nem látott szélsőségekkel jelentkezik.  

A változások már nem év(tíz)ezredes, hanem 

akár évtizedes léptékben is számottevőek. 

Ezekhez kell a földi élővilágnak alkalmazkodnia, 

ha túl akar (minket) élni…

A táplálékváltás előnyhöz juttatja a vonulással 
szükségszerűen nem „foglalkozó” fajokat. A széncinege 

nyáron rovar-, télen magevő életmódot folytat.

vÁltozó szokÁsok
vÁltozó klíma,
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és korcsoportjának vonulása (tendenciózusan, azaz egy jól 
látható irányvonal mentén, számítható módon) két héttel ké-
sőbbre tolódott!
Emellett a terepi megfigyelések szerint az elmúlt két évtized-
ben egyre jellemzőbb a faj egyedeinek áttelelése a magyaror-
szági városi környezetben (s nemcsak a kifejlett hímek tesz-
nek így, hanem a vonulásra inkább hajló tojók is).
Az érdekes madármegfigyelések közzétételét lehetővé tevő 
www.birding.hu oldalra 2004 óta közel ezer barátposzá-
ta adata került fel, ami egy ilyen közönséges fajnál némileg 
meglepő. Ám ha a havi eloszlást nézzük, mindjárt kirajzoló-

lentősen csökkenhet. Sőt, kialakulhat akár egy „városi típus” 
is, mint az alapvetően erdőlakó, de ma már a települési kör-
nyezetünkből éppúgy ismerős fekete rigó (Turdus merula) 
esetében történt a XIX. század során.
A siker záloga e fajoknál az alkalmazkodás: bár elsődlegesen 
rovartáplálékon élnek, az őszi és a téli időszakban képesek 
váltani, s ilyenkor leginkább gyümölcsöket (bogyósokat és 
almát) fogyasztanak.

harC a hernyókért
A kizárólagos rovarevők helyzete már korántsem ilyen egy-
szerű. A hosszú távú vonulás ideje nem (vagy csak nehe-
zen) csökkenthető, így a klimatikus hatások – nyilvánvalóan 
rendkívül összetett – változásai erőteljesebb nyomást gyako-
rolhatnak rájuk.
Az örvös légykapó (Ficedula albicollis) kö zép hegységi er-
deink gyakorinak mond ható odúlakója. A nyíltabb lombos 
állományokat kedveli, elsősorban olyan bükkösökben és 
gyertyános-tölgyesekben költ, ahol bőséggel talál idős fákat, 
facsoportokat. Hosszú távú vonuló: a telet Afrika egyenlítői 
területein tölti, ahonnan aránylag későn (április második fe-
lében) érkezik vissza. Májusban kezd költésbe, fiókáinak nagy 
mennyiségben szállít különböző lepkehernyókat.
A klimatikus változások fő tünete, a (fel)melegedés egyik jel-
lemzője, hogy a kontinentális éghajlatunktól elvárható ke-
mény téli időszak egyre rövidebb lesz, sőt a csapadék- és hő-
mérsékletviszonyok sem felelnek meg az évszakról alkotott 

dik a lényeg: az adatok több mint fele a téli fél évből szárma-
zik, ezen belül is a három téli hónapból közel 400 megfigye-
lést közöltek.
A sikeres áttelelés eredménye tavasszal a vitathatatlanul 
kedvezőbb élőhelyek (revírek) elfoglalása lesz, ami egyértel-
mű versenyelőnyt jelent a vonulással „bíbelődő” fajtársakkal 
szemben. Mindennek következtében a „kockáztató” egyedek, 
illetve párok fészkelési sikere várhatóan nagyobb, így a jövő 
nemzedékek vonulási hajlama (viszonylag rövid idő alatt) je-

képünknek. A komoly hidegek elmaradása, a tavasz korábbra 
tolódása vagy a gyorsan betörő meleg idő együtt jár egyes 
lepkefajok hernyóinak tömeges jelenlétével, korai rajzásával. 
Ezt a költésbe kezdő légykapópárok egyszerűen „lekésik”, s 
mire a fiókanevelés ideje eljön, a legfőbb táplálék hozzáfér-
hetősége a töredékére csökken.
A kedvezőtlen helyzetet fokozhatja a szintén odúlakó, táplálék-
konkurens, de nem vonuló (táplálékváltó: nyáron rovar-, télen 
magevő) széncinege (Parus major) jelenléte, mely, ha képes 

A barátposzáta városi környezetben való áttelelése  
– egy évtized alatt – rendszeressé vált. Ma már nem 

csupán a kifejlett hímek, hanem a fiatalok, illetve a tojók is 
„kockáztatnak”, mint ahogy e pécsi fotón is látható.

A hosszú távú vonulók és táplálékspecialisták komoly hátrányt 
szenvedhetnek a klimatikus változásokkal. Az odúlakó örvös 
légykapók költési sikere a táplálékellátottságon is múlik, mely az 
időjárás függvényében akár számottevően átalakulhat.
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A Dunakanyar fövenyeit jobbára  
idegenhonos kagylófajok  

héjtömege borítja.

A kormos légykapó megnövelte tojásméretét,  
így javítja költésének sikerét.
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Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

reagálni a megváltozott körülményekre, sikerrel foglalja el a 
légykapók elől a fészkelésre alkalmas helyeket. Mivel az örvös 
légykapó rendkívül területhű madár, a hímek gyakran kényte-
lenek komoly harcot vívni az odúfoglaló betolakodókkal.
Ugyanakkor kutatásokkal azt is alátámasztották, hogy a kli-
matikus változásokkal összefüggésben az örvös légykapók 
költési ideje az 1980-as évektől érezhetően egyre korábbra 
tolódik.
Érdekes tanulmányok tudósítanak a nálunk csak szórványo-
san fészkelő közeli rokon kormos légykapóról (Ficedula hy-
poleuca). E madár az észak-európai, skandináviai területek 
tavaszának korábbra tolódását – mely a táplálékban gazdag 
időszak meghosszabbodását, s ezzel szemben a fészkelésre 

nyilván kevésbé alkalmas hőmérsékletű periódus csökkené-
sét jelenti – a tojásméret növelésével „nyugtázza”, nagymér-
tékben javítva költésének sikerét.

kagylók a DUna mentén
A klimatikus változások nemcsak egyes őshonos fajok szá-
mára nyitnak teret, vagy épp rontják (akár drasztikusan) 
életlehetőségeiket, hanem logikusan esélyt nyújtanak a je-
lenkorban már globális méreteket öltő – a Földet átszövő vi-
lágkereskedelmi hálózatok miatti – behurcolásokkal érintett 
fajok számára is. Utóbbiak között szép számmal találunk in-
vazív hajlamú, azaz az új élőhelyeket gyakorlatilag elözönlő 
növényeket és állatokat.
A honi Duna-szakasz mentén rengeteg apró sárga kagyló-
héjra lehet bukkanni, amely első ránézésre ártatlan dolog-
nak tűnik, s akár örülhetünk is, hogy a vízi élőlények ekko-
ra számban vannak jelen. Ám kissé jobban szemügyre véve 

őket, hamar kiderül, hogy leginkább az ázsiai kosárkagyló 
(Corbicula fluminea) üres héjairól van szó.
E puhatestű alig két évtizede jelent meg nálunk, ugrásszerű 
terjedését az is segíti, hogy folyóink átlaghőmérséklete emel-
kedő tendenciát mutat, ami kedvez számára.
Az ipari és mezőgazdasági tevékenységek oly erősen átfor-
málták a hazai vizek rendszerét, hogy a szűkebb tűrőképes-
ségű, őshonos vízi makrogerinctelen élőlények fennmara-
dása mára kérdésessé vált. Helyükbe szinte észrevétlenül lép-
nek tágtűrésű, szó szerint igénytelen, jellemzően tájidegen 
és nemritkán özönhajlamú társaik.
Mindezt egy vállrándítással el is intézzük, mindaddig, amíg 
saját életlehetőségünk alapjaiban meg nem rendül…
Márpedig ilyesmire is bőven akad példa (és esély), még a fej-
lett Európa belsejében is.
A klímaváltozás jelentette változásokkal az élőlények térbeli 
elterjedési területe számottevően változik meg. Bizonyos tí-
pusú élőhelyek a nem túl távoli jövőben egyszerűen eltűn-
hetnek. Ezek jellemzően olyan helyek, ahonnan a felme-
legedés hatásai elől „nincs hová” továbblépni. Ide vehetők  
a hegyvidéki és a sarkvidéki életközösségek, illetve olyan 
populációk, amelyek az elterjedési területük déli szegélyén 
élnek.

ónos eső és a géBek invÁziója
A Kárpát-medence esetében a vizes élőhelyek mellett az er-
dei életközösségek érintettek ilyen szempontból: az élővilág 
drasztikus változásai az ökoszisztéma-szolgáltatások csök-
kenésében nyilvánulnak meg. Vizsgálatok is igazolták, hogy 
a klímaváltozás károsítja erdeink állapotát. A sokszor kiváló 
felkészültséggel sem kezelhető szélsőségre jó példa a hazai 
középhegységi erdőket ért abiotikus csapás: 2014 decembe-
rének elején a 400 méter feletti erdőállományokra hulló csa-
padék – a szokásos szilárd halmazállapot helyett – ónos eső 
formájában érkezett (lásd Állatvilág 2015/2. szám, 21. old.).  
Az anyagi és természeti kár is tetemes volt, amit még fokozott 
az erdővagyon gerincét jelentő kidőlt, letört faanyag (már 
több mint egy éve tartó!) úgynevezett „feltermelésével” járó 
környezeti hatás, melyet épp a két legérzékenyebb elem, az 
erdei talaj és a vízhálózat szenved meg legjobban…
Víztereink minőségének romlását, szélsőséges változását ke-
vés gerinces élőlény tudja tolerálni – így félő, hogy a túlélést 
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A hazánkban a gébekkel  
együtt terjeszkedőben  
lévő nagy bukók  
előszeretettel tartózkodnak  
a dunai kövezésen: itt kedvező  
pihenőhelyet találnak,  
s a zsákmány is könnyen  
elérhető számukra.
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biztosító genetikai változatosság nem tud majd lépést tartani 
a klimatikus hatások sebességével. Mindemellett számolni 
kell azzal, hogy a legyengülő rendszerbe új elemek is érkez-
nek, amelyek tovább rontják a helyzetet.
A honi halfauna néhány újabb tagja – talán nem is meglepő 
módon idegenhonos jövevényekről van szó – ellenben re-
mekül kihasználja a kínálkozó lehetőségeket.
Az utóbbi időkben szinte évente jeleznek egy-egy újabb géb-
fajt (Neogobius spp.) hazánk vizeiből. E jobbára kis termetű 

(5–15 cm-es, ennél nagyobb méretet csak kivételesen elérő), 
jellegzetes formájú aljzatlakó tengeri halak közös ismérve – 
épp a fenéklakó életmóddal összefüggésben – a hasúszók 
összenövése által kialakult nagy tapadókorong.
A gébek terjeszkedési és alkalmazkodóképességét jól mutat-
ja, hogy az első előfordulási adatát csak az ezredforduló után 
produkáló feketeszájú géb (Neogobius melanostomus) az 
egyik legtömegesebb halfaj lett a hazai Duna-szakasz parti 
zónájában!
Sajnos a gébeknél is jelentkezik a korábbiakban említett 
komplex és úgyszólván kezelhetetlen probléma. Az inváziót 
követően a hasonló életmódot folytató (illetve az életközös-
ség azonos helyét eredetileg elfoglaló) őshonos fajok állo-

mánynagysága akár drámaian is visszaeshet. Ilyen 
– vizsgálatokkal alátámasztott – példa ismert a 

Szigetközből: az ott élő botos kölönte (Cottus 
gobio) populációja vészes fogyatkozásnak 

indult a Kessler-géb (Neogobius kessleri) 
megjelenése után.

A gébek erőteljes terjedését szorosan 
követi egy halevő madárfaj: a nagy bukó 

(Mergus merganser). Európai térhódí-
tása alig pár évtizedes: míg korábban e 

réce csupán a tengerparti országok nagy 
tavai mellett költött, mára belépett a kon-

tinens belsejébe, s a szélesebb folyók mellett 
terjeszkedik, követve a bőséges zsákmányt. 

Duna menti megfigyeléseink szerint fészkelési 
időben tulajdonképp a gébfajok jelentik a táplá-

lékbázisát a néhány párban már nálunk is költő 
nagy bukónak.
A fenti kiragadott példákkal talán vázlatosan 
szemléltethető, hogy a klimatikus viszonyok ko-
moly átalakuláson mennek keresztül, s ennek 

hatásai nemcsak az egzotikus tájak különleges 
élővilágában, de előbb-utóbb közvetlen környeze-
tünkben is megmutatkozhatnak…

selMeczi kOvács áDáM



A 
csónakokból kiszállva, a tízórás utazás után még fel 
kell kapaszkodni a meredek, agyagos partfalba faragott 
lépcsőkön, és haladni az őserdőbe vágott ösvényen 

néhány száz métert, hogy a cölöpökön álló, pálmalevelekkel 
fedett szálláshelyhez érjünk. Már sötét van, a trópusokon ha-
mar alkonyodik, de a diszkréten, petróleumlámpákkal kivilá-
gított falépcsőknél üdítő gyümölcslével és gőzölgő arctörlők-
kel várnak, hogy kívül-belül leöblítsük az idevezető út porát. 
Épp hidegfront van, az El Niño hatása, úgyhogy a remek 
svédasztalos vacsora után még melegvizes gumipalackokat 
is osztogatnak az ágyak felmelegítéséhez. Az apartmannak is 
beillő vendégszobák minden elképzelést felülmúlnak: oldalt 
az erdőre nyitottak, a bútorzat, a díszítés mindenütt természe-
tes anyagokból (fából, háncsból, kéregből, bambuszból) van, 
még a szobához tartozó személyes trezort is fakéreg borítja.  

A baldachinos ágyakat lehajtható szúnyogháló védi az éjje-
li rovarok ellen, s mindegyik hálószobához külön folyóvizes 
fürdőszoba tartozik. A hozott szappant, sampont, tusfürdőt 
kéretik nem használni, hanem adnak helyette környezetbarát, 
lebomló, természetes illatú saját illatszert. Minden tartozékon 
ott a Rainforest Expeditions logója, hogy tudatában legyünk 
a legapróbb részletekig megtervezett és gondosan kivitelezett 
szolgáltatáscsomagnak.

amazonasi meneDékhely 
Az „Amazonasi menedékhely” (Refugio Amazonas) a máso-
dikként épített őserdei turistaszállása az 1989-ben alapított 
ökoturisztikai cégnek. Négyórányi hajóútra van Puerto Mal-
donadótól, s 32 szobával várja a vendégeket. Fő célcsoportja 
a kisgyermekes családok, ezért játszótérrel, játszóházzal és 

Limától (Peru fővárosától) a repülőgép Cuzco hegyek közé szorított repterén megállva, összesen 

négy órát repül Puerto Maldonadóig, Madre de Dios tartomány székhelyéig. Puerto Maldonadótól 

a Rainforest Expeditions buszaival kétórás zötykölődés vezet az őslakos indián közösség területén 

a Tambopata folyóhoz. A kikötőben csónakokba szállunk, s 4 órát utazunk a folyón felfelé a 

Refugio Amazonas nevű erdei turistaszállásig. 

kUtatóÁllomÁs az őserDőBen 2.

Gyakori, nyúl nagyságú rágcsáló a barna aguti (Dasyprocta variegata)
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gyermekfoglalkozásokkal áll a rendelke-
zésükre. A szálláshelyet körülvevő, több 

mint 200 hektáros, magántulajdonban lévő őserdő azon-
ban nemcsak a szinte érintetlen élővilágra kíváncsi turis-
táknak szolgál látványossággal, hanem a kutatók számára 
is „aranybánya”. Talajlakó ízeltlábúakat, százlábúakat, 
ikerszelvényeseket még soha senki nem gyűjtött 
ezen a vidéken, így nem csoda, hogy már az 
első néhány nap, az erdőben gyűjtött avart 
kirostálva és fehér lepedőn szétválogatva, 
találtunk olyan fajokat, amelyek minden 
bizonnyal a tudományra újak, ráadásul 
Dél-Amerika e területéről még az állat-
rendszertani kategória szintjén sem vol-
tak ismertek.

A napi három őserdei sétán szakavatott kalauzok mutatják 
be a néhány kilométeres körzetben felfedezhető látványos-
ságokat: a hatalmas palánkgyökerű fák kérgén lapuló dene-
véreket, a gyökerek közti üregben rejtőző óriás madárpókot, 
a lombozatban rejtőzködő, zsákmányra váró zöld lándzsa-
kígyót, a nappal a kidőlt fatörzsekben megbúvó, de éjjel préda 
után járó, félelmetes külsejű ostorlábú ízeltlábút, az ösvényen 

igyekvő levélvágó hangyák dolgos seregét. Természe-
tesen a nagyobb termetű állatokkal, majmokkal, 

pekarival (dél-amerikai vaddisznó), agutival  
(nyúlhoz hasonló rágcsáló), kapibarával 

(nagy testű rágcsáló, „vízidisznó”) való ta-
lálkozás előre nem kiszámítható, ám a 
Tambopata Nemzeti Rezervátumban 
ezek is gyakoriak, és sűrűn kerülnek a 
táv cső vagy a fényképezőgép lencséje 
elé. Ragadozó macska félék, jaguár, puma, 
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Ostorlábú (Heterophrynus elaphus) A Perrhybris pamela nevű  
lepke nőstény példánya

A rostált talajtörmelék kiválogatása  
számos apró újdonságot eredményez.Ormányos ikerszelvényes (Siphonophorida)
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Az egyik alapvető követelmény, ha bármilyen ökoturisztikai 
projektet kívánunk létrehozni bárhol a világon, hogy a lakos-
ságot maximális tisztelet mellett bevonjuk a tevékenységbe. 
A helyi közösségek tökéletesen ismerik az ökoszisztémájuk 
működését, és ami ennél is fontosabb, a jövőben ők védel-
mezhetik ezáltal a saját élőhelyüket.

jagUÁrorszÁgBan

Amazonas környékén végleg megszűnt a helyi vadállomány 
gyérítése. A kutatók éves felmérései azt mutatják, hogy a kör-
nyező erdőben egyre növekvő számban vannak újra jelen az 
olyan nagyvadak, mint a különféle majmok, a dél-amerikai 
vaddisznók (pekarik) vagy akár a rájuk vadászó és így visz-
szatérő őshonos nagyragadozók. A jaguárt (Panthera onca) 
is egyre gyakrabban figyelhetik meg a Refugio Amazonast 
meglátogató ökoturisták.
A jövőre tekintve a Refugio Amazonas projektmenedzse-
rei a brazil dió kereskedelmében és terjesztésében is segí-
tik a gyűjtögető bennszülött családokat. A dióbélből ízletes, 
cukorral, csokoládéval bevont csemege vagy éppen brazil-
dió-olaj készül, és a korábban melléktermékként eldobott 
kemény, nehéz dióhéjakból pedig gyertyatartókat faragnak a 
Rainforest Expeditions erdei szálláshelyein. A nyers dióbelet 
sokféle helyi étel elkészítésénél hasznosítják, például a pirí-
tott brazildió-szeletekkel bevont sült csirke igazi ínyencség. 
Az emléktárgyakat pedig a turisták vásárolják szívesen, hogy 
otthon is emlékezzenek a Refugio Amazonas nyújtotta izgal-
mas őserdei élményekre.

A Refugio Amazonas projekt azzal a céllal létesült, hogy 
megvédjék a hely biodiverzitását a lakosság bevonásával, a 
megelőző „dzsungelszállás”, a Posada Amazonas már jól be-
vált rendszerét követve. A Refugio Amazonas egy 200 hektá-
ros privát rezervátum megvételével kezdődött a Tambopata 
Nemzeti Rezervátum pufferzónájában. A projekt a Posada 
Amazonastól annyiban különbözött, hogy itt a helyi Conde-
nado indián közösség nagyon kis létszáma miatt nem kapott 
közvetlen irányítási jogot és részesedést, viszont a közösség 
tagjait tanácsadóként bevonták a munkába, és így aktív tag-
jai lettek az „ökoturizmus fogaskerekének”.
Ezen a területen az egyik leggyakrabban végzett tevékeny-
ség a brazil dió (spanyolul castaña, Bertholletia excelsa) be-
gyűjtése. A Refugiót brazildiófa-bérlemények veszik körül, 
amelyek területén a helyi családok az érési időszakot követő-
en összegyűjthetik a földre hullott termést. Az állam engedé-
lyezi számukra, hogy a brazil dió gyűjtése során az erdőben 
vadállatokra is vadászhassanak, de kizárólag a saját igényeik 
kielégítésére.
A Refugio Amazonas projekt keretében azonban az a meg-
állapodás született, hogy a rezervátum területén a brazil diót 
gyűjtögető indiánok hagyjanak fel a vadászattal, s cserébe a 
vadhús helyett a projekt oldaláról kereskedelmi úton beszer-
zett húst (csirkét, sertés- és marhahúst) kapnak igényeik ki-
elégítésére. A sikeres megállapodás következtében a Refugio 
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Pekari (Tayassu peccari) ocelot is élnek itt; őket még nehezebb megpillantani. Friss 
lábnyomaikat azonban könnyű fölfedezni, s a kutatóállomás 
körül felszerelt automata, infravörös érzékelővel ellátott, éj-
jel is működő fényképezőgép-csapdák bizonyítják, hogy az 
emberi érzékszervek számára láthatatlanul, de jelen vannak 
a környező erdőben. Ottlétünk alatt egy alkalommal a reggel 
ellenőrzött felvételek tanúsága szerint alig pár száz méterre 
a szálláshelytől, egy gyakran használt ösvényen, előző nap 
fényes délben sétált el a hatalmas jaguár; tulajdonképp nem 
meglepő módon pontosan akkor, amikor a turisták többsége 
a fülledt melegben a délelőtti és a délutáni séták között épp 
sziesztaidejét tölti a függőágyakban…
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Zöld lándzsakígyó (Bothriopsis bilineata)

Pápaszemes kajmán (Caiman crocodylus)

viDrÁk és kajmÁnok
Az egyik kedvelt kirándulócélpont a pár kilométerre fekvő tó 
(Lago Condenado), mely valójában a Tambopata folyó lefűző-
dött holtága. Itt a Refugio Amazonas emblémaállatát, az óri-
ásvidrát lehet megfigyelni, de a víz fölé hajló ágakon elősze-
retettel tanyáznak hoacinok (Opisthocomus hoazin) is. Ez a 
madárfaj – rendjének egyetlen ma élő képviselőjeként – arról 
híres, hogy fiókái a szárnyat alkotó második és harmadik ujjuk 
végén jól fejlett karmokat hordanak. A kifejlett madár sem tud 
jól repülni: a lombkorona terméseit és gyümölcseit keresve, 
szárnyaival inkább kapaszkodik az ágakon, s egész megjele-
nése a kihalt, mintegy 150 millió éve élt Archaeopteryx ősma-
dár elképzelt küllemét idézi.
A Condenado-tóban kajmánok is élnek, ám az ő igazi élő-
helyük inkább maga a Tambopata folyó. Az évszakonként 
gyorsan változó folyású, hol mély, hol sekély víz felváltva 
iszapos vagy kavicsos. A csendes, sekély kanyarokban, az 
épp lefűződő holtágak öbleiben szívesen lapulnak meg a 3-4 
méterre is megnövő pápaszemes kajmánok; elejtésük, vadá-
szatuk a védett területen szigorúan tilos. Megfigyelésükre éj-
szakai csónaktúrákat szerveznek, ahol erős fényű lámpákkal 
kutatják a megfelelő folyószakaszok partját, általában garan-
tált sikerrel. A kajmánokat elvakítja a lámpafény, a visszatük-
röződő, piros pupillájuk alapján viszont messziről is könnyű 
észrevenni őket. 
Az ökoturizmus már eddig is rengeteget segített az itteni 
esőerdők védelmében. A helybéliekben tudatosult, hogy az 
erdő sokkal többet ér, ha érintetlenül hagyják, mintha fa-
anyagként eladják, ráadásul jóval fenntarthatóbb kereseti le-
hetőség is a jövendőbeli generációk számára. Jelenleg a he-
lyi lakosságból kerülnek ki az idegenvezetők és a turistákat 
kiszolgáló többi személyzet tagjai is. (Ezek az idegenvezetők 
20 éve nemritkán még maguk vadásztak a tapírra, a pekari-
ra és a kajmánra.) Továbbá egyre nagyobb hangsúlyt kapnak 
a terepi kutatások is. Több nemzetközi kutatóutat, köztük a 
miénket is a perui állam (FINCyT: Tudományos és Techno-
lógiai Innovációs Alap) és a Rainforest Expeditions fele-fele 
arányban finanszírozta egy, a tudományos kutatást népsze-
rűsítő pályázat keretében. A síkvidéki őserdő mélyén, a világ 

biológiai sokféleségének egyik forró pontján rengeteg még 
a fölfedezendő új faj, de nemegyszer a már rég felfedezett 
fajokról is hiányosak az ismereteink. A biológusok legújabb 
eredményeit egy hamarosan induló honlap foglalja össze, 
amelyet folyamatosan bővítenek majd. Remélhetőleg ez fel-
kelti további biológusok és turisták érdeklődését is, akár ku-
tatni, akár látogatni érkeznek e szinte még érintetlen trópusi 
paradicsomba.

kORsós zOltán, GaRai cintia, Oláh GyöRGy



Az oroszlánra – különösen a nagy, fekete sörényű hímekre – teljes joggal ráillik a fenséges jelző.  

Nem csoda, hogy e nagymacskát a régmúlt időktől fogva tisztelték eleink. Ez persze nem 

akadályozta meg őket abban, hogy vadásszanak rá; koponyáját-bőrét trófeaként megtartották.  

Sőt, egyes helyeken a húsát is jó étvággyal elfogyasztották, hogy a „királyi vad” ereje,  

bátorsága beléjük költözzön. 

A
z időszámításunk előtti 1100-as években uralkodó  
III. Ramszesz így büszkélkedett: „Én, a Fáraó saját ke-
zemmel harci szekeremről 102 vadszemű oroszlánt 

öltem meg.” Bizonyára elődei, majd az utána következő fá-
raók, királyok, nagyurak is jeleskedtek az oroszlánok pusz-
tításában. Később inkább élve volt szükségük rájuk. Felje-
gyezték például, hogy Marcus Antonius (i. e. 83–30), Julius 
Caesar tán legkiválóbb hadvezére gyakorta parádézott négy 
oroszlán húzta fogatában. Caracalla császár (188–217) pedig 
nagyra nőtt ölebként kényeztette szelídített nagyragadozóit. 
Éjszakánként állítólag az ágyát is megosztotta velük.

UralkoDók oroszlÁnjai

mint Zürich vagy Luxemburg. S melléknévként is – rendsze-
rint jól megérdemelten – fel-felbukkan a történelemköny-
vek lapjain. A szász, egyben bajor uralkodó Oroszlán Henrik 
(1129–1195), vagy a még ismertebb angol Oroszlánszívű Ri-
chárd király (1157–1199) tetteit gyakran e nemes ragadozóhoz 
hasonló bátorság jellemezte.

„SVÉD” NAGYMACSKÁK
Stockholm egyik városnegyedét a mai napig Djurgården-
nek, magyarul Állatkertnek nevezik. Ez a kifejezés először 
1452-ben bukkan fel a hivatalos iratokban. Akkortájt a király 
birtokában volt, s kezdetben háziállatokat csaptak ki a terü-
letre. IV. Erik (1533–1577) azonban már azt tervezte, hogy 
saját koronázási ünnepségét világraszóló állatheccel teszi 
emlékezetessé. Erik király oroszlánokat, tevéket és őstulko-
kat kívánt beszerezni délről, de ez nem sikerült időben, így 
a koronázására egybegyűltek „csak” medvék harcát szemlél-
hették buldog jellegű kutyákkal és felbőszített bikákkal. Jó-
val IV. Erik uralkodása után megérkeztek az első oroszlánok 
a királyi Djurgården elkerített szegletébe. Krisztina királynő 
(1626–1689), az Észak oroszlánja melléknévvel megtisztelt, 
kiváló hadvezér-uralkodó II. Gusztáv Adolf (1594–1632) lánya 
rajongott az állatheccekért. Az ő koronázását is „bearanyozta” 
egy ilyen rendezvény. A feljegyzések szerint feldühített lova-
kat, szamarakat, bivalyokat, vaddisznókat, idomított kutyá-
kat és egyetlen oroszlánt engedtek össze. Lelkesen biztatták 

A befogott oroszlánok többségére azonban véres harc és 
halál várt: a híres-hírhedt cirkuszi játékok fontos szereplője 
vált belőlük. Sokezres tomboló közönség előtt gladiátorokkal 
mérkőztek, máskor korai keresztényekre, bűnözőkre, netán 
hadifoglyokra uszították őket. A Római Birodalom összeom-
lása után, a méltán sötétnek nevezett középkorban ugyan 
lényegesen kevesebb oroszlánt fogtak be, bár élőhelyükön 
– különösen a keresztes háborúk alatt a Közel-Keleten – a 
pusztításuk tovább folyt. 

OrOSzlÁNOK AjÁNDÉKbA
Előfordult, hogy az uralkodók e nemes ragadozóval kedves-
kedtek egymásnak. Kapcsolaterősítő ajándékként valamelyik 
európai királyi udvarba kerültek. Például a joggal Nagynak 
is nevezett Anjou I. Lajos királyunk (1326–1382) 1359-ben 
Firenzéből kapott egy oroszlánkölyköt. I. Mátyásnak (1443–
1490), az Igazságosnak, ugyaninnen 1469. december 23-án 
érkezett két, már felnőtt példány. A krónikák feljegyzése sze-
rint ezek 1490 áprilisában, pontosan azon a napon és órában 
pusztultak el furcsamód Visegrádon, mikor Bécsben meghalt 
Mátyás király. 
A középkorban a harcokban tanúsított kimagasló bátorság 
és hatalom szimbólumaként tekintettek az oroszlánra. Ez a 
magyarázata annak, hogy annyi ország és vitéz címerpajz-
sán szerepel. Ott volt/van Anglia, Skócia, Norvégia, Dánia, 
Svédország címereiben, a walesi herceg pajzsán, zászlaján, 
nem is beszélve az olyan réges-régi alapítású városokról, 

Caracalla császár pénzén is látható a római uralkodó  
kedves oroszlánja.

Oroszlánszívű Richárd pajzsát 
oroszlános címer díszítette.
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A. U. Grillnek annyira megtetszett, hogy rögvest kitömet-
te, majd kincsei között a fő helyre állította. Sőt a tudomá-
nyos akadémián tartott egyik komoly előadásában is meg-
kapó részletességgel, büszkén emlegette e preparátumot!  
A kitömött oroszlán később a stockholmi természettudo-
mányi múzeumba került. Ma is ott lehet megcsodálni, azaz 
sokkal inkább szörnyülködünk rajta, mint az 1920-as esz-
tendőkben végleg kiveszett berber alfaj (?) egyik réges-régi, 
eltorzított példányán.
Az oroszlán persze napjainkban is több ismert királyság jel-
képállata, de tudomásom szerint már egyetlen európai ural-
kodónak sincs a közvetlen birtokában ilyen nagyragadozó.

kOvács lászló

őket a vérontásra. Nem így történt, ez az oroszlán igen bé-
kés teremtmény volt, nem lehetett a többiek ellen heccelni. 
A nézők akkor rökönyödtek meg igazán, amikor egy kisebb 
termetű, sovány, tarkabarka tehén körbezavarta „őfelségét” a 
manézsban! Akkor aztán végleg betelt a pohár; többet nem 
vehetett részt ilyen „szórakozásban”, innentől pusztán látvá-
nyosság gyanánt tartották. Az oroszlánok számára kialakított 
Lejonslätt (Oroszlánsík) nevű elkerített területen meg lehe-
tett nézni, ahogy büszkén pózolt, de „ragadozásra” rávenni 
lehetetlen volt. Az oroszlánok állandó jelenléte azon a helyen 
nagyjából hatvan évig tartott. Később is inkább csak szórvá-
nyosan lakott ott egy-két ajándékba kapott egyed. 

MANCS A DeKOltÁzSbAN
A legutolsót 1779-ben ajándékba kapta a svéd uralkodó, III. 
Gusztáv (1746–1792) a marokkói szultántól. Ez a példány egy 
jól megtermett hím volt, éspedig említett elődjéhez hason-
lóan szelíd, jámbor, jóindulatú példány. Feljegyezték, hogy 
egy alkalommal a gyönyörű Cederhielm grófnő túl közel 
került a rácshoz, s hátat fordítva beszélgetett egy udvari dá-
mával, mikor is a hatalmas hím kinyúlt, majd behúzott kar-
mú mancsát a hölgy vállán át annak dekoltázsára helyezte, 
anélkül, hogy keblét megsértette volna. A hölgy – későbbi 
állítása szerint – nem ijedt meg. Egészen addig mozdulat-
lan maradt, s a csevegést sem hagyta abba, míg az oroszlán 
óvatosan vissza nem húzta a mancsát. Ezt az érdekes újkori 
esetet később olajfestményen örökítette meg Elias Martin. 
Ám bármilyen kedves állatnak bizonyult is Svédország djur-
gårdeni legutolsó királyi oroszlánja, mégis szomorú véget 
ért. Báli mulatság alkalmával egy merénylő közvetlen közel-
ről hátba lőtte III. Gusztávot (aki pár nappal később belehalt 
az elfertőződött sebbe), Erland Ström fővadászmester pedig 
elrendelte: ha már a köztiszteletben álló uralkodó elhunyt, 
oroszlánja is kövesse a sírba. Sorsa 1792. július 31-én telje-
sedett be. „Ő” volt az utolsó példány az Oroszlánsíkon; ir-
hája azonban napjainkig fennmaradt. Lenyúzva, kikészítve 
előbb az uppsalai egyetemnek ajánlották fel, de nekik nem 
kellett. Így magángyűjteménybe került, egy észak-upplandi 
uradalomba. Annak zoológiai érdeklődésű tulajdonosának, 

A stockholmi természettudományi múzeumban  
van kiállítva a hajdan Djurgårdenben tartott oroszlán  

igencsak félresikerült preparátuma.

Leginkább Észak-Afrikából és a Közel-Keletről kerültek a középkori 
és újkori Európa uralkodóihoz ilyen nagyragadozók. Az Észak-

Afrikában honos alfaj tipikus hím képviselőjéről készítette ezt a 
felvételt Alfred Edward Pease 1893-ban



A hópárduc az egyik legtitokzatosabb macskaféle. Igaz, tekintélyes méretű, ám néhány anatómiai 

sajátossága és különleges viselkedése miatt sokáig nem sorolták a nagymacskák közé.  

Az enciklopédiákban valahol középen állt, a kismacskák és a nagymacskák között.

magas hegyek
FejedeLMe

laDakh hópÁrDUCai

M
a már tudjuk, hogy nagymacska, habár a legkisebb: 
testhossza 1 méter körüli, a farka még egyszer ilyen 
hosszú. Utóbbinak fontos szerepe van a sziklákon 

való egyensúlyozás közepette. Továbbá vaskos farkával védi a 
pofáját pihenés közben, s e testrész zsírraktárként is funkcio-
nál. A hópárduc a zord körülményekhez ezen kívül is sokfé-
leképpen alkalmazkodott. Orrlyukai nagyon szélesek, segítve 
belélegezni a magashegyi ritka levegőt. Kis fülei csökkentik 
a hőveszteséget. Lábai rövidek, erősek, alkalmasak a nehéz, 
sziklás terepen való közlekedésre. A nagymacskák közül ő ké-
pes a legtávolabbra ugrani: helyből akár 16 métert is.
A hópárduc természetbeni megfigyelését sokáig lehetetlen-
nek tartották. A fantáziámat már gyerekkoromban megmoz-
gatta ez az állat, de nem fűztem hozzá komoly reményt, hogy 
valaha is állatkerteken kívül találkozhassak vele. Azt olvas-
tam, hogy még a fajjal foglalkozó azon kutatók sem látják, 
akik hónapokat töltenek el az élőhelyén. Ennek oka elsősor-
ban a ritkasága. Hatalmas területen fordul elő, Kazahsztántól 
egészen Bhutánig, állományát 3000 és 7000 példány közötti-
re becsülik.

ha megszólalnak
A 2000-es években azonban az India északnyugati részén, 
Ladakhban lévő Hemis Nemzeti Parkban megszaporodtak az 
észlelések. A National Geographic filmet is forgatott az álla-
tokról a szóban forgó területen.
2009-ben lehetőségem nyílt csatlakozni egy angol csapat-
hoz, s részt vehettem egy kéthetes hópárduckeresésben. 
Azóta még kétszer jutottam vissza, 2011-ben és 2015-ben, 

egy-egy kisebb csoportot is beszervezve. Mindhárom túrán 
sikerrel jártunk, láthattuk e rejtélyes nagyragadozót.
Ladakh neve sokak számára ismeretlenül cseng. Ez a körül-
belül magyarországnyi terület India északnyugati tartomá-
nyának, Dzsammu–Kasmírnak a keleti részét foglalja ma-
gába. Egy időben Kína is igényt tartott volna rá, de megál-
lapodott Indiával. Ladakh vallási és kulturális szempontból 
Tibethez feltűnően hasonlít, ezért Kis-Tibetnek is nevezik.
A Ladakhban található Hemis Nemzeti Park Dél-Ázsia leg-
nagyobb nemzeti parkja, mintegy Fejér megye méretű, 1981-
ben alapították. Nehéz megbecsülni, de hozzávetőleg 15 hó-
párduc élhet a területen.
A nemzeti park a repülőtérről 4-5 órás autóúttal elérhető; ez 
a legnagyobb vonzereje, hisz így a világon a hópárdu-
cok legkönnyebben megközelíthető élőhelyének 
számít. A késő őszi, téli időszakban a párducok 
a zsákmányállatokat követve leereszkednek az 
alacsonyabban fekvő patakvölgyekbe. Ilyenkor 
megnövekszik az esélye, hogy szem elé kerüljenek. 
A legnépszerűbb időszak október-november és február-már-
cius. Utóbbi különösen vonzó, mert tél végén van a párducok 
párzási időszaka. Az egyébként csöndes állatok (a többi nagy-
macskától eltérően nem üvöltenek) ilyentájt rendszeresen 
meg is szólalnak, elősegítve a föllelésüket. A nőstények ekkor 
egy hegytetőről szólítgatják a hímeket, hangjuk messzire el-
hallatszik.
A hímek a nászidőszakban sokszor még a zsákmányszer-
zést is mellőzik; ilyenkor gyakran kerülnek a nemzeti park 
szakembereihez a könnyű préda reményében az istállókba 
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jelölt ösvények
Közlekedésre bevált ösvényeket használnak, amelyeken kü-
lönböző jelzéseket helyeznek el, a többi párducot informál-
va a jelenlétükről. Egyik ilyen jelzésük egy kisebb sekély 
mélyedés, melyet a hátsó lábukkal kaparnak, s ebbe gyak-
ran – igaz, nem mindig – vizeletet, illetve ürüléket helyez-
nek el. E mélyedésekre magamtól sosem figyeltem volna föl, 
ha meg nem mutatják a vezetésünkre felfogadott szakem-
berek. Ők még azt is meg tudták állapítani, hogy mikor járt 
ott az adott egyed. Például, ha a kikapart föld tetejét nagyon 
finom por borította, az azt jelentette, hogy a nyom egészen 
friss, fél- vagy egyórás, mert a szél még nem fújta le a port. 
Lábnyomot is sokszor találtunk, de ehhez is elkélt a segítség, 

betörő, majd bennragadó legyengült 
egyedek.
A kölykök tavaszutón vagy nyárelőn 
születnek, s legalább 2 éves korukig 
az anyjukkal maradnak. A 2015-ös 
túrán, március végén olyan szeren-

csében volt részünk, hogy egy nős-
tény párduc jelent meg két felnőtt, 

3 év körüli kölykével a táborunk 
feletti hegygerincen. Érde-

kes volt látni, hogy ennyi-
re kifejlett ifjak még az 

anyjukkal vannak. 

Csak közelebbről le-
hetett a pofájuk alapján 
megkülönböztetni a fiatalokat 
az öregtől, testméretük egyáltalán 
nem különbözött. Az esti megfi-
gyelést követő napon a három 
állat egészen közel húzódott 
táborunkhoz, s a teljes napot 
egy kiszögellésen pihenve 
töltötték. Az emberek je-
lenléte szemlátomást nem 
zavarta őket (mindössze 
400 méterre voltak 
tőlünk). A nappa-
lok ebben az 

időszakban már kimondottan melegek, ez lehetett az 
oka, hogy csak későn, naplemente után legalább egy 
órával kerekedtek föl. E késői aktivitás egyébiránt nagy-
ban rontja a megfigyelési esélyeket.
A hópárducok területigényéről sokáig nem álltak rendel-
kezésre adatok. Nyakörvre szerelt műholdas nyomkövetők-
kel sikerült képet alkotni a territóriumok kiterjedéséről. Az 
így szerzett adatok szerint a nőstények körülbelül 70-80 km² 
méretű területet tartanak, a hímek ezzel szemben jóval na-
gyobbat, 250 km²-est. A fiatal példányok akár 1000 km²-nyi 
területet is bejárhatnak.
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Kék juh. A hópárduc  
leggyakoribb táplálékállata.

A hópárduc még a hatalmas yakot is legyűri.

Tibeti pusztaityúk. A Tso-Kar nevű tónál láttuk 100 
példánynál népesebb csapatát.
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főleg, ha emberi lábnyomok között kellett megtalálni őket. 
Egy másik érdekes területhasználatra utaló jelzés az ösvények 
mentén lévő, nagyobb sziklákon elhelyezett vizelet. Mindig 
olyan sziklát választanak az állatok, amelyek alakja behajló, 
ereszszerű. Ez a forma segít abban, hogy a vizelettel fölkerülő 
szaganyag (mely abszolút nem kellemetlen, pézsmás jellegű) 
jóval tovább érződjön; ilyenkor tudniillik a csapadék sokkal 
később mossa le. A vizelet elhelyezése után a párducok hoz-
zá is dörzsölik bundájukat e sziklákhoz. A dörzsölés során 
több-kevesebb szőrszál beleragad a repedésekbe; magunk is 
találtunk ilyen szálakat. Kutatási célból ezeken a sziklákon ra-
gasztószalagot helyeznek el, amelyekbe több szőr ragad bele. 
Mi is láttuk, amint a 2015-ben észlelt anyaállat a gerincen lévő 
sziklák közül többet megjelöl. Ezeket utána a kölykei minden 
alkalommal meg is szaglászták.
A hópárducok által használt területeken lépten-nyomon le-
het találkozni a régi zsákmányok maradványaival, jobbára 
csontokkal, koponyákkal. A friss préda hihetetlen lehetőséget 
jelent a ragadozó megfigyelésére, ugyanis egy termetesebb 
patás elfogyasztása akár 4-5 napot is igénybe vehet. Ezalatt 
a párduc állandóan a közelben tartózkodik, nehogy zsákmá-
nya a potyalesők (róka, szarka, keselyű) martalékává váljon. 
Ilyen lehetőségem még nem adódott, de a legkiválóbb felvé-
telek közül számos az említett helyzetben készült. (A leggya-
koribb zsákmányállat a kék juh, helyi nevén bharal. Ez nagy 
számban fordul elő a nemzeti parkban.)

a nagymaCska nyomÁBan
A fentebb említett nyomokat vezetőink fölhasználták a pár-
duckutatás során. Reggel első dolguk az volt, hogy a tábo-
runk környéki völgyekben néztek körül, friss információkat 
keresve. 2011 novemberének elején kétszer is láttunk hópár-
ducot. A második állat nyomait reggel találták meg a tábor 
alatti völgy bejáratánál. Onnan kifelé vezetett; az éjszaka fo-
lyamán a közelünkben haladt el a párduc, majd a tábor fölötti 
völgybe ment. Egész csapatunk a nyomába eredt. Teljesen 
friss, alig félórás lábnyomokat, kaparásokat találtunk; akadt 
olyan vizeletnyom, amely még nedves volt. Rövid szakaszon 
tudtuk követni a völgy aljában, utána elvesztettük a nyomo-
kat; az állat elindult a hegyoldalon fölfelé. Csak azt nem tud-



Hópárduc tanulmány. A 2011-es, második megfigyelésem  
alapján készült kép.
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tuk, melyik irányba. Itt szegődött mellénk a szerencse. Mivel 
az egyik legjobb megfigyelőpontunk történetesen a közel-
ben volt, oda felkapaszkodtunk. A párduc is errefelé indult, 
s rövid keresés után tőlünk mintegy egy kilométerre meg is 
találtuk; körülbelül egy órán keresztül tudtuk megfigyelni.
A hópárducot Ladakhban „szürke szellemnek” is hívják. 
Hogy ez mennyire találó név, arról mindjárt az első túrá-
mon megbizonyosodhattam. Az első négy napban csak régi 
nyomaival találkoztunk. Az ötödik nap reggelén a táborunk 
fölött található völgybe indultunk. Rögtön a völgy elején 
feltűnt, hogy az itt tartózkodó kék juhok módfelett 
izgatottak. Mindannyian kint álltak a sziklapár-
kányokon, s egy irányba figyeltek. Közben 
többször hallatták jellegzetes, füttyentő ri-
asztóhangjukat; ez egyértelműen ragadozó 
jelenlétére utalt. Ahogy haladtunk befelé a 
völgyben, vezetőnk meg is látta a párdu-
cot. Az állat megugrott előlünk, nekiira-
modva fölfelé a hegyoldalon. A tőlünk 
mindössze 150-200 méterre lévő 
meredélyen úgy inalt föl, a sziklák 
nyújtotta búvóhelyeket kihasz-
nálva, hogy az ötfős csoport-
ból csupán ketten látták. Így 
maradtam le életem első vadon 
élő hópárducáról. Szerencsére 
délután, a hegy másik oldaláról, 
vezetőnk megtalálta a hegytetőn 
pihenő állatot: csaknem egy kilo-
méterről szúrta ki a fülét, mely kilógott 
egy szikla mögül…
Abban az esetben, ha nem bukkantunk 
semmilyen nyomra, amelyen elindulhat-
tunk volna, találomra mentünk föl a tábor kö-
zelében lévő völgyek egyikébe. Ilyenkor azzal 
próbálkoztunk, hogy egy, a nappalt pihenéssel 
töltő párducot találjunk. Pihenéskor rendszerint 
a gerinceket részesítik előnyben, mert így mindkét 
oldalra lelátnak, s figyelemmel kísérhetik az esetle-
ges zsákmányállatok mozgását. Mivel a hópárduc az 

alkonyati órákban a legaktívabb, napszálltakor igyekeztünk 
olyan megfigyelőpontokon lenni, ahonnan nagy területet 
beláthattunk.
Eddigi három túrám során majdnem egy hónapot töltöttem 
a hópárduc keresésével. A szerencse mindig mellém szegő-
dött, összesen négy ízben sikerült megpillantanom. Más szó-
val korántsem lehetetlen e rejtelmes életű hegyvidéki nagy-
macskával randevúzni.

kókay szabOlcs



HíRCSOKOR A MAGyAR TERMéSZETTUDOMÁNyI MúZEUMBóL

A Magyar Természettudományi Múzeum a látogatók által kedvelt és érdeklődésük felkeltésére hivatott régi-új kiállításokkal és 
programokkal várja tavasztól az érdeklődőket. Többéves hagyományunkhoz híven ebben az esztendőben is megrendezzük 
a zöld jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeinket. A Víz hetéhez kötődő programsorozatunkkal március 23. és 27. között 
várjuk az érdeklődő iskoláscsoportokat és családokat. Ebben az évben a jeles napi programjaink lebonyolításában a nemzeti 

parkok is érdekes ismeretekkel és játékokkal segítenek.
A Varázslatos Magyarország fotópályázat nemzeti parkokhoz kö-
tődő felvételeket bemutató kiállítása ebben az évben február 26-tól 
április 25-ig tekinthető meg a Kupolacsarnokban.
Új kiállítássorozatunkban minden hónap elején egy jeles gyűjte-
ményi tárgyunkat mutatjuk be a közönségnek. Márciusban az év 
elején a Körösben felfedezett új halfaj, a bihari márna (Barbus biha-
ricus) múzeumban őrzött típuspéldányát mutatjuk be.
Tavasszal felújított és kibővített formában tekinthető meg a Szóra bírt 
csontok című kiállításunk, mely több hónapos külföldi körút után is-
mét hazatért. A látogatók megtudhatják, milyenek voltak elődeink, 
hogyan éltek, mivel foglalkoztak. Dr. Csont bőrébe bújva – az antro-
pológusok munkája révén – ők is szóra bírhatják a csontokat.
S egy kis nyári előzetes: augusztusban kiállítással tisztelgünk a  
150 éves Fővárosi Növény- és Állatkert előtt.
Programjaink és kiállításaink részletes ismertetője a honlapunkon 
olvasható.               áRva anita

hagyomÁny és ÚjDonsÁg – tavasz a mÚzeUmBan

Dr. Hangay György, Ausztráliában élő honfitársunk – nyugdíj-
ba vonulása előtt az Australian Museum (Sydney) munkatár-
sa – hosszú évtizedek során számtalan bogarat és egyéb álla-
tot ajándékozott a Magyar Természettudományi Múzeumnak. 
Ezek jó részét maga gyűjtötte, főképp Ausztráliában, de kaptunk 
tőle malajziai, új-guineai, chilei és afrikai állatokat is. Az sem 
kevés, amit olyan zoológusok gyűjtöttek, akik az általa szerve-
zett és vezetett expedíciókon társai voltak. Mindig nagy gondot 
fordított a törvényességre, s kizárólag hivatalos engedéllyel bo-
csátotta útjára régi hazája felé az értékes küldeményeket.
A tőle származó bogarak között igen mutatós darabok is vannak, 
melyek kiállításokon is jól megállják a helyüket, de anyagainak 
tudományos értéke is figyelemre méltó. A múzeum gyűjtemé-
nye nagyon sok olyan fajjal gazdagodott, melyeket korábban 
csak hírből ismertünk. Számos új faj típuspéldányai is kikerül-
tek gyűjtéseiből. Hangay György önzetlen tevékenységének 
tiszteletére kapta nevét a Hangaya enigmatica nevű gyászbo-
gár, melyet e sorok írója ausztrál kollégájával együtt írt le 2015-
ben. A bogár faji jelzője „rejtélyest” jelent, arra utalva, hogy az 
Északi területen fogott két példány az eddig ismert gyászbogár-
nemzetségek (tribusok) közül egyikbe sem sorolható be.
Hangay György legutóbbi ajándékcsomagja tavaly érkezett.  
A több ezer példány között nagy számban találhatók endemi-
kus (bennszülött) szipolyok, melyeket rajzásuk ideje miatt kará-
csonybogaraknak is neveznek. Az anyag feldolgozása még csak 
most kezdődik, ezért e helyütt korábbi küldeményeiből muta-
tunk be néhányat a ragyogó külsejű fajokból.            MeRkl Ottó

az aUsztrÁl karÁCsony Bogarai 
hangay györgytől

F
o

tó
: G

y
ö

rg
y

 Z
o

ltá
n

F
o

tó
: S

ze
m

a
d

á
m

 G
y

ö
rg

y

Az adományozó, Dr. Hangay György
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öSSZEÁLLíTOTTA: dr. duLAI ALFréd

A Magyar Dinoszaurusz Alapítvány gondozásában sok 
ifjú és örökifjú érdeklődését kielégítő könyv jelent meg 
decemberben hazánk dinoszaurusz-maradványairól. A 
szakmai hitelességet mi sem biztosíthatja jobban, mint 
hogy a szerzők egytől egyig a leleteket feldolgozó pale-
ontológusok közül kerültek ki (Ősi Attila, Makádi László, 
Botfalvai Gábor és Bodor Emese Réka). A gazdag fotódoku-
mentáció mellett Pecsics Tibor látványos ábrái illusztrálják 
a színes és érdekfeszítő mondanivalót. A mindössze 64 ol-
dalas, de nagy formátumú könyv a 85 millió évvel ezelőtti 
szubtrópusi szigetvilágba repíti vissza az olvasót. E varázs-
latos hely a mai Bakony hegység területén helyezkedett el 
a kréta időszak vége felé, nem sokkal a dinoszauruszok ki-
halása előtt. Az alig 15 éve ismert iharkúti lelőhelyről évről 
évre kerülnek elő az újabb leletek, melyeket az Ősi Attila ál-
tal vezetett kutatócsoport folyamatosan vizsgál és publikál. 
A könyvből – a lelőhely mellett – megismerhetünk számos 
olyan kihalt ősállatot, amelyeket új fajként írtak le a kutatók, s amelyek eddig csak a bakonyi területről ismertek. A köz-
érthetően fogalmazott ismertetések a dinoszauruszokon túl kitérnek a velük együtt előforduló gazdag élővilágra is (ha-
lak, kétéltűek, gyíkok, repülő őshüllők, krokodilok, növények). Az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről előkerült valameny-
nyi lelet a Magyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményét gyarapítja, egy részükkel kiállításainkon is 
találkozhatnak a látogatók (Eltűnt világok – A dinoszauruszok kora Magyarországon).                           Dulai alFRéD

A könyv megrendelhető a Magyar Dinoszaurusz Alapítvány honlapján (http://magyardinoszaurusz.hu/souvenirs-hu).

(villány, somssich-hegy; kora pleisztocén;  
Magyar természettudományi Múzeum,  

Őslénytani és Földtani tár gyűjteménye)

A sorozat korábbi részeiben a barlangi medvével és a mamut-
tal kapcsolatban már szóba került, hogy a legutolsó jégkorszak 
(pleisztocén) során élt állatok maradványai számos lelőhelyen 
és igen nagy számban fordulnak elő Magyarországon. Az előző 
két faj a nagy méretű és látványos fosszíliákra mutatott példát. 
Ám egyedszámban jóval gyakoribbak a kisemlősök maradvá-

nyai, melyek sokszor a tudományos kérdésekre is pontosabb választ adnak (például azért, mert egyedszámuk miatt 
alkalmasabbak a statisztikai vizsgálatokra, mint a nagyemlősök). Míg a mamutok maradványai szinte bárhol előfor-
dulhatnak a Kárpát-medencében, addig a kisemlősök jelentősebb felhalmozódásai csaknem mindig a barlangokra és a 
karsztos hasadékokra korlátozódnak. A jégkorszakból származó kisemlős-fosszíliák szempontjából az egyik legjelentő-
sebb hazai terület a Villányi-hegység. A jégkorszaki gerincesek neves magyar kutatóinak többsége dolgozott a területen. 
A villányi Somssich-hegyen Jánossy Dénes és Topál György végzett nagy volumenű ásatást 1975 és 1984 között. A Ma-
gyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményében lévő hatalmas anyag jelentős részének tudományos 
feldolgozása azonban az utókorra maradt. A Pazonyi Piroska vezetésével jelenleg folyó kutatások számos gerincescso-
portot vizsgálnak a lelőhelyről, így végül a fauna komplex kiértékelését tudják elvégezni. A rovarevők (Eulipotyphla) 
vizsgálata Botka Dániel és Mészáros Lukács feladata, akik most a fehérfogú cickányok (Crocidurinae) elkülönítését és 
meghatározását végezték el. A jobbára erősen töredékes anyagban időnként szép állkapocsmaradványok is előbukkan-
nak, s a leletek morfometriai vizsgálata két faj elkülönítését tette lehetővé (Crocidura kornfeldi, C. obtusa).

könyv a Bakonyi  
DinoszaUrUszokról

Crocidura kornfeldi (Kormos, 1934)
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E
gyes állatok kimondottan kedvelik a telet, hisz ősha-
zájukban zord időjárás uralkodik. Rose és Mischa, a 
debreceni Nagyerdei Kultúrpark szibériai tigrisei a nap 

legnagyobb részét kint töltik a külső kifutóban, s mindenre 
éberen figyelnek, ami körülöttük megmozdul. Náluk egyéb-
ként január elején ért véget a párzási időszak.

speCiÁlis majommenü
A speciális étrendű zászlósfarkú kolobuszok (másként ge-
rezák) fűtött házukban legfeljebb menüjük összetételének 
változását érzékelik, a kinti hideget nem. Lombevők, gyü-
mölcsöt csak igen kis mennyiségben fogyaszthatnak. Télen 
fagyasztott lombot kapnak (persze megfelelő hőfokút), zöld-
ségfélékkel gazdagítva a napi kosztot.

mÁsoDik generÁCió!
Szomszédságukban, a Pingvinházban is zajlik az élet. Most 
került át a pingvinóvodába a két legifjabb pápaszemes ping-
vinfióka.
A novemberben és decemberben kikelő Boróka és Adolf elő-
bújtak a fészekből, és ismerkednek gondozóikkal. Bár tolla-
zatuk fakó, s kétéves korukig alig hasonlítanak szüleikhez, 
nekik is meg kell szokniuk a kézből való etetést. 

Nyitva tartás
Nyári időszámítás idején: 9.00–18.00 • Téli időszámítás idején: 9.00–16.00

A vidámpark május 1-jétől szeptember 30-ig, hétköznap 10-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 9-től 18 óráig tart nyitva.

zoodebrecen.hu

Az állatkert nem alszik téli álmot

Az állatkerti állatok kedvelői számára nem titok, 

hogy egész évben találkozhatnak kedvenceik-

kel, és mindig történik valami érdekes. A hideg 

hónapokban az intézményi körülmények között 

– a fűtött állatházakban – még a természetben 

téli álmot alvó fajok képviselői is sokszor elfelej-

tenek álomba szenderülni.
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A kolobuszszülők most nagyon elfoglaltak, mivel júliusban 
született és féltve őrzött kölykeik – Jakab és Dió – kíváncsi-
sága egyre nő, mind bátrabban és ügyesebben szöknek el 
szüleiktől, hogy felfedezzék a világot. Mindent kipróbálnak, 
mindenhová felmásznak. A hófehér bundával született kicsik 
egyre jobban hasonlítanak fekete és fehér bundájú szüleikre. 
Afrikában élő társaikra mellesleg nagy veszélyt hoz e kü-
lönösen szép szőrme, mely számos törzsnél az előkelőség 
szimbóluma – így legfőbb oka annak, hogy a kolobuszok ál-
lománya nagyon megritkult.

Látogatóink idén a pingvinsétán már a kifutón kívül is talál-
kozhatnak velük. 
Külön örömet jelent, hogy az idősebb fióka anyja, Ökörszem 
is Debrecenben kelt ki a tojásból, így már a második gene-
ráció nevelkedik nálunk. Az ifjabb fióka szülei pedig már a 
harmadik utódukat nevelik fel sikeresen.

Daloló maDarak
A Nagyerdei Kultúrpark Trópusi háza ismét madárdaltól han-
gos. Egzóták hét magevő madárfajának – Gould-amandina, 
nyársfarkú amandina, kákapinty, zebrapinty, rácsosszárnyú 
asztrild, kanári, sirályka – 63 egyede látható és hallható a be-
mutatóban. 
Aki egy napsütéses téli napon kirándulni indul, bátran vá-
lassza úti céljául a debreceni állatkertet, mert intézményünk 
ilyenkor is érdekes látnivalókkal és szép élményekkel várja 
látogatóit.



az év rovara: a mezei tüCsök 
(Gryllus campestris)
A mezei tücsök olyan látványos fajok előtt végzett a 
Magyar Rovartani Társaság szavazásán, mint a nagy 
szarvasbogár vagy a kisasszony-szitakötő. 
A világon eddig 5500 tücsökfajt írtak le, közülük 11 került 
elő hazánk területéről. Ezekből legtermetesebb a lótü-
csök (avagy „lótetű”), legkülönösebb pedig a hangyabo-
lyokban élő apró hangyásztücsök. Bajnokunk nevét jel-
legzetes élőhelyéről kapta: napos, nyílt, gyepes vegetáci-
ókban találjuk. Testhossza kifejletten 2 cm, színe fekete, 
de az ugróláb tövén narancsos foltot találunk. Röpképte-
len rovar, noha az ivarérett példányok szárnyat viselnek 
– erre a hímek jól ismert ciripeléséhez van szükség. A lo-
vagok jobb szárnyuk „vonóját” bal szárnyuk „hárfájához” 
dörzsölik. A messze hangzó tücsökdal tavasszal nagy tá-
volságból odavonzza a nőstényeket, akik a párzást köve-
tően a talajba helyezik petéiket. A kikelő kis lárvák gyor-
san fejlődnek. Alakjuk a felnőttekére emlékeztet, nincs 
se átváltozás, se bábállapot. A mezei tücsök táplálkozása 
vegyes, a növényektől a kisebb talajlakókon át a dögig 
sok mindenbe belekóstolnak. Ősszel a már termetes fi-
atalok lakócsövet fúrnak, hogy aztán tavasszal egy-két 
vedlést követően már párosodhassanak is. Itt érkeztünk 
el a tücsök egyik legnagyobb jelentőségéhez. Számos 
hazai védett faj táplálékának nagy részét termetes ízeltlábúak teszik ki. Ilyen ragadozó a rákosi vipera vagy a kékvércse is. Ugyan-
akkor e fajok jellemző vadászterületein az ízeltlábúakon belül túlnyomó többségben egyenesszárnyúakat (sáskákat, szöcskéket, 
tücsköket) találunk. Utóbbiak közül egyedül a tücsök nem peteként várja a kikeletet, így már korán megfelelő nagyságú takar-
mányt jelent az említett fontos fajoknak. (Forrás: magyarrovartanitarsasag.hu, Puskás Gellért írása)

az év hala: a Compó (Tinca tinca)
Aki még nem látott compót, annak is ismerős lehet a Tüskevár lapjairól. Fekete István regényében Matula „cigányponty” néven 
határozta meg Tutajos zsákmányát. Másik népi neve a „haldoktor”, mivel a régiek úgy hitték, hogy más beteg halak hozzádör-
gölőznek, sebeiket nyálkájával gyógyítandó. Ennyiből is kiderül, hogy a compóban egy tipikus, de igen síkos testű pontyfélét 
tisztelhetünk. Aki egyszer kézbe fogta, nem felejti el az érzést… Más szempontból is jellegzetes, össze nem téveszthető halfaj. 
Egy pár bajuszszála, apró pikkelyei, nagy feje és úszói, kissé lapítottan zömök alakja és színe jól azonosítják. Utóbbi megállapí-
tás kissé sántít: az említett szín tudniillik a sárgászöldtől az olajos feketéig sokféle lehet. A compó ideális lakója a dísztavaknak. 

Oxigénigénye viszonylag csekély, jól bírja 
a víz felmelegedését. Ez megszokott élőhe-
lyére vezethető vissza: a csendes, iszapos, 
hínáros, sekély vizek lakója. Táplálékát első-
sorban az iszapból kiszűrt apróbb víziállatok  
– férgek, csigák – teszik ki, mindezt legföl-
jebb kiegészíti növényi részekkel is. Növe-
kedése igen lassú, a tógazdasági körülmé-
nyek között fejlődő compóivadék életének 
harmadik évében csak 15–25 dkg-os. Nem 
is igazán nő nagyra. A hazai horgászrekor-
dok nem érik el a 4 kg-ot, s a nemzetközi 
adatok 8 kg-ban, illetve 60 cm-es testhossz-
ban állapítják meg a felső határt. Bár ország-
szerte jelen van, állománya az utóbbi három 
évtizedben nagyon megcsappant. A com-
pót a szavazók 58%-a választotta a Magyar 
Haltani Társaság listáján.
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Modern korunk az információk és az áruk cseréjének diadalmenete. Szinte elképzelni is nehéz,  

mi mindent szállítunk szorgosan éjjel-nappal a kifejezetten e célra létrehozott szárazföldi,  

tengeri és légi útvonalakon.

A 
minket körülvevő élőlények közül sokan „érintettek” 
az ügyben. Némely kevésbé szerencsések élőhelye 
beszűkül vagy megszűnik a szállítási útvonalak épí-

tése miatt, némelyek a folyamatos közlekedés (baleseti) áldo-
zataivá válnak, míg mások – igaz, leginkább kényszerűség-
ből – konkrétan részt is vesznek a világméretű utazásban. Az 
állatok, közöttük a vadállatok szállítása gyorsan fejlődő ipar-
ággá nőtte ki magát, annak sajátos eszközeivel, technológi-
ájával. Ma már ezt a tevékenységet is jogszabályok foglalják 
keretbe, melyek konkrétan megengedik vagy tiltják az alkal-
mazható módszereket.

a mÚlt
A vadállatok szállítása, kereskedelme nem új keletű dolog.  
Egyes ókori uralkodók (Mezopotámia, Egyiptom, Kína) 
magán állatkertjei voltak alkalmasint az első célállomások, de 
igazán a Római Birodalomban kibontakozó barbár állatviada-
lok megnövekedett „vadállat-igénye” alapozta meg a szakmát. 
Már írásos feljegyzések is tanúsítják, hogy a római Colosseum-
ban megtartott egy-egy rendezvényen akár több tucat vagy 
több száz nagy testű ragadozó (medve, oroszlán, farkas, leo-
párd), illetve patás (szarvas, vadjuh, vadkecske) is „szerepelt”, 
amelyeket a birodalom távoli tartományaiból szállítottak oda.  
A korabeli leletek szerint a szállítóeszközök kerekekre szerelt 
kovácsoltvas ketrecek voltak, melyeket legtöbbször állati erő-
vel vontattak. Az akkori közlekedési és közbiztonsági helyzetet 
csak elképzelni tudjuk, de fölöttébb valószínű, hogy nem lehe-
tett leányálom az utazás sem állatnak, sem embernek.

A következő nagy lépés már a városok, illetve az urbánus 
életmód terjedésével párhuzamosan zajló állatkertépítő kor-
szak beköszönte volt. A nyugati civilizáció városaiban élő, 
a természettől elszakadó városi emberek számára az állat-
kertek jelentették szinte az egyetlen lehetőséget, hogy tá-
voli földrészek egzotikus teremtményeivel megismerkedje-
nek. Az egyre szaporodó állatkerteknek folyamatosan újabb 
és újabb egyedekre volt szükségük, mert az akkori csekély 
szakmai tudás és a sanyarú tartási körülmények miatt rend-
kívül sok példány pusztult el, gyakran csak néhány hónapot 
élve. Ügyes emberek hamar felismerték az üzleti lehetőséget, 
s számos állatkereskedő cég alakult ebben az időszakban, 

orrszarvÚ  
a levegőBen

Állatszállítók munkában az 1900-as évek elején.
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amelyek „árukészlete” szinte kizárólag vadbefogásból szár-
mazott. Néhányuk többé-kevésbé az eredeti tevékenységi 
körrel működik napjainkban is. E nagy múltú cégek közül 
mindenképp említésre méltó a hamburgi székhelyű Hagen-
beck – jelenleg Tierpark Hagenbeck GmbH –, mely a keres-
kedelmi tevékenységen túl saját állatkertet alapított és üze-
meltetett (illetve üzemeltet mind a mai napig).
A vadszállítást még ekkor sem nevezhetjük egyszerűnek, 
hisz a szállítóeszközök korántsem voltak olyan gyorsak és 
kényelmesek, mint a maiak. A többé-kevésbé jól megépített 
szállítóketrecek már meglehetősen hasonlítottak a maiak-
hoz, viszont a személyzet szaktudása sok kívánnivalót ha-
gyott maga után; például a nemritkán hetekig elhúzódó uta-
kon pusztán a nem megfelelő takarmányozás miatt is renge-
teg állat hullott el.

napjainkBan
Mára két szempontból is jelentősen változott a helyzet. Elő-
ször is a vadállattartás elmúlt évszázadaiban számtalan új is-
meretre tettünk szert, mind több fajt tudunk eredményesen 
tartani és szaporítani, így egyre csökken az igény a vadbefo-
gásokból származó példányokra. Másrészt viszont hallatlan 
méreteket öltött az eredeti élőhelyek pusztulása, ezzel a fajok 
eltűnése, tehát nőttön-nő a ritkán előforduló vagy egyéb ok-
ból (pl. hobbitartás) népszerű állatok iránti kereslet. A kereslet 
persze mindig generálja a kereskedelmet, legyen az legális 
vagy illegális.
Napjaink vadszállítói előtt ilyesformán két út áll. Az egyik 
azért nehéz, mert a törvényes állatkereskedelem szereplőinek 
több vonatkozó jogszabályt is be kell tartaniuk. Így a szállí-
tóeszközöket a nemzetközi standardok szerint (alapterület, 
szellőztetés, takarmányozási, itatási lehetőség, fűtés/hűtés, 
biztonsági berendezések stb.) szükséges megépíteniük, vizs-
gáztatniuk, s minden nemzetközi szállítmányt rögzíteniük 
kell egy online állat-egészségügyi követő rendszerben (TRA-
CES). A nemzetközi védelem alatt álló fajokra és egyedekre 
még külön engedélyezési eljárásrend (az ún. washingtoni 
egyezmény – CITES) is vonatkozik. Mindezek természetesen 
jelentkeznek az árban, noha alapvető érdek, hogy a kívánt 
egyedek épen, egészségesen érkezzenek meg.
Ezzel szemben még mindig akadnak olyanok, akik a csem-
pészés rögös útját választják. Ők persze semmilyen szabályt 

nem tartanak be, így valóban jelentősen tudják csökkenteni 
az árat, de nagy a lebukás veszélye is, ami a szállítmány azon-
nali elkobzásával, valamint szabálysértési, illetve bűnvádi el-
járással és egyéb szankciókkal jár. Az állatok szempontjából 
természetesen összehasonlíthatatlanul jobb, ha a legális utat 
járókkal van dolguk.

a kivitelezés gyakorlata
A gondos állatszállítónak először fel kell mérnie, hogy rendel-
kezik-e a szóban forgó faj szállítási sajátosságainak megfelelő 
eszközökkel (szállítódoboz, láda, speciális állatszállító jármű a 
testmérettől függően), vizsgázott személyzettel és más kiegé-
szítő berendezésekkel az esetleges vészhelyzetek kezelésére. 
A széles körben elterjedt közúti szállításnál a legnagyobb ve-
szélyt manapság a túlzsúfolt autópályákon bekövetkező bal-

esetek, forgalmi dugók jelentik, főleg szélsőséges időjárási kö-
rülmények között (forró nyári vagy dermesztő téli napokon). 
Ilyenkor bizony életmentő lehet a nagy teljesítményű szellőző, 
illetőleg fűtő/hűtő berendezés, s előkerülhet a tartalék üzem-
anyag is a raktér mélyéről. Az általános helyzeteken túl meg 
kell tervezni – a konkrét helyszín sajátosságainak figyelem-
bevételével – a be- és kirakodást is. Ez a méretesebb fajoknál, 
továbbá a nehezen kezelhető egyedeknél elengedhetetlen.
Ha minden jól megy, akkor rátermett csapat és kész terv (akár 
több alternatívával is) várja a szállítókat a helyszínen. Termé-
szetesen a szakszerűen megépített rakodóhelyek szerfölött 
megkönnyítik a dolgot, ám legalább ilyen fontos a helyi sze-
mélyzet és az állatok közötti bizalmi kapcsolat, ami a legfőbb 
ellenség, a súlyos stressz elkerülésében nélkülözhetetlen. Az 
olyan állat számára, mely születése óta egy viszonylag szűk, 
de jól felszerelt közegben, nyugodtan élt, óriási megterhelést 
jelent, ha hirtelen egyedül találja magát egy idegen szagok, 
hangok, fények uralta helyen. Tetézve mindezt azzal, hogy az 
egész még folyamatosan mozog is…
A probléma kezelésére több megoldás kínálkozik. Ezek né-
hány állatcsoportnál viszonylag egyszerűek. A rovarok, 
halak, kétéltűek, hüllők esetén legtöbbször elég, ha a külső 
körülményeket (hőmérséklet, páratartalom; vízi élőlények-
nél az oldott oxigén/a bomlástermékek szintje; tengerieknél 
még a víz ionösszetétele/sótartalma is) optimalizáljuk, ami 
elsősorban műszaki kérdés. A madaraknál és emlősöknél 
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Napjainkban a szakszerű berakodás két legelterjedtebb módja: 
kábítva (szibériai tigris, gorilla), illetve beszoktatva (nyala)
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Ez a katonai szállítógép négy vadlóval a fedélzetén is 
képes füves kifutópályán landolni.
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már nehezebb a helyzet, hisz sokkal érzékenyebben reagál-
nak a környezet változásaira; mondhatjuk, hogy „lelkük van”. 
Ezért igyekezni kell „megnyerni őket az ügynek”. A legszebb 
nyilván az lenne, ha sikerülne rávenni őket, hogy saját aka-
ratukból vegyenek részt a műveletben. Ez a kézenfekvő meg-
oldás a legnehezebben kivitelezhető, mert hosszú folyamat 
előzi meg. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az állatot men-
tálisan fel kell készíteni a szállításra. Példának okáért hozzá 
lehet szoktatni, hogy sötét, szűk helyen se essen pánikba, 
vagy viselje el az ember közvetlen közelségét, így is elfogad-
va a táplálékot. Persze ezek ideális esetekre vonatkoznak, 
ahol az állat értéke, a szállítás bonyolultsága miatt nagy a 
tét, bár néha – szerencsére egyre gyakrabban – az elhivatott 
személyzet professzionizmusa miatt is akad rá példa. Külön 
„műfaj”, amikor az értékes állatot régi, megszokott gondozója 
kíséri, majd szoktatja be új helyére. Nagyon hasznos segítői 
a szállítóknak az állatorvosok, akik gondoskodnak róla, hogy 
az egyed egészségesen érje el a kívánt úti célt.

Sokszor nincs idő a megfelelő beszoktatáshoz, s maradnak 
az egyszerűbb, gyorsabb, biztonságosabb, de a szervezetet 
erősen igénybe vevő módszerek. Ezek a fizikai megfogás, 
illetve az immobilizáció, köznapi nevén az állat elkábítása.  
A konkrét szállítóeszközbe helyezést ilyenkor megelőzi a pél-
dány alapos vizsgálata, egyedi azonosítása, esetleg vérvétel, 
féreghajtás, szükség esetén gyógyszeres nyugtatás. A teljes 
kábítás alkalmazásának további előnye, hogy az ébresztés 
utáni állapotban (ami talán egy jó erős „másnapossághoz” 
hasonlítható) az állat valóban kevésbé érzékenyen reagál a 
külvilág ingereire, következésképp a durva stressz kivédhető. 
Az egyed a lassú „józanodási” időszakban megismerkedhet 
új helyével, s idővel aránylag komfortosan kezdi érezni ma-
gát, lassan elfogadja a felkínált vizet, takarmányt. Hosszabb 
szállításnál az a gyakorlati tapasztalat, hogy ez az állapot kb. 
10 óra múlva következik be olyan állatnál, mely nincs az em-
berhez szokva (ellenkező esetben akár azonnal is működhet 
a dolog). Nagyon fontos, hogy bizonyos időközökben meg-
szakítsuk az utat, mert ilyenkor az állatok is tudnak pihenni 
(a közúti fuvarozási szabályok amúgy is előírnak kötelező pi-
henőket). Ez azért fontos, mert bizonyos fajok, amelyek job-
bára az egész utat állva teszik meg (elsősorban a zsiráfok, ló-
félék) a mozgásban lévő eszköz kilengéseit saját súlypontjuk 
folyamatos áthelyezésével kompenzálják, ami hosszú távon 
elcsigázza őket. Ide kívánkozik még, hogy az említett prob-
lémán egy biztos kezű és finom lábú sofőr sokat tud segíteni.

sánDOR istván

K
ülönösen a madarak érdekelték. Ifjúkorában bejárta 
Európa számos táját, s minden állatról – kiváltképp a 
madarakról –, melyeket megfigyelt, élethű, színes raj-

zokat készített. Természettudományos körökben már egész 
fiatalon ismertté vált, ha nem is annyira tudományos írásai, 
mint inkább kiváló madárfestményei révén. Művei nemcsak 
pontos másolatai voltak a valóságnak, hanem igazi műre-
mekek is. Stílusa túlhaladta korának állatábrázolási mód-
szereit, nagy gondot fordított az arányokra, kerülte a túlzott, 
pátoszos közlési módot, ugyanakkor szép műveket alkotott. 
Képeiről sok másolat készült, ám az akkori nyomdatechni-
ka csupán fekete-fehér nyomtatványokat tudott produkálni, 
melyeket aztán egyenként, kézzel színeztek ki.

Ha a természetábrázolás, de kivált a tudományos 

igényeknek megfelelő madárfestészet hajdani 

nagymestereiről van szó, elsőként óhatatlanul 

az angol John Gould és az amerikai James 

Audubon jut eszünkbe. Holott nem ők voltak az 

első igazán kiválók e műfajban, hanem George 

Edwards, aki 1694-ben az angliai Essexben 

született. Pedig nem is művésznek készült, 

hanem sokkal inkább „naturalist”-nak, vagyis 

természetbúvárnak.
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dományos részletességgel és pontossággal leírt és ábrázolt 
olyan állatfajt (főleg madarakat) találhatunk, amelyekről Ed-

wards előtt még senki sem számolt be. Művéhez angol 
és francia nyelvű indexet is csatolt, melyhez maga 

Linné szolgáltatta a tudományos latin neveket.
Edwards madarakról szóló első munkája 

rögtön sikert aratott, s hogy kortársai mi-
lyen nagyra becsülték, azt az is mutat-

ja, hogy 1750-ben a komoly elismerést 
jelentő Copley-díjjal tüntették ki. Rá-
adásul a Királyi és a Régészeti Társa-
ság is tagjai közé fogadta.
Edwards 1764-ben nyugalomba vo-
nult, de ez nem azt jelentette, hogy 
munkásságát is feladta volna.
1770-ben újabb műve jelent meg Es-
says of Natural History (Természettu-

dományos esszék)  címmel, majd ezt 
követte az Elements of Fossilogy (Az ős-

lénytan elemei). Madárábrázolásai nem-
csak angol művekben láttak napvilágot, 

hanem a német Johann Seligmann 1749-től 
1773-ig megjelenő, Nürnbergben kiadott Samm-

lung verschiedener ausländischer und seltener Vögel 
(Különböző külföldi és ritka madarak gyűjteménye) című 

sorozatának köteteiben is.
DR. hanGay GyöRGy

1733-ban Sir Hans Sloane, a British Museum alapítójának jó-
voltából Edwardsot kinevezték a Királyi Orvosképző könyv-
tárosának. Ekkor már a birodalom legelismertebb ornito-
lógusaként tartották számon, akinek tudományos 
művészi munkája páratlan volt a maga nemé-
ben. Sloane hosszú éveken át patrónusa lett, 
s nemcsak erkölcsi, hanem anyagi támo-
gatásban is részesítette, megteremtve 
azokat a körülményeket, melyek kö-
vetkeztében Edwards nyugodtan dol-
gozhatott. Könyvtárosi feladatainak 
ellátása mellett korszakalkotó zoo-
lógiai könyveket írt. Továbbá hatal-
mas művészi életművet hozott létre, 
így sokan azt hitték, nem egymagá-
ban, hanem seregnyi asszisztenssel 
dolgozik. Pedig mindez valószínűleg 
csak mendemonda: képeit ő maga raj-
zolta, s a nyomtatott példányok zömét is 
saját kezűleg színezte.
Nagy művének első kötete, az A Natural 
History of Uncommon Birds (Ritka mada-
rak természetrajza) 1743-ban jelent meg, ezt 
követte 1758-ban, 1760-ban és 1764-ben még há-
rom hozzá csatlakozó kötet Gleanings of Natural History 
(Természettudományos tallózások) címmel. A fél évszázad 
munkásságát magába foglaló alkotásban 600-nál is több, tu-
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Ausztráliában az éjszakai vadon egyik jellegzetessége a messziről fel-felzendülő dingókórus kardala. 

Különös hang ez, rövid vakkantgatásokkal tarkított vonyítás, mely legfeljebb csak egy percig 

hangzik, aztán elakad, hogy egy kicsit később újra ismétlődjön. Igaz, ma már nem túl gyakran 

hallható, mert bizony a dingók megfogyatkoztak, főként a földrész délnyugati és délkeleti részén.

M
iért fogyatkoztak meg? A szokásos ok miatt: irtották 
és irtják őket ma is. Pedig helyenként – főleg a sze-
rencsére sűrűn fellelhető nemzeti parkokban – tel-

jes védelmet élveznek. Ám mindez természetesen nem elég; 
már csak azért sem, mert a dingó csupán kényszerűségből 
lesz erdőlakó, jószántából csak ideig-óráig keres menedéket 
a védett területek sűrűjében. Sokkal inkább kedveli a 
szavannás, ligetes vagy akár félsivatagos vidékeket, 
ahol könnyebben veszi észre és cserkészi be a va-
dat; ez sajnos gyakran nem más, mint az auszt-
rál farmer egyik legbecsesebb kincse: a merinói 
juh. És itt kezdődik a baj! Az ausztrál farmerek 
java része még ma is vallja, hogy ami nem ha-
szonállat, annak pusztulnia kell, kiváltképp 
annak, amely kárt is tesz a tenyésztett állatál-
lományban.. 

követte az őslakókat
Mint sok más ausztráliai állatnak, a dingónak is 
a fehér bevándorlók okozták a legnagyobb bajt. 
Az ő megérkezésük előtt egész jól megfért a föld-
rész legnagyobb mindenevő ragadozóival, az ősla-
kosokkal. Különös kapcsolatban álltak: igazán nem 
kedvelték egymást, mégis kölcsönösen hasznos volt 
ez a laza dingó-ember viszony. A dingó megtartot-
ta függetlenségét, de azért követte az állandóan 
vándorló aboriginálokat, hogy alkalomadtán 
jóllakhasson a táborok körüli maradékon, le-
rágott kengurucsontokon, bőrökön, bele-
ken. Az őslakosok néha magukhoz 
szoktattak néhány fiatal pél-

kUtyÁBól Farkas
a zoológia paraDoxona

dányt, s vadászkutyaként hasznot is húztak belőlük, azokat 
pedig, melyek még inkább megszelídültek, „ágymelegítőként” 
használták a didergős téli éjszakákon. Ez az a sajátos tényező, 
mely lehetővé tette a dingó és az ember békésnek mondható 
együttélését mintegy három évezreden át.
Tudniillik a legöregebb ausztráliai dingócsontváz, amely-
re ez ideig rábukkantak, alig 3000 éves. Az ausztrál abori-

ginálok viszont már jóval előbb – talán 68-70 ezer éve 
– megjelentek az ötödik kontinensen, mint azt 

a réges-rég kiszáradt Lake Mungónál talált 
legősibb leletek bizonyítják. Tehát a din-



sIKeres VAdÁsz
A dingó nemcsak küllemében, hanem biológiájában, szo-
kásaiban is hasonlít a közönséges, vadon élő kutyához. A 
nőstény kb. kétéves korában válik ivaréretté, s 63 napnyi 
vemhesség után 1–10 kölyköt szül. Vackát legtöbbször nem 
maga készíti, hanem beköltözik egy elhagyott nyúl- vagy 
vombat üregbe, ahová a kant nem szívesen engedi be. Köly-
keit 3-4 hónapig nevelgeti, őrzi, de aztán azok önállóvá vál-
nak, s szétszélednek, vagy beolvadnak a környék domináns 
falkájába. Ugyanis a dingó a vadban gazdag területeken gya-
korta falkákat alkot, és szervezetten vadászik, 3–12 tagú csa-
patokban. A kutyákra jellemző intelligenciája révén sikeres 
vadásznak mondható, a csapatmunkába a fiatalok gyorsan 
beletanulnak, s respektálják az idősebb, tapasztalt példányok 
vezető szerepét.

gót nem mondhatjuk tősgyökeres ausztráliai állatnak, csu-
pán egy kései bevándorlónak, mely az Ázsia felől szállingózó 
nomád hordákat követve érkezett meg új hazájába. Való-
színű, hogy a hajdani ázsiai hajósnépek jóvoltából is került 
belőlük e tájakra.
Még nem is olyan rég a farkast (Canis lupus) tartották a din-
gó közvetlen ősének, de ezt a teóriát nem minden zoológus 
fogadja el. A ma leginkább elismert vélemény szerint a dingó 
a farkas egy háziasított fajtájából „vadult vissza”, majd az em-
bert követve vándorolt egyre délebbre. Kétségtelen, hogy Ke-
let- és Délkelet-Ázsiában még fellelhetők olyan félvad kutyák, 
melyek küllemük alapján szinte megkülönböztethetetlenek a 
dingótól. A legelfogadottabb, de nem minden zoológus által 
elismert tudományos neve a dingónak ma Canis lupus dingo, 
mely arra utal, hogy egy határozottan elkülöníthető alfaja az 
ázsiai szürke farkasnak.

kUtyÁkkal kevereDve
Minderről a dingó persze semmit sem tud, s zavar-
talanul keveredik a farmokról elkószáló kutyákkal. 
Az ivadékok nemzőképesek, és szaporodnak is, 
ahol a körülmények megengedik. Így a dingó 
eredeti génállománya egyre „hígul”, s helyen-
ként ma már a populációk 75%-a keverék egye-
dekből áll. Ránézésre szinte lehetetlen megálla-
pítani, melyik példány tiszta vérvonalú és melyik 
nem, mert ugyan az ősi típus – ha egyáltalán lehet 
ilyenről beszélni – vöröses homokszínű, világosabb 
szőrzettel a lábfejeken, a mellen, a farok végén és az arcon, 
de ugyanakkor sötétebb, majdnem fekete bundájú fajtiszta 
dingók is előfordulnak, s természetesen a két véglet közöt-
ti színárnyalatok is gyakoriak. A délkelet-ázsiai őshazában 
is fellelhető még a vöröses homokszínű „igazi” dingó, habár 
legtöbbjük csak félvad, szemétdombokon guberáló állat. 
A vadkutya a legnagyobb testű ragadozó és az egyetlen nem 
erszényes húsevő a mai Ausztráliában. Az egykor hasonló 
életmódú erszényesfarkast, a Thylacine-t feltehetőleg a din-

gó szorította ki a szárazföldről, vagy legalábbis nagymérték-
ben hozzájárult vetélytársának kipusztulásához. Tasmaniá-
ban – ahová nem jutott el a dingó – az erszényesfarkas szinte 
napjainkig megmaradt, egészen addig, míg a fehér telepesek 
irgalmatlanul ki nem irtották.

A falkába szerveződöttek domináns kanja és szukája alkot-
ja a szaporodásra „jogosult” párost, míg a többiek – általában 
ifjabb egyedek – segédkeznek a szaporulat felnevelésében.  
A nőstény nem csupán tejével táplálja kicsinyeit, hanem 
egyre nagyobbodó húsadagokkal is. Ezt a szülők és a falkata-
gok hordják haza, mégpedig a gyomrukban, s felöklendezve 
tálalják a kölyköknek. A falka törvényei egyébként nem is-
mernek irgalmat a kiöregedett, vadászni képtelen tagokkal 
szemben. Utóbbiakat rendszeresen elkergetik a zsákmány, de 
még az ivóvíz közeléből is, és ez természetesen hamarosan 
a vesztüket okozza. A dingó azonban nem okvetlenül társas 
lény, nem ritkaság a magányos állat, mely csak a párzási idő-
szakban keres társat.
A vidék vadbőségétől függően egy-egy falka vagy magányos 
dingó kisebb vagy nagyobb területet birtokol. Ez a sivatagos, 
félsivatagos belső vidékeken 100 négyzetkilométernél is na-
gyobb lehet, míg a dús növényzetű és ivóvízben bővelkedő 
tájakon akár 10-20 négyzetkilométer is elegendőnek bizo-
nyulhat. A terület határait vizeletükkel jelölik, s alighanem az 
éjszakai vonyítás-vakkantgatás is hasonló célt szolgál.
A dingó zsákmányállatai között sok olyan szerepel, melyről 
nem is hinnénk, hogy a középtermetű kutyák képesek elbán-
ni vele. Ilyen például az északi területek elvadult vízi bivalya. 
A borjak vagy akár a serdülő példányok gyakran válhatnak 
dingóeledellé, s természetesen úgyszintén a kenguruk kü-
lönböző fajai, bármelyik őshonos vagy behurcolt kisebb ter-
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Az erszényesfarkas kipusztulásához  
a dingó is hozzájárult.
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az első magyar Dingó?
Gödöllő, 1895. október 11. „...Tegnap a vadkutyát (az auszt-
ráliai dingót), amelyet Maga szabadított ki a schönbrunni 
menazsériából, itt a kastély udvarán produkáltatták pó-
rázra fogva, hogy lássa a császárné. Az állat nagyon jól 
van tartva, kezes és mulatságos, de semmire sem hasz-
nálható, eddig még arra sem volt képes, hogy továbbvi-
gye a fajtáját, csak a feleségül rendelt szukát kínozta ha-
lálra. Semmilyen szóra nem hallgat, és mindig pórázon 
kell vezetni, mert különben egyszerűen elszalad. Nagyon 
szeret kószálni...”
(Ferenc József levele Schratt Katalinhoz, Brigitte Ha-
mann: Kedves Jó Barátném! című könyvéből)

metű emlős, illetve madár, de még a jókora és harcos kedvű 
emu vagy a kemény ellenfélnek számító elvadult disznó is – 
akárcsak a hüllők, kétéltűek és rovarok.

kerítéssel a Dingók ellen
A fehér ember térhódító állattenyésztése érdekes módon 
nem mindig hátrányos a dingópopulációkra. Az artézi kutak 
és öntözőcsatornák szaporodása, a feljavított legelőkön gyor-
san növekvő kenguruállomány, nem utolsósorban pedig a 
juh- és egyéb állattenyésztés lehetővé teszi a dingó terjedé-
sét, annak ellenére, hogy a farmerek jóformán mindent be-
vetnek ellenük.
Az egyik legszembeötlőbb – de bizonyos nézőpontból eléggé 
haszontalan – kísérlet az ún. Dog Fence, azaz a „Kutyakerí-
tés”. Ezt az irdatlan hosszú (5614 km), átlagosan 180 cm magas 
drótkerítést 1880–1885-ben építették, abban a reményben, 
hogy majd távol tartja az északi vidékekről egyre délebbre 
nyomuló dingókat. Egyfelől sikeresnek bizonyult, mert a ke-
rítéstől délre valóban megritkultak a dingók, másfelől viszont 
megnövekedett az elvadult házikutyafalkák száma. Ezek ma 
már alig különböztethetők meg a dingóktól, főleg, ha a ju-
hok és egyéb háziállatok soraiban véghez vitt pusztításukat 
nézzük. Kiváltképp a juhállomány szenved a dingóktól vagy 
az elvadult házikutyáktól. Ahol szép számmal van belőlük, 
a rideg tartású juhokból farmonként akár több ezret is el-

pusztíthatnak évente. Így hát érthető, hogy a gazdák nem 
szívbajosak, ha dingót látnak. A puska mindig kéznél van, 
de nemcsak kilövéssel, hanem nagymértékű mérgezéssel is 
irtják őket, illetve a dingó-házikutya hibrideket. A mérgezett 
csali (15-20 dkg-os kenguruhúsdarabok) sajnálatos módon 
nem kizárólag a dingókat tizedeli, hanem minden más hús-
evő őshonos állatot is. Ezek közül a ma már amúgy is ritka-
ságszámba menő erszényesnyestfajok azok, melyek talán a 
legnagyobb veszteséget szenvedik el. A leggyakrabban hasz-
nált mérgek a sztrichnin vagy az 1080 (sodium fluoroaceta-
te), s habár aránylag gyorsan hatnak, sok kínt okozhatnak a 
megmérgezett állatoknak. Mivel számos helyen repülőgépről 
szórják a csalit, még a legjáratlanabb helyekre szoruló popu-
lációkat is irtják vele.
Mai világunk szomorú valósága, hogy a Föld történelmében 
példátlanul túlszaporodó fajunk mindenre kiterjedő, roha-
mosan fokozódó igénye táplálékunk előteremtésére egy-
re nehezebbé válik. Az élelemért való versenyben a dingó 
előbb-utóbb vesztesnek fog bizonyulni. 

DR. hanGay GyöRGy
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Nem ritkaság az ilyen magányos, öreg dingó, 
mely saját vadászterületet tart fenn magának.

A 2015-ös és a 2016-os esztendő fordulóján a szokásoknak megfelelően ösz-
szesítettük állatkertünk élő zoológiai gyűjteményének legfontosabb szá-
mait. Eszerint az emlősállatokat 126 faj 1031 egyede, a madarakat 138 faj 
1326 egyede, a hüllőket 106 állatfaj 668 egyede, a kétéltűeket 25 állatfaj 331 
egyede, a különféle halakat pedig 218 faj 4269 egyede képviseli. A gerin-
cesek mellett foglalkozunk továbbá gerinctelen állatokkal is, melyeknek 
243 faja található meg az állatkertben. Közülük 102 faj 648 egyede ese-
tében alkalmazunk egyedi nyilvántartást, további 141 gerinctelen fajnál 

azonban, mivel ezek főként nagy tömegben szaporodó rovarok, nincs ér-
telme az egyedi nyilvántartásnak, így ezeket tenyészetként tartjuk nyilván.

Az ugyancsak általunk üzemeltetett margitszigeti bemutatóhelyen 25 faj 150 
egyede él, ám közülük 19 faj a városligeti bemutatóhelyen is megtalálható. 
Így állatkertünk élő gyűjteménye mindösszesen 862 állatfaj 8423 egyedéből 
és 141 tenyészetből áll. Ez a fajszám európai, illetve nemzetközi összehasonlí-
tásban is kimagaslónak mondható.
A 2015-ös év során 61 új faj tartásába fogtunk bele, amelyek egy része a múlt-
ban már volt nálunk, de az elmúlt esztendőkben hiányzott, egy része pedig 

 hírek a BUDapesti ÁllatkertBől

Állatkerti „népszÁmlÁlÁs”



sasok magyarorszÁgon 
és a vilÁgBan
A sorozat tizedik darabja az ég 
urairól, a sasokról íródott. Első-
sorban a hazai fajokat mutat-
ja be, de foglalkozik azokkal is, 
amelyek az egzotikus vidékeket 
lakják. S mivel a tudomány mást 
nevez „sasnak”, mint a köznyelv, 
de még a magyar nevezéktanban 
sem egyszerű az eligazodás, a 

kötet a valódi sasok mellett a közelebbi és távolabbi atyafi-
ságra is kitekint. (Haraszthy László: Sasok Magyarországon és 
a világban)

FölDikUtyÁk
Magyarországon négy földiku-
tyafaj honos. Egy évtizede indult 
el ismét tervszerű, mindenre ki-
terjedő kutatásuk; ideje volt, mert 
valamennyi faj állománya erősen 
lecsökkent, így fel kellett mérni 
azokat a tényezőket is, amelyek 
veszélyeztetik a még megmaradt 
populációkat. S végre ellenőriz-
ni lehetett azokat az elterjedési 

és ökológiai adatokat, amelyeket a tudósok az elmúlt két év-
század során összegyűjtöttek. (Németh Attila–Csorba Gábor: 
Földikutyák)

írta: hanga zoltÁn Fotó: Bagosi zoltÁn 

a haragossikló  
és rokonai
A kötet szerzői a legújabb is-
mereteket gyűjtötték csokorba 
e ritka fajról, s a haragossiklók 
„ürügyén” egyúttal ízelítőt adnak 
a kígyók hallatlanul izgalmas, 
kevéssé ismert és a tudomány 
számára is még sok újdonságot 
tartogató világából. Bemutatják a 
kígyók sokféleségét, zsákmányo-

lási technikáit, szélsőséges élőhelyeit, a különleges kígyószo-
kásokat, és megismertetnek a mérgeskígyókkal is. (Babocsay 
Gergely–Korsós Zoltán: A haragossikló és rokonai)

dArVAK
Tavalyi örömhír volt, hogy száz 
év után újra költött hazánkban 
a daru! Kötetünk az itt élő szür-
ke daru és az olykor felbukkanó 
pártás daru mellett bemutatja a 
világon előforduló valamennyi 
fajt. Sok kultúrtörténeti és népraj-
zi érdekességet is olvashatunk a 
magyar nép egyik legkedvesebb 
madaráról, s megtudhatjuk, ho-

gyan élnek s mennyire veszélyeztetettek a világ darvai. (Ban-
kovics Attila: Darvak)

A Fővárosi Állat- és Növénykert Állatkerti Kötetek a Természetért című könyvsorozatából 2015-ben négy kötet jelent meg. Jó 
hír, hogy a magas szakmai színvonalú, információkban gazdag és szépen illusztrált könyvek kiadása a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával 2016-ban is folytatódik. 
A kötetek megrendelhetők: www.allatkertialapitvany.hu, www.bukikonyv.hu, www.mme.hu

még sosem volt látható Budapesten. Az újonnan érkezett fa-
jok közül 3 faj tengeri gerinctelen, 46 faj rovar (köztük tizen-
három egzotikus csótányfajjal), 4 faj (törpesügérek, korall 
macskacápa) a halakat képviseli, 2 (egy újvilági papagájfaj 
és a kontyos zacskósmadár) a madarakat, 6 faj (koala, 
csuklyás cerkóf, rozsomák, cebui disznó, szecsuáni 
takin és még egy be nem mutatkozott újdonság) 
pedig az emlősállatokat.
Számos kölyök és fióka világra jövetelének is örül-
hettünk. Természetvédelmi szempontból talán 
a két mhorrgazella-gida világra jövetele volt a 
legfontosabb eredmény, de „gyermekáldás” 
volt az ugyancsak fenyegetett tarvarjaknál, 
vörösfülű aráknál, ázsiai vadkutyáknál, vö-
rös vadbivalyoknál, cebui disznóknál és az 
ecsetfarkú patkánykenguruknál is. Említésre érdemes szaporulat 
volt a Derby- és Bennett-kenguruknál, a nyugati szürke óriásken-
guruknál, vombatoknál, éji majmoknál, jávai languroknál, gundik-
nál, Böhm-zebráknál, zsiráfoknál, muntyákszarvasoknál, nanduknál, 
rózsás és borzas gödényeknél, pápaszemes pingvineknél, Schlegel- 
lándzsakígyóknál és még több más állatfajnál is.



A 
nálunk honos európai, más néven vörös mókus (Sciurus vulgaris) 
védett faj, így nem is gondolhatunk arra, hogy társállatként ottho-
nunkban gondozzuk. Talajlakó rokona, a szintén a mókusfélékhez 

tartozó ürge a védettségét megelőző időkben, a terrarisztika hősko-
rában gyakran tartott állat volt. Ma már ő sem tartható Magyaror-

szágon fogságban. Mindezzel nem árt tisztában lennünk, mi-
előtt egy külföldi kisállatbeszerző körútra indulunk, hiszen 

a nyugat-európai börzéken vásárolhatunk olyan tenyész-
tett fajok egyedeiből, melyeket nálunk – mint hazai fajt 

– magánszemélyek semmilyen körülmények között 
sem tarthatnak. Ha mégis megvásároljuk s hazahoz-
zuk a néhány eurós állatot, itthon eszmei értékét fi-
gyelembe véve komoly pénzbírságra és sok kellemet-

lenségre számíthatunk.

legtöBBjük vegetÁriÁnUs
Mindenekelőtt gondoljuk át alaposan, valóban szükségünk 

van-e mókusra? Ezek az állatok, különösen a mérsékelt övi fajok, igen 
intelligensek, mondhatni, a patkányok mellett ők a rágcsálók Einstein-
jei. Összetett viselkedésük rendkívül sok érdekes megfigyelésre ad al-
kalmat. A törzsfejlődés során a mérsékelt égövi fajok azért váltak tanu-
lékonyabbá, mert táplálékbázisuk a tavasztól őszig terjedő időszak-
ban számottevően változik, miközben fel kell készülniük a hosszú, 
kemény télre is.
Bár a mókusfélék jó része vegetáriánus, a fogságban gyakrabban 
tartott fajok, például az óvilági csíkosmókus, avagy burunduk (Ta-

mias sibiricus), valamint a Délkelet-Ázsiából származó változékony 
mókus nagy mennyiségű állati fehérjét fogyaszt. Az viszont a legtöbb 
fajra igaz, hogy egy-egy növényi táplálékból sosem fogyaszt tíz száza-
léknál többet. 
Tehát a jó mókuskosztot rendkívül gondosan kell összeállítani. Nem-
csak arra muszáj ügyelnünk, hogy igen sokféle növényi vagy akár 
állati összetevőből álljon: a mérsékelt övi fajoknál figyelembe kell 
venni az évszakot is. Tavasszal, ahogy aktivizálódnak, viszonylag 
energiadús, de könnyen emészthető táplálékra van szükségük. 
Ilyenkor a természetben az előző évről még fellelhető terméseket, 
különféle makkokat, bogyókat esznek, ám ha tehetik, virágokkal is 
bőségesen táplálkoznak. A megjelenő rovarokból, hernyókból épp-
úgy vámot szednek, mint a madarak tojásaiból, apró fiókáiból. Sőt, 
akármennyire is visszataszító, nem egy mókusfajnál tavasszal elő-

fordul a kannibalizmus is; fészekben lakó fiatalabb fajtársaikat pusz-
títják el. Ez azonban inkább csak ott fordul elő, ahol túlnépesedtek.

erDőtelepítők
A mérsékelt övi mókusok nagy szerepet töltenek be 
a növények, különösen a fás szárúak terjesztésében, 
habár félretett táplálékukból is jelentős mennyiséget 

elfogyasztanak, hisz időről időre fel kell kelniük, hogy 

mókUsok a lakÁsBan  
és az erDőBen

a rÁgCsÁlók einsteinjei

A mókusfélék mindig is nagy népszerűségnek örvendtek Európában. Nem véletlen tehát, 

hogy sokan meg is próbálkoznak e rágcsálók házi kedvencként való tartásával – ám a kísérlet 

legtöbbször fiaskóvak végződik. Vajon miért?

A keleti szürkemókus 
hazai tartását néhány 
éve betiltották.
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táplálkozzanak. (Télvíz idején testhőmérsékletük lecsökken, 
mozgásuk, életfunkcióik lelassulnak.) Szerencsés esetben a 
tavasz beköszöntével marad eleség a raktárban, melyet tá-
volabbi pontokról is gyűjtöttek. A fel nem használt magok 
azonban kicsírázhatnak, így az adott növényfaj új területeket 
hódíthat meg. 
Aki tehát mérsékelt övi mókusfaj tartására vállalkozik, attól – 
a fentiek figyelembevételével – nagy odafigyelést igényel az 
állat táplálása, hogy mind a túletetést, mind az alultáplálást 
elkerülje. Raktárukba az állatok olyan takarmányt is felhal-

zavarban, továbbtenyésztésre alkalmatlanok lehetnek, hisz 
az embert tekintik fajtársuknak. 
A mókusok más rágcsálókhoz képest – testméretükből adó-
dóan is – tágasabb férőhelyet igényelnek. (A trópusi fajok-
nál pedig elengedhetetlen a szállás fűtése.) Ketrecükbe kellő 
mennyiségű mászófát is biztosítsunk, amelyeken kedvükre 
mozoghatnak, s amelyeken a fogukat is koptathatják. Ügyel-
jünk azonban rá, nehogy valamely mérgező növény ágait 

használjuk e célra.
A mókusok a természetben viszonylag rövid 

életű állatok, hiszen számos nappali és éj-
szakai ragadozó vadászik rájuk, a leve-

gőből éppúgy, mint a földről. Emellett 
gyakoriak közöttük a fertőző beteg-
ségek is. De a mérsékelt övi fajoknál 
a legtöbb áldozatot a kemény, hideg 
tél és a gyenge makk- és fenyő-
magtermés okozza. Az újszülöttek 
kevesebb mint negyede éli meg a 
második életévét. Az ember oltal-
mában álló mókusok – megfelelő 

gondozás mellett – azonban jóval to-
vább élnek: nem egy burunduk elérte 

fogságban a hatéves kort is. 
Az ezredforduló táján importált tucat-

nyi mérsékelt övi és trópusi mókusfaj közül 
mára leginkább a burunduknak alakult ki nálunk 

önfenntartó állománya (sőt színváltozatai is ismeretesek). 
A korábban gyakran tartott keleti szürkemókust és kanadai 
vörösmókust invazív voltuk miatt ma már hazánkban nem 
lehet szaporítani, még tartásuk is engedélyköteles; változé-
kony mókusból pedig csak néhány egyed található Magyar-
országon. Emellett időnként egypár mókusritkaság fordul 
elő, amilyen például a Prevost-tarkamókus vagy a törpe csí-
kosmókus.

DR. tóth zsiGMOnD

mozhatnak, melyek penészedhetnek, rothadásnak indul-
hatnak, ezért férőhelyüket más kisemlősökénél gyakrabban, 
alaposabban kell ellenőriznünk. 

hA TÁMAd Az ArA…
A mókusok a talajlakó fajokat leszámítva jobbára magányosan 
élnek, így a hímek a nőstényeket csak a párzás idejére kere-
sik föl. Minden egyednek megvan a saját territóriuma, s azon 
belül még ellenkező nemű fajtársát se szívesen tűri 
meg. Táplálékbőség esetén ez a territórium igen 
kicsi is lehet, ám fogságban a fajok legtöbb-
jére jellemző, hogy nem tartható együtt a 
hím és a nőstény. A vörösmókusok közt 
azonban gyakrabban előfordul, hogy a 
pár nem csupán eltűri egymást, ha-
nem a hím a felcseperedő fiatalokat 
sem bántja. 
A párzóképes nőstény viselkedése 
megváltozik, lényegesen mozgéko-
nyabb lesz, emellett nemcsak szag-
jelekkel, de – például a burunduknál 
– hangadással is próbálja felhívni ma-
gára a figyelmet. Ám a füttyszerű han-
got kiadó nőstényhez kizárólag néhány 
órára ajánlatos beengedni a hímet, mert a 
nászt követően az ellenségessé váló ara rövid 
időn belül akár el is pusztíthatja társát.
Tehát a mókusok szaporítása komoly odafigyelést igényel, 
jóval kevésbé egyszerű, mint más kisemlősöké, az egereké, 
tengerimalacoké vagy hörcsögöké. A mókusok a rágcsálók 
más családjaihoz képest egyáltalán nem nevezhetők szapo-
rának: a mérsékelt övi fajok általában évente egyszer, ritkán 
kétszer hoznak világra utódokat, s legtöbbször csupán 2–5 
egyedből áll az alom. A nálunk ma már ritkán tartott trópu-
si fajok, mint például a változékony mókus, az év bármely 
szakában szaporodhatnak. A hazánkban tartott mókusokra 

jellemző, hogy a csupasz és vak kölyköknek 10-15 napos ko-
rukra nyílik fel a szemük. Igen gyorsan növekednek, s 40-50 
napos koruktól fogva kezdenek önállósodni.

Csak tÁgas Férőhelyen
A mókusok viszonylag könnyen szelídülnek, de a csíkos-
mókusokat rendszerint nehéz kézhez szoktatni. A feltűnően 
szelíd egyedek nagy részét cumisüveggel nevelik fel, ám az 
ilyen állatok felnőtté válásukat követően is lényegesen több 
odafigyelést igényelnek. Gyakorta szenvednek magatartás-

Erdeink akrobatája természetvédelem alatt áll.

Nem véletlenül hívják vál-
tozékony mókusnak. Mindkét 

állat egy fajhoz tartozik.
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Mindent a természetről  
a Magyar Természettudományi 

Múzeum könyveiből

Ismeretterjesztő és szakirodalom a természet 

szerelmeseinek és kutatóinak

Dinókról, a ma élővilágáról új megközelítésben

A könyvek megrendelhetőek: 
http://commerce.nhmus.hu, illetve megvásárolhatóak a múzeum 

könyvtárában (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. Tel.: 210-1075/2403).

SE
Kiemelés

SE
Öntapadó jegyzet
ez a sor törlendő!

SE
Öntapadó jegyzet
miután még üresebb lesz így az oldal, mégiscsak jó volna ide tenni a körülvágott leskelődő kis gyíkot - Zsolttal megbeszéltem. A javított oldalt kéri, hogy elküldhesse a múzeumnak jóváhagyásra.

SE
Öntapadó jegyzet
nem kell a végére pont




