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 A Denver Zoóban augusztus 8-án született véznaujjú maki (Daubentonia mada-
gascariensis) a Harry Potter-könyvek után a Tonks nevet kapta gondozóitól. Anyja, Bellat-
rix az első pár napban nem nagyon tudott mit kezdeni vele, de mostanra szerencsére már 
beletanult a szerepébe. Ez a Madagaszkáron áje-ájénak 
is hívott bizarr, már-már ijesztő megjelenésű, 
súlyosan veszélyeztetett főemlős kifejlett 
korában farontó rovarokkal táplálkozik, 
amelyek tartózkodási helyét hosszúra 
nyúlt és rendkívül érzékeny 
középső ujjával kopogtatva 
deríti fel a kéreg alatt.

denverzoo.org

Forrás: denverzoo.org

 A keák (Nestor notabilis) tüntetik el a csalétket  az invazív 
hermelinek befogására szolgáló csapdákból az új-zélandi Fiordland 

Nemzeti Parkban. A világ egyik legokosabbnak tartott madarai kezdetben 
a csőrükkel forgácsolták szét a ládák faanyagát, de miután rájöttek, hogy 

egy botocska segítségével pillanatok alatt felfeszíthetik a bejáratot, már 
mindannyian módszert váltottak. Ezek a hegyvidéki papagájok fogság-

ban számtalanszor tanújelét adták találékonyságuknak, a természetben 
azonban csak a közelmúltban sikerült először tetten érni őket szerszám-

használat közben.

www.nature.com

Fotó: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock

 A magyar gazdák elő szeretettel alkalmazzák 
a klórpirifoszt tartalmazó széles hatásspektrumú 
permetezőszereket (Cyren, Dursban, Kentaur, Nurelle, 
Pyrinex), annak ellenére, hogy ezek mind a vízi szerve-
zetekre, mind a méhekre iszonyatosan veszélyesek. 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sem ta-
gadja, hogy ez az erősen toxikus szervesfoszfát a leg-
több ennivalónkban jelen van. Amerikai kutatók most 
északi leopárdbéka (Lithobates pipiens) ebihalakon 
tesztelték a klórpirifosz hatását, és megállapították, 
hogy az még igen alacsony környezeti koncentráció-
ban is visszafordíthatatlanul károsítja az idegrendszer 
fejlődését. 

onlinelibrary.wiley.com

Fotó: Dave Massey / Shutterstock

 Minél közönségesebb, minél kevesebbet ér, minél nagyobbra 
nő és minél tovább él, annál valószínűbb, hogy egy terráriumi állat a 
természetben kössön ki. Erre a kicsit sem meglepő következtetésre ju-
tottak a Rutgers Egyetem kutatói az elmúlt 18 évben az USA-ban piac-
ra dobott 1722 egzotikus kétéltű- és hüllőfaj attribútumait elemezve.

www.journalofappliedecology.org

 A Wondiwoi-kúszókenguru  (Dendrolagus mayri) olyan rejtett életet él, hogy a 
szakértők már kihaltnak hitték. Fehér ember – maga a híres-neves evolúció-biológus, 
Ernst Mayr – ugyanis eddig mindössze egyetlen alkalommal, 1928-ban találkozott vele, 
és nyomban golyót is röpített belé, hogy a londoni Természettudományi Múzeumnak 
ajándékozhassa a gereznáját. A nyáron azonban egy angol rododendronrajongónak 
még fényképfelvételeket is sikerült készítenie a titokzatos erszényesről. Michael Smith 
a nyugat-pápuai Wondiwoi-hegységet borító bambuszerdőben, 1500–1700 méter kö-
zötti tengerszint feletti magasságban bukkant rá a misztikus lényre, amely ezek szerint 
nem is annyira ritka, csak épp igen szűk elterjedésű. Most, hogy már tudják, merre 
keressék őket, a James Cook Egyetem munkatársai megkísérelhetnek majd szövet-
mintákat venni az állatokból genetikai vizsgálatok céljából.

www.nationalgeographic.com

 Az oroszláncsont kereske-
delmére vonatkozó éves export-
kvóta közel duplájára emelésének 
terve ellen tiltakoznak dél-afrikai 
állat- és természetvédők, mert ez 
óhatatlanul az orvvadászat elha-
rapódzásához fog vezetni. 
A Dél-Afrikai Köztársaságban már 
jelenleg is több mint 200 olyan 
farm üzemel, ahol kifejezetten 
azért tenyésztik az oroszlánokat 
– mintegy nyolcezer példányt –, 
hogy egy adott kort elérve egy 
zárt területre kiterelve lelöves-
sék őket. Az úgynevezett „kon-
zerv-vadászok” 2008 és 2015 kö-
zött legalább 5363 nagymacska 
maradványait vitték ki  külföldre, 
amivel egyetlen év alatt körülbelül 
16 millió randdal (bő 300 millió 
forinttal) gazdagították az „orosz-
lánsimogatók” tulajdonosait. 
A csontok elsősorban Ázsiában 
– Thaiföldön, Vietnamban és 
Laoszban – találnak felvásárlókra, 
ahol állítólagos roborálószerként 
hasznosítják őket.

www.independent.co.uk

 A kifejlett és a növendék víziteknősök élőhely-preferenciája markánsan különbözhet. Míg a felnőtt gyémántteknősök 
(Malaclemys terrapin) például jellemzően partvidéki területeken, folyódeltákban, árapály és mangrove mocsarakban élnek, a fiatalok 
1 méternél sekélyebb víztestekben – de leginkább csak pár centiméter mély szikes pocsolyákban – húzzák meg magukat, ahol keve-
sebb a ragadozó és a vetélytárs, viszont állandóbb a sótartalom és a hőmérséklet. 

www.herpconbio.org

Fotó: Andrea Izzotti / Shutterstock

 A madarak urbánus környezetben gyorsab-
ban öregszenek. Az már eddig is ismert volt, hogy 
a városi madarak előbb hullanak el a vidékieknél, a 
zajszennyezés szerepére azonban csak az a vizs-
gálat világított rá, amelyet a seewieseni Max Planck 
Ornitológiai Intézet és az Észak-Dakotai Állami 
Egyetem munkatársai végeztek zebrapintyeken. 
A Frontiers in Zoology szakfolyóiratban megjelent 
tanulmány szerzői megállapították, hogy a 18 és 120 
napos koruk között erős közlekedési zajokkal bombázott fiókák telomerái rövidebbek, 
mint azoknak, amelyek egy hangszigetelt szobában keltek ki a tojásból és tanultak meg 
énekelni. (A telomerák feladata a kromoszómavégek összetapadásának és kirojtosodá-
sának megakadályozása.) Az ipari és közlekedési zajforrások által létrehozott rezgések 
amúgy a kultúrakövető madarak akusztikus kommunikációját is megzavarják – például 
elnyomják a hívóhangokat, ami miatt nem észlelik időben a fajtársaik riasztását.

frontiersinzoology.biomedcentral.com

Fotó: Jubriel Meneses / Shutterstock

 Freedom Baby, az épp az indiai függetlenség napján – azaz augusztus 15-én 
– kikelt Humboldt-pingvin (Spheniscus humboldti) fióka sajnos még két hetet 
sem élt meg Mumbai állatkertjében. Bár szemre egészségesnek tűnt, a mája 
állítólag nem működött megfelelően, és a szikzacskója sem szívódott fel telje-
sen. Az állatvédők egyértelműen az intézmény vezetését hibáztatják a történtek 
miatt. Szerintük az 1861-ben alapított menazséria az egzotikus fajok tartásához 
szükséges legalapvetőbb tárgyi és személyi feltételek biztosítására is képtelen. 
Indiában 53 „zoo” üzemel, de közülük csak kettő (a bubanesvari és a dardzsilin-
gi) tagja az Állatkertek és Akváriumok Világszövetségének.

www.india.mongabay.com

Fotó: Eric Isselee / Shutterstock
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avaly látott napvilágot az a tudományos közle-
mény, amelyben egy barlang mennyezetéről 
lelógó boák gyümölcsdenevér-vadászatát mu-

tatja be a szerző. Bár kevés tudományos munka szü-
letett a kígyók koordinált vadászatáról, ez a jelen-
ség az állatvilág sok csoportjában ismert. Érdemes 
azonban tisztázni, hogy mikor beszélünk csoportos 
(kooperatív) és összehangolt (koordinált) vadászat-
ról. A tarlót szántó traktor mögött csapatosan repke-
dő dankasirályok, pockokat, egereket kapkodó fehér 
gólyák véletlenszerűen összeverődött csoportot al-
kotnak, e seregletek a csoportosan vadászó állatok. 
A rénszarvascsordát rejtőző társaik felé hajtó farka-
sok ezzel szemben összehangoltan cselekszenek, 
ők koordinált vadászatot folytatnak.

ikkel, rejtőszínükkel, menekülésre optimalizált 
izom zatukkal, esetleges kémiai védekező mecha-
nizmusaik segítségével mindent elkövetnek, hogy 
ne legyen belőlük jó fogás. Ahogy a viselkedésbio-
lógusok mondják: az adott préda az életéért fut, a 
ragadozó „csak” az esedékes vacsorájáért. Ráadásul 
a zsákmányállatok gyakran csoportokba verőd-
ve keresnek védelmet a ragadozók támadásaival 
szemben. Az előbbiek, legyenek akár telepesen köl-
tő gyurgyalagok Magyarországon, akár legelésző 
patások csordái az afrikai szavannán, a magányos 
vadászokat könnyűszerrel fölfedezik. A „több szem 
többet lát” elve alapján a táplálkozó, pihenő állatok 
közül mindig van olyan egyed, amely épp körbe-
pillant. Sőt, sajátos viselkedéssel egymást riasztják, 

ÖSSZEHANGOLT 
VADÁSZAT 
AZ ÁLLATVILÁGBAN EGYÜTT

EGYSZERŰBB?
Jane Goodall úttörő munkássága nyomán ma 

már tudjuk, hogy nemcsak az emberek, hanem 
közeli rokonaik, a csimpánzok is vadásznak ki-
sebb majmokra, s az egyedek kifi nomult techniká-
val űzik lesben álló fajtársaik felé a zsákmányukat. 
Nem csoda, hogy a ragadozóknak az evolúció ül-
lőjén kovácsolt fegyverzetük mellett gyakran csak 
a csoportos vadászat, azaz a remek taktika hoz si-
kert, hisz zsákmányállataik kitűnő érzékszerve-

a többi faj vészjelzéseit is fi gyelik, s az erősebb pa-
tások a ragadozót akár közösen el is tessékelhetik. 
A szociális állatok körében pedig a munkamegosz-
tás része, hogy a csoport biztonságát éber őrszemek 
vigyázzák, legyen szó gyurgyalagtelepekről, füty-
työgető ürgékről, esetleg (légi vagy földi ragadozók-
ról árulkodó) majomcsapatokról. A ragadozóknak 
az éber prédával vagy a „bivalyerős” ellenfelekkel 
szemben akkor van jobb esélyük, ha csapatban tá-

A kurkászó csim-
pánzok a békés 
együttműködés 
példaképei. 
A magasabb 
rangú egyedek 
jóindulatának 
elnyerésére jó 
módszer a csapat 
kohézióját erősítő 
társas bunda-
tisztogatás… 
Fotó: Steven Fish / 
Shutterstock

dász tereli össze közös erőfeszítéssel a halrajokat, s a 
barna pelikánok is csapatba verődve, „zuhanóbom-
bázó” módjára vetik magukat a tengerbe.

Vajon milyen módon lehet elérni a legnagyobb 
sikert a csoportos zsákmányszerzés során? Ha a va-
dászok nem véletlenszerűen támadnak a kiszemelt 
áldozatra, hanem magatartásukat összehangolva, 
esetleg a szerepeket megosztva próbálnak szeren-
csét. Jól ismert, hogy az afrikai vadkutyák egymást 
váltva loholnak a rövid távon sokkal gyorsabb gazel-
lák után, és a falka végül kifárasztja, legyűri áldoza-
tát. Az oroszlánok pedig nemcsak a zsákmányolás 
sikerét növelik, de az elejthető állatok spektrumát is 
kiszélesítik a csoportos vadászatnak köszönhetően. 
Hisz ismertek olyan falkák, amelyek a náluk jóval 

madnak. Ám nem mindegy, hogy milyen csapat-
ban és hogyan…

ÜLDÖZŐK ÉS ELÁLLÓK
A „csoportos vadászat” kifejezés hallatán persze 
leggyakrabban a farkasok, oroszlánok vagy afrikai 
vadkutyák falkáira gondolunk, de az állatvilágban 
sokkal szélesebb körben terjedt el ez a jelenség. A 
tonhalaktól a palackorrú delfi nekig sok tengeri va-

MÉG RÖVID A LISTA
Az eddig megismert, bizonyítottan koordinált 
vadászatra képes állatok listája nem túl hosz-
szú. A csimpánz (Pan troglodytes) mellett né-
hány társasan élő ragadozó, például az oroszlán 
(Panthera leo), a szürke farkas (Canis lupus), az 
afrikai vadkutya (Lycaon pictus), a palackorrú 
delfi n (Tursiops truncatus), a kardszárnyú delfi n 
(Orcinus orca) és a púpos bálna (Megaptera no-
vaeangliae), továbbá két varjúféle, a barnanya-
kú holló (Corvus rufi collis) és a bozótszajkó 
(Aphelocoma californica), két ragadozó madár, 
a szalagos álölyv (Parabuteo unicinctus) és a 
Feldegg-sólyom (Falco biarmicus), valamint két 
halfaj esetében dokumentálták e viselkedést.

nagyobb ka� erbivalyok vagy épp az elefántborjak 
elejtésére specializálódtak. A siker még nagyobb 
lehet, ha a vadászok támadásukat időben és térben 
összehangolva hajtják végre. A falka egyes tagjai 
űznek-üldöznek, míg a hajtók támadása előtt már 
megfelelő helyre bújnak az elállók, s elkapják a fe-
léjük terelt prédaállatot. Kik az elállók? Azok a rend-
szerint tapasztalt, idősebb és nagyobb testtömegű 
egyedek, amelyek már a prédát felhajtó fajtársaik 
támadásba lendülése előtt felveszik a zsákmányál-
lat kitörési útvonalait elálló helyzetet, azaz mintegy 
előrelátóan döntenek az optimális támadási hely 
megválasztásáról. 

RÉGÓTA TUDJUK, HOGY A CSIMPÁNZOK 
KISEBB MAJMOKRA VADÁSZNAK, ÁM AZ 
CSAK NEMRÉG DERÜLT KI, HOGY ÉLŐHE-

LYENKÉNT MÁS-MÁS MÓDSZERREL.
Ez talán a csoportos vadászat legmagasabb for-

mája: a koordinált akció. Ilyenkor az egyedek nem 
véletlenszerűen választják meg a helyüket, hanem 
úgyszólván „előre látják”, megtervezik a közös stra-
tégiával végrehajtott vadászatot, térben és időben 
összehangolják akciójukat, és/vagy egy jól megha-
tározott szereposztást követve ejtik el a zsákmányt.

VADÁSZAT BUBORÉKHÁLÓVAL
Nézzünk néhány példát a támadás összehangolásá-
ra és az előre kiosztott szerepek szerinti zsákmány-
ejtésre. A hosszúszárnyú vagy púpos bálna (Megap-
tera novaeangliae) csapatai rendkívül elegáns 
módon vadásznak hering- vagy lazacrajokra, illet-

A hadiösvényre 
lépő csimpánzok 
a portya előtt 
közös huhogással 
hangolódnak 
a vadászatra. 
A falka rang-
sorában a sikeres 
vadászok maga-
sabbra jutnak, 
ráadásul a magas 
tápértékű hús 
adományozása a 
nőstények kegye-
inek elnyerését is 
megkönnyíti. 
Fotó: Sergey Uryad-
nikov / Shutterstock
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ve a krillt is így fogyasztják. A módszert két-három 
példány is alkalmazhatja, de akár hatvan egyedet 
számláló buborékhálózó csapatokat is megfi gyeltek 
már. Az eddigi kutatások szerint tanult viselkedés-
elemeket fűznek össze a csoporttagok, s nem min-

den populáció tagjai ismerik ezt a vadásztechnikát. 
A hosszúszárnyú bálnák hideg éghajlatú óceáno-
kon töltik a nyári hónapokat, ahol a nap huszonnégy 
óráján át táplálkozhatnak. Utódaikat meleg, éle-
lemszegény tengerekben ellik a nőstények, és akár 
hónapokig sincs alkalmuk enni, zsírtartalékaikból 
kell megélniük. A táplálékgazdag vizekben, példá-
ul Alaszka partjainál és az Antarktisznál egyaránt 
megfi gyeltek buborékhálós módszert alkalmazó 

hosszúszárnyú bálnákat. A vadászat elején a bálnák 
élénk akusztikus kommunikációt folytatnak, majd 
a felderített halraj körül elkezd körbe-körbe úszni az 
egyik példány. Közben légzőnyílásán át kiengedi a 
levegőbuborékokat, s több egyed csatlakozik hozzá, 
hogy a halakat buborékfüggönnyel vegyék körül. 
A bálnák szűkülő koncentrikus körben összetömö-
rítik a halrajt (a gyűrű átmérője a raj méretétől füg-
gően 3–30 méter között változhat). Majd egy táplál-
kozásra hívó hangadás nyomán nyitott szájjal fölfelé 
úszva felfalják a halakat. A vadászat akkor igazán si-
keres, ha a bálnák tökéletesen egységes mozgással 
tömörítik össze a rajt, s egyszerre emelkednek föl, 
hogy ne hagyjanak egérutat a zsákmány számára. 

A halrajok hatékony vadászatának két másik ér-
dekes módszerét a palackorrú delfi nek (Tursiops 
truncatus) alkalmazzák. Az Egyesült Államok part-
jainál megfi gyelt delfi nek csapatosan terelik össze 
a táplálékul szolgáló rajokat, s a tengerpart adottsá-
gainak megfelelően ejtik el a zsákmányt. Az egyik 
módszer a partra vetődéses halászat. Ennek során 

AKKOR IGAZÁN SIKERES A VADÁSZAT, 
HA A RAGADOZÓK ELŐRELÁTÓAN 

KIOSZTJÁK EGYMÁS KÖZÖTT A 
FELADATOKAT.

A delfi nek sokkal 
hatékonyabban 
táplálkozhatnak, 
ha a halrajokat 
tömött „hús-
gombócokká” 
terelik össze. 
Az óriási 
létszámú 
szardíniarajok 
a tonhalak és 
delfi nek kedvenc 
célpontjai. 
A felderített hal-
rajokat jól begya-
korolt, pontos ko-
reográfi a alapján 
terelik össze és 
rohanják le. (balra 
középen)
Fotó: Jay Ondreicka / 
Shutterstock
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a rajt a sekély, lankásan lejtő szárazföld felé terelik, 
majd együttesen a part irányába úszva hullámot 
keltenek, amelynek taraja partra veti a halakat. Ez-
után a delfi nek a szárazföldre kúsznak oldalfek-
vésben, és úgy helyezkednek el, hogy fejüket föl-le 
mozgatva, a prédát ne engedjék visszavergődni a 
vízbe. A zsákmány elfogyasztása után maguk is a 
tengerbe evickélnek. A siker kulcsa a közös roham 
és a hézagmentes „húsdaráló sorompó” létrehozása, 
ami a csapat tagjainak időben és térben pontosan 
összehangolt mozgása nélkül nem jöhetne létre. 

Talán kevéssé ismert a Florida környékén doku-
mentált „üledékgyűrűs halászat”. Először 1999-ben 
fi gyeltek meg egy tizenkilenc delfi nből álló rajt, mely 
ezzel a módszerrel vadászott. A támadás úgy indul, 
hogy az egyik példány – a farokúszóját gyorsan az 
iszap fölött csapkodva – felkavarja az aljzaton lévő 
üledéket. Aztán a 7–10 méter hosszú, zavaros vízből 
álló fallal bekeríti a rajt, mire a megrémült halak el-
kezdenek kiugrálni a felszín fölé. A vízbe visszapoty-
tyanó prédát pedig elkapják a delfi ncsapat tagjai. 

A nyílt tengeren is képesek hasonló csapdát állí-
tani a palackorrú delfi nek. A csapat egyik tagja el-
álló társai felé tereli a halakat, s uszonyával a hullá-
mokat csapkodva összezavarja őket. A vízből kiugró 
áldozatokat az előzőhöz hasonlóan elkapkodják az 
elállók. 

A hosszúszárnyú 
bálnák buborék-
függönyös 
vadászata az 
állati találékony-
ság egyik leg-
meghökkentőbb 
megnyilvánulása. 
A halraj köré kilé-
legzett buboré-
kokból „fonnak” 
ijesztő akadályt. 
Az akár 30 méter 
átmérőjű gyűrű 
létrehozása, majd 
az összehangolt 
támadás az 
egyedek magas 
fokú együttmű-
ködésén alapul. 
(balra)
Forrás: Foto4440 / 
Shutterstock
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FELOSZTOTT SZEREPEK
Az oroszlánok között is ismert hasonló vadászati 
szereposztás. Persze a falka munkamegosztása már 
eleve egyenlőtlen, hisz az egymással közeli rokon-
ságban álló nőstények végzik a zsákmányszerzés 
túlnyomó részét, míg a hímek a terület és az „orosz-
lánhölgyek” védelmében jeleskednek. A falka vadá-
szó tagjai két csoportra oszlanak: a hajtó egyedek 

megkerülik, bekerítik a prédát, s a lesben állók felé 
terelik. Az elállók rendszerint a nagyobb testű, erő-
sebb példányok. Az etológiai vizsgálatok alapján el-
mondható, hogy minden nőstény a többieket fi gyel-
ve, hosszú tanulás során alakítja ki saját szerepét. 
A vadászatok akkor sikeresebbek, ha a megszokott 
szereposztás szerint fejlődik fel a falka, de ha sérülés 
vagy más ok miatt elengedhetetlenné válik, a vadá-
szok másik feladatkörben is képesek helytállni.

A szerepek még aprólékosabb felosztása fi gyel-
hető meg az elefántcsontparti Tai Nemzeti Parkban. 
A trópusi esőerdő 30–40 méter magas fáin a csim-
pánzok csak úgy tudnak sikeresen vadászni kolo-
buszokra, ha a gyors mozgású, náluk könnyebb (és 
ezért a vékonyabb ágakra is kimerészkedő) cerkóf-
féléket bekerítik. A csimpánzok négy csoportot al-

kotnak. A hajtók terelik, de nem próbálják meg el-
fogni a zsákmányt. A menekülési útvonalakat előre 
elvágják a korábban felfejlődő elállók, s az üldözők 
a lesből lerohanók felé hajtják a megrémült áldoza-
tot. A legnagyobb előrelátás az elállók és a lesből le-
rohanók esetében szükséges. E szerepeket az idős, 
tapasztalt példányok kapják. Rendszerint ők a leg-
esélyesebbek a préda elejtésére, s ennek megfelelő-
en többet is fogyasztanak belőle, de a hajtókkal és 
az üldözőkkel is megosztják. Sőt, a vadászatot csak 
szemlélő vemhes vagy kölyköket cipelő nőstények-

nek is juttatnak a zsákmányból a későbbi szerelmi 
légyottok reményében. Ezek az anyaállatok azért 
nem vesznek részt a vadászatban, mert a köly-
kök leejtésének kockázata messze magasabb, mint 
amekkorát a hús megér. Érdekes, hogy a Gombe 
Nemzeti Parkban élő csimpánzok körében nem fi -
gyelték meg a koordinált vadászatot. Az ottani erdő 
struktúrája más, a fák alacsonyabbak, és nyitottabb 

állományokat képeznek. A csimpánzok a ritkán álló 
magányos fákon egyedül is sikeresen tudnak va-
dászni, nem éri meg a prédán a többi egyeddel osz-
tozkodniuk. 

NYERESÉGES VÁLLALKOZÁS
Az evolúciósan stabil stratégiákat vizsgáló kutatók 
szerint akkor kifi zetődő a csapatos vadászat, ha a 
résztvevők átlagos nyeresége meghaladja az egye-
dül végzett zsákmányszerzés sikerét. Itt nem csu-
pán arra érdemes gondolni, hogy hány „egység” 
húst képesek megszerezni. A koordinált vadászat 
csökkentheti az egy példányra leselkedő kockázatot 
is. Tudniillik közös támadással egy ka� erbivalybor-
jú elválasztható a csordától, majd elejthető. Egy ma-
gányos egyed ezzel szemben képtelen lenne a borjat 
vehemensen védő ka� erbivalytehenet elijeszteni. 
Próbálkozása a hegyes szarvak vagy a kemény pa-
ták miatt módfelett szerencsétlenül is végződhet.

Az állatvilágban a csoportos viselkedés kapcsán 
gyakran emlegetett emlősök a denevérek, hisz szá-
mos faj óriási kolóniákban pihen. E kolóniák persze 
mágnesként vonzzák a rájuk vadászó ragadozókat. 
Ugyanakkor a hüllők, kivált a kígyók ese-
tében ritkább a csoportos viselkedés, 
leszámítva talán a párzás vagy a 
hibernáció során kialakuló cso-
portokat. Ám Kubában épp ez a 
két állatcsoport kapcsolódott össze 
egy érdekes zsákmány-ragadozó 
rendszerben.  

A barlangokban nagy számban 
alvó jamaikai gyümölcsdenevérekre (Arti-
beus jamaicensis) rendkívüli módszerrel vadásznak 
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a kubai boák (Chilabothrus angulifer). A ki-be szálló 
denevéreket a barlang mennyezetéről lelógva pró-
bálják elkapni. Ha számos kígyó csüng alá a szikla-
mennyezetről, mert sok denevér repül ki a barlang 
száján, az még nem koordinált vadászat. A Ten-
nessee Egyetem kutatója, Vladimir Dinets azonban 
fi gyelemre méltó vizsgálatokat végzett a vadászat 
kapcsán. A denevérek egy 220 centiméter magas, 
12 méter hosszú járaton keresztül tudták elhagy-
ni a barlangot.  A 180–250 centi széles járatban az 
egyedi mintázatuk alapján felismerhető boák el-
helyezkedését lézeres távmérővel térképezték fel. 
A kutatók a 12 méteres járatban 50 centiméteres 
szakaszokat jelöltek ki, s megfi gyelték, hogyan he-
lyezkednek el bennük a boák. S persze följegyezték 
azt is, hogy a vadászatuk sikeres volt-e, és mennyi 
idő alatt szereztek zsákmányt.  

Az eredmények azt mutatták, hogy a megfi gyelt 
vadászatok többségét (tizenhatból tizenhárom eset) 
a csoportosak tették ki. Az egyedül kísérletező boák 
kevésbé voltak sikeresek, csupán a próbálkozásaik 
harmada végződött zsákmányolással. Ezzel szem-
ben a csoportos vadászatok során a boák mindig 
fogtak egy-egy denevért. Ráadásul a préda elejtése 
gyorsabban történt: az egyedül vadászó kígyók át-
lagosan húsz, a párban próbálkozók tíz, míg a triót 
alkotó boák hat perc alatt jutottak zsákmányhoz. 

Hogyan érhettek el nagyobb sikert a boák? 
A tanulmány szerint, ha egy kígyó elfoglalt egy 
helyet, az utána érkező társa a 12 méteres járatban 
nagy eséllyel az elsőtől 50 centiméteren belül, azaz 
ugyanabban a szegmensben helyezkedett el. A 
harmadik példány pedig mindig az első kettőhöz 
csatlakozott. Így a járat mennyezetéről lelógó boák 
olyan akadályt formáltak, melyet a gyümölcsdene-
vérek nem tudtak kikerülni.  

A szerző azt is megemlítette cikkében, hogy a sár-
gaajkú tengerikígyók (Laticauda colubrina) is nagy 
csapatokban, sőt ragadozó halakkal együttműköd-
ve vadásznak. A sziklarepedésekből a 

TÖBBET ÉSSZEL…
A madarak között a varjúféléket – különösképp a hollókat – a legintel-
ligensebb fajok között tartják nyilván. Eszközkészítők: a David Atten-
borough által lefi lmezett, közlekedési lámpáknál diót törő példányok 
méltán világhíresek… Az Afrikában és a Közel-Keleten élő barnanyakú 
hollók hasonlóan kemény dió feltörésére vállalkoznak. A félsivatagos, 
kevés takarást nyújtó élőhelyen honos egyiptomi tüskésfarkúgyík 
(Uromastyx aegyptia) elejtésére fejlesztettek ki hatékony módszert. A 
hüllővadászatot nemcsak a fedezékek hiánya teszi nehézzé, hanem az 
is, hogy a gyíkok nem szívesen távolodnak el az üregüktől. Így ha tá-
madás éri őket, tüstént a föld alatt keresnek menedéket. A barnanyakú 
hollók remek taktikát alkalmaznak. Mikor a gyík egy kicsit távolabb 
merészkedik az üregtől, az egyik holló egyenesen a bejárathoz repül, 
s elállja a menekülő préda útját. A csapat többi tagja csak ezután lendül 
támadásba! 
Fotó: Vladimir Melnik / Shutterstock

tengerikígyó hajtja ki a zsákmányt, amelyet a fajtár-
sak vagy a ragadozó halak elkapnak. Talán a kuta-
tások majd igazolják, hogy esetükben is koordinált 
vadászat valósul meg. 

A legfejlettebb hüllők közé sorolható krokodilok is 
csapatban, hajtóvadászatban halásznak, s az egyes 
példányok a többieket nem is látva, a kifejletet mint-
egy megjósolva foglalják el a helyüket. Ki gondolta 
volna, hogy bizonyos hüllők a legintelligensebb ál-
latokkal osztoznak a koordinált vadászatra képes fa-
jok címén? Talán ezek után nem csoda, hogy az esz-
közt használó állatok exkluzív klubjába is beléptek a 
krokodilok. A Mississippi- vagy csukaorrú aligátor 
(Alligator mississippiensis) és a mocsári krokodil 
(Crocodylus palustris) a víz felületére ejtett ágakkal 
csalja lépre a fészekanyagot kereső madarakat. Nos, 
ha bebizonyosodna, hogy a csalinak használt ága-
kat a krokodilok maguk törik le, akkor nemcsak az 
„eszközhasználók”, hanem az „eszközkészítők” még 
előkelőbb csoportjába is beléphetnének. 

DR. FUISZ TIBOR ISTVÁN

A kubai boák 
a barlangok 
sötétjében a 
nagy tömegben 
ki- és berepülő 
jamaikai 
gyümölcs-
denevérekre 
vadásznak. 
A mennyezetről 
lelógó kígyók úgy 
választják meg 

a leshelyüket, 
hogy a koráb-

ban elhelyezkedő 
kígyókkal együtt 
a zsákmány 
menekülési 
lehetőségeit 
lecsökkentve 
maximalizál-
ják a prédaejtés 
sikerét.  
Fotó: Ivan Kuzmin 
(jamaikai gyümölcs-
denevér), PetlinDmitry 
(kubai boa) / 
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nagy kócsagot (Egretta alba) a Kárpát-meden-
cében alig száz éve olyannyira féltett ritkaság-
ként tartották számon, hogy külön őr vigyázta 

egyetlen fészkelőhelyének nyugalmát. A pompás 
madár emiatt került a magyar természetvédelem 
címerébe, amely a kék ég előtt szárnyaló kócsagot 
ábrázolja.

CSAKNEM KIPUSZTULT
Ritkasága persze nem a véletlen műve volt. Leg-
inkább a kalaptoll gyűjtése tizedelte meg a kócsa-
gok állományát, mivel ezt – bár elhullajtva is meg 
lehetett találni – célszerűbb volt a madárral együtt 
begyűjteni, ami így a szaporodóképes populáci-
ót apasztotta. Főleg a nemesség körében terjedt el 
e kalapviselet divatja (az 1848-as forradalom utáni 
Habsburg-önkényuralom, a passzív ellenállás ide-
jén). Később a hölgyeknél a hazafi asság megteste-
sítőjeként ismert kócsagtoll már csak dísztárgyul 
szolgált. Akármi volt is a gyűjtés oka, a kereslettel 
fordított arányban alakult a kócsagok száma. 
Az 1910-es években már csupán a Kis-Balatonon 
fészkelt nagy kócsag, s a helyzet ott sem volt rózsás. 
A törvényi oltalom ellenére tapasztalható orvvadá-
szat mellett a nádégetés is komoly fenyegetést jelen-
tett. Schenk Jakab, a Magyar Ornithológiai Központ 
kutatója, majd később főigazgatója egyik – német 

nyelven is publikált és a hágai madártani kongresz-
szuson felolvasott – tanulmányában igyekezett a 
védelmi intézkedésekre konkrét javaslatokat tenni. 
Ez oda vezetett, hogy külföldi ornitológusok és ter-
mészetvédők körében adománygyűjtés indult.

J. Drijver, a holland madárvédő egyesület titkára 
mellett az amerikai G. Pearson (a Nemzetközi Ma-
dárvédelmi Bizottság alapító elnöke) is személyesen 
kereste fel a Kis-Balatont. A jelentős összeget áldozó 
külföldi adományozók mellett hazai szervezeteket 

EGY CÍMERMADÁR 

SIKERTÖRTÉNETE

A NAGY KÓCSAGOT DÍSZTOLLÁÉRT 
OLYAN INTENZITÁSSAL VADÁSZTÁK, 

HOGY KIS HÍJÁN KIPUSZTULT 
HAZÁNKBÓL.

Vadászó nagy 
kócsag friss 

nádasban. 
Jól láthatók a 

nászruha egyes 
elemei: fekete 

csőr, zöld kantár.

Nyugalmi ruhás 
nagy kócsag.

és magas rangú személyeket is sikerült meggyőz-
ni az ügy fontosságáról. Hogy mást ne említsünk, 
maga Horthy Miklós kormányzó is ezer korona tá-
mogatást nyújtott a „kócsagalap” számára. A gyűj-
tés eredményeként 1922-ben megvalósíthatóvá vált 
a fészektelep őrzése egy állandó kócsagőr, Gulyás 
József vörsi halászgazda felvételével.
Alig tíz év múlva már fi a, i� abb Gulyás József is 
részt vállalt az őrzésben, s mivel a korábbi adomá-
nyok nyújtotta pénz elfogyott, a földművelésügyi 

minisztérium biztosította az őr alkalmazásának 
anyagi hátterét. A kócsagőrök terepen végzett tevé-
kenységének és Schenk Jakab kitartó háttérmun-
kájának köszönhetően végül a nagy kócsagot meg-
mentették a kipusztulástól.

ÖTEZER PÁR
A kezdeti sikerek után azonban az állomány nö-
vekedése megtorpant, sőt a negyvenes években 
volt, hogy egyetlen pár nagy kócsag sem fészkelt 
hazánkban. Ez a helyzet csak a hetvenes évektől 
kezdett változni. A növekedés okai összetettek, de 
annyi bizonyos, hogy közrejátszhatott benne az 

európai populáció emelkedése (ami legközelebb a 
Fertő tó osztrák oldalán volt érezhető), a telek eny-
hesége, valamint a mesterséges vizek, főként halas-
tavak kialakítása. Utóbbiak esetében a látszólagos 
ellentmondás mellett szerencsésnek tekinthető, 
hogy a nagy kócsag képes volt alkalmazkodni, s az 
intenzív emberi jelenlét, halgazdálkodás folytatása 
ellenére is sikerrel fészkelt a tavak mentén kialaku-
ló nádasokban. A szóban forgó térfoglalást később a 
hazai vizes élőhelyeket célzó élőhely-rekonstrukci-
ós törekvések szolgálták ki. Az itt – többé-kevésbé 
mesterséges beavatkozással – ki- és visszaalakított 
vizek és nádasok eszményi élőhelyet nyújtottak a 
gázlómadarak számára.

A nagy kócsag helyzete a természetes folyama-
tok és az aktív fajmentő beavatkozások eredménye-
ként ugrásszerűen javult, így a magyar természet-
védelem egyik sikertörténetévé vált. Emblematikus 
helyzetét – a már említettek mellett – az ötforinto-
son történő szerepeltetése és a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Igazgatóság címerében való megjelenítése 
is erősíti. Bár még mindig fokozottan védett, vala-
mennyi vizes élőhelyen elterjedt, s a laikus érdek-
lődők által is könnyen megfi gyelhető madárrá vált. 
A nagy kócsag hazai állománya napjainkban eléri 
az ötezer fészkelő párt!

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

MAI KÓCSAGŐRÖK
A nemzetipark-igazgatóságok kötelékén belül teljesítenek szolgála-
tot a természetvédelmi őrök. 2013 januárjában az akkor negyvenéves 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával indult útjára az I� ú 
Kócsagőr program, amely évről évre lehetővé teszi a legrátermetteb-
beknek, hogy idejük egy részét a terepen otthonosan mozgó termé-
szetvédelmi őrökkel töltsék, majd a tanultakról az általános ismeret-
anyag mellett versenyszerűen is számot adjanak. Így biztosítva van 
egyfajta utánpótlás-nevelés, hisz ez a sokak által irigyelt munkakör, 
amely inkább életformának tekinthető a folyamatos – rendkívüli mun-
kabírást és kitartást igénylő – szolgálat révén, nem tölthető be szakmai 
elhivatottság, illetve felkészítés és kontroll nélkül.

OTTHONUK 
A NÁDAS
Madarunk megőrzésének 
biztosítása érdekében a leg-
fontosabb a fészkelőhely-
ként szolgáló nádasok ter-
mészetvédelmi szempontú 
kezelése. Főként a védett 
területek vizes élőhelyein 
lévő idős, öt-tíz éve érintet-
len nádasok felelnek meg a 
nagy kócsagnak, így ezek 
fenntartása kulcsfontossá-
gú. Persze utóbbiak nem-
csak e faj, hanem tucatnyi 
egyéb értékes, fokozottan 
védett madár és sok más élő-
lény számára is menedéket 
nyújtanak. Következésképp 
a nagy kócsag úgynevezett 
ernyőfajnak tekinthető.

A FAJ MEGMENTÉSE IGAZI SIKER-
TÖRTÉNET, ÁLLOMÁNYA ÖTVEN ÉV 
ALATT NÉHÁNY TUCATRÓL ÖTEZER 

PÁRRA EMELKEDETT.
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kócsag. 
A dísztollak 

mellett jól látható 
a vörös láb, 

a fekete csőr és 
a zöld kantár.

Nádasban lévő 
kócsagtelep 

madártávlatból. 
A fészektelepek 

a levegőből 
ellenőrizhetők 

a legjobban, 
ráadásul a 

legkisebb zavarás 
mellett.

Fotók: Selmeczi 
Kovács Ádám
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nyok nyújtotta pénz elfogyott, a földművelésügyi 

minisztérium biztosította az őr alkalmazásának 
anyagi hátterét. A kócsagőrök terepen végzett tevé-
kenységének és Schenk Jakab kitartó háttérmun-
kájának köszönhetően végül a nagy kócsagot meg-
mentették a kipusztulástól.

ÖTEZER PÁR
A kezdeti sikerek után azonban az állomány nö-
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hazánkban. Ez a helyzet csak a hetvenes évektől 
kezdett változni. A növekedés okai összetettek, de 
annyi bizonyos, hogy közrejátszhatott benne az 

európai populáció emelkedése (ami legközelebb a 
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intenzív emberi jelenlét, halgazdálkodás folytatása 
ellenére is sikerrel fészkelt a tavak mentén kialaku-
ló nádasokban. A szóban forgó térfoglalást később a 
hazai vizes élőhelyeket célzó élőhely-rekonstrukci-
ós törekvések szolgálták ki. Az itt – többé-kevésbé 
mesterséges beavatkozással – ki- és visszaalakított 
vizek és nádasok eszményi élőhelyet nyújtottak a 
gázlómadarak számára.

A nagy kócsag helyzete a természetes folyama-
tok és az aktív fajmentő beavatkozások eredménye-
ként ugrásszerűen javult, így a magyar természet-
védelem egyik sikertörténetévé vált. Emblematikus 
helyzetét – a már említettek mellett – az ötforinto-
son történő szerepeltetése és a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park Igazgatóság címerében való megjelenítése 
is erősíti. Bár még mindig fokozottan védett, vala-
mennyi vizes élőhelyen elterjedt, s a laikus érdek-
lődők által is könnyen megfi gyelhető madárrá vált. 
A nagy kócsag hazai állománya napjainkban eléri 
az ötezer fészkelő párt!

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

MAI KÓCSAGŐRÖK
A nemzetipark-igazgatóságok kötelékén belül teljesítenek szolgála-
tot a természetvédelmi őrök. 2013 januárjában az akkor negyvenéves 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával indult útjára az I� ú 
Kócsagőr program, amely évről évre lehetővé teszi a legrátermetteb-
beknek, hogy idejük egy részét a terepen otthonosan mozgó termé-
szetvédelmi őrökkel töltsék, majd a tanultakról az általános ismeret-
anyag mellett versenyszerűen is számot adjanak. Így biztosítva van 
egyfajta utánpótlás-nevelés, hisz ez a sokak által irigyelt munkakör, 
amely inkább életformának tekinthető a folyamatos – rendkívüli mun-
kabírást és kitartást igénylő – szolgálat révén, nem tölthető be szakmai 
elhivatottság, illetve felkészítés és kontroll nélkül.

OTTHONUK 
A NÁDAS
Madarunk megőrzésének 
biztosítása érdekében a leg-
fontosabb a fészkelőhely-
ként szolgáló nádasok ter-
mészetvédelmi szempontú 
kezelése. Főként a védett 
területek vizes élőhelyein 
lévő idős, öt-tíz éve érintet-
len nádasok felelnek meg a 
nagy kócsagnak, így ezek 
fenntartása kulcsfontossá-
gú. Persze utóbbiak nem-
csak e faj, hanem tucatnyi 
egyéb értékes, fokozottan 
védett madár és sok más élő-
lény számára is menedéket 
nyújtanak. Következésképp 
a nagy kócsag úgynevezett 
ernyőfajnak tekinthető.

A FAJ MEGMENTÉSE IGAZI SIKER-
TÖRTÉNET, ÁLLOMÁNYA ÖTVEN ÉV 
ALATT NÉHÁNY TUCATRÓL ÖTEZER 

PÁRRA EMELKEDETT.

Felrepülő 
nászruhás nagy 

kócsag. 
A dísztollak 

mellett jól látható 
a vörös láb, 

a fekete csőr és 
a zöld kantár.

Nádasban lévő 
kócsagtelep 

madártávlatból. 
A fészektelepek 

a levegőből 
ellenőrizhetők 

a legjobban, 
ráadásul a 

legkisebb zavarás 
mellett.

Fotók: Selmeczi 
Kovács Ádám
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BARNA MEDVÉK A NAGYVILÁGBAN

Tányértalpú
ragadozók

barna medve tudományos neve Ursus arctos, 
ami annyit tesz: „medve-medve”; első tagja 
ugyanis latinul medvét jelent, míg második 

tagja görögül jelenti ugyanazt. A faj eredetével kap-
csolatban nincs teljes egyetértés a kutatók között. A 
többség véleménye szerint a barna medve az Ursus 
minimusðUrsus etruscusðUrsus arctos fejlődé-
si vonal recens képviselője, s Ázsiában fejlődött ki. 
Legrégibb fosszíliája Kínából származik (Csoukou-
tien), és fél millió éves. Björn Kurtén fi nn-svéd pa-
leontológus szerint a barna medve az Ursus savini 
fajból fejlődött ki. Az etruszk medve valószínűleg 
egy olyan fajkomplex része volt, amelyből nagyjá-
ból 1,2 millió éve a barlangi medve őse is kialakult 
(U. etruscusðU. saviniðU. deningeriðU. spelaeus). 

A témával foglalkozó genetikusok szerint a bar-
na medve és a barlangi medve között történt gén-
áramlás mindkét faj irányába. A két faj sokáig élt 
egymás mellett Európában. A Brit-szigetekről egyes 
kutatók szerint a barna medve szorította ki a barlan-
gi medvét. Előbbi hozzávetőleg 250  ezer éve ván-
dorolhatott be Európába, s nem sokkal utána talán 
Észak-Afrikába is. Körülbelül 100 ezer éve jutott el 
Alaszkába, de onnan nem terjedt délebbre mintegy 
13 ezer évvel ezelőttig. A jelenség a rövidfejű med-
ve (Arctodus simus) eltűnésével lehet kapcsolatban. 
A szakemberek szerint a barna medve két hullám-
ban népesítette be Észak-Amerikát. Először a kon-
tinens belsejében a grizzly (U. a. horribilis) klád 
ősei terjedtek déli irányba, majd a Csendes-óceán 
mentén a Kodiak-medve (U. a. middendor�  ) klád 
elődei népesítették be a partvidéket. A barna med-
ve és a jegesmedve őse körülbelül 200–500 ezer 
éve válhatott el egymástól (van olyan vélemény is, 
amely szerint jóval régebben). Észak-Amerika nyu-
gati partvidékén (ABC-szigetek) élnek olyan barna 

NEMRÉG DERÜLT FÉNY ARRA, HOGY A 
BARLANGI MEDVE ÉS A BARNA MEDVE 

KERESZTEZŐDÖTT EGYMÁSSAL.

Hokkaidótól 
Kamcsatkáig, 

az Alaszkai-
félszigettől a 
kanadai Brit 
Columbiáig 
a partvidéki 

medvék 
táplálékának 

alapvető elemei 
a vándorló 

lazacok. Életben 
maradásuk 

feltétele, 
hogy felnőtt 

korukra ügyes 
lazachalásszá 

váljanak. Sekély 
vízben sikeresebb 

a halászat.
Fotó: AndreAnita / 

Shutterstock

A Katmai Nem-
zeti Park medvéi 
világhírűek 
lettek a parkban 
forgatott ter-
mészetfi lmeknek 
köszönhetően. 
Több példányt 
név szerint 
ismernek a ku-
tatók. A Brooks 
Falls a legjobb 
hely a világon, 
ha egy turista 
lazacra halászó 
barna medvéket 
szeretne látni.
Fotó: Andrey Gudkov / 
Shutterstock
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EURÁZSIAI BARNA MEDVE (U. arctos arctos): Kelet felé a 
Jenyiszej folyóig, délen a Kaukázusig fordul elő. Tömege 
150–355, maximum 481 kilogramm. A Kárpátokban is ezen 
alfaj egyedei találhatók, így a hazánkba visszatelepülő példá-
nyok is közéjük tartoznak. Ma már az Appenninekben élő U. 
a. marsicanus és az Ibériai-félszigeten honos U. a. pyrenaicus 
populációit is ebbe az alfajba sorolják. Az örökléstani vizsgá-
latok azt mutatják, hogy Európában két genetikailag eltérő 
barnamedve-klád él, az egyik Nyugat-Európában, a másik 
Kelet-Európában. Az emberi civilizáció terjeszkedésének ha-
tására a nyugati klád két típusra osztható, de az is lehet, hogy 
az utolsó eljegesedés idején alakult ki egy ibériai és egy balká-
ni populáció. A két terület refúgiumként szolgálhatott a barna 
medvék számára. 
ATLASZ-MEDVE (U. a. crowtheri): Észak-Afrikában, az At-
lasz- és a Rif-hegységben élt. A 19. század vége felé kihalt. A 
vizsgálatok szerint két klád élt a területen: az egyik az ibériai 
medvékkel közeli rokonságban állt, míg a másik egy, a mai 
barna medvéknél nem föllelhető fejlődési vonalat képviselt. 
Nagy termetű volt (400–500 kg), viszonylag rövid szőrzettel, 
s a rómaiak is használták az állatviadalaikon. A római mo-
zaikokon sötét színű, majdnem fekete medvéket ábrázoltak.
KELET-SZIBÉRIAI BARNA MEDVE (U. a. collaris): Szibériá-
ban a Jenyiszej folyótól keletre a Bering-szorosig él. Az Altaj 
hegységben is ez az alfaj található. Alapszíne változó, gyak-
ran sötétbarna, de fakóbarna egyedei is vannak. Egyes állo-
mányaira jellemző a fehér „szőrnyakörv”, innen a latin neve. 
Mérete is változó, átlagosan az eurázsiai medvénél nagyobb, 
a kamcsatkainál kisebb.
KAMCSATKAI BARNA MEDVE (U. a. beringianus): Az egyik 
leghatalmasabb termetű és súlyú barnamedve-alfaj. Az 

Ohotszki-tenger partvidékén, valamint a Kamcsatka félszi-
geten él. Ez az alfaj az őse a Kodiak-medvének és az alasz-
kai-félszigeti barna medvének, sőt a jegesmedvének is! Két 
lábra állva akár három méter magas lehet, s tömege elérheti a 
650 kilogrammot. Színe sötétbarna, enyhén lilás árnyalattal.
USSZURI BARNA MEDVE (U.a. lasiotus): A Kuril-szigeteken, 
Hokkaidón, a Koreai-félszigeten, Szahalinon, az Usszuri fo-
lyó vidékén és Mandzsúriában őshonos alfaj. Általában sötét 
színű, csaknem teljesen fekete. Mérete változó, a Kelet-Szibé-
riában élők majdnem akkorák, mint a kamcsatkai medvék, 
míg a hokkaidói állomány egyedei rendszerint kis méretűek. 
Ez az alfaj a grizzly őse. Fekete grizzlynek is nevezik.
HIMALÁJAI BARNA MEDVE (U. a. isabellinus): Vörösesbarna 
színű, kis termetű alfaj. Főként a Himalája, a Karakorum és a 
Hindukus hegységekben él. Fülei aránylag nagyok.
TIBETI BARNA MEDVE (U. a. pruinosus): Kék medvének is 
hívják, karmai kékesszürkék. A fülei ennek az alfajnak is na-
gyok. Jellegzetes a fehér vagy világos színű „szőrnyakörve”, 
amely a kifejlett egyedeken is megmarad. Tibetben, a Kunlun 
hegységben él. Közepes méretű. A Góbi (Góbi-Altaj) medvéit 
(U. a. gobiensis) is ebbe az alfajba sorolják. E fakóbarna, kis 
termetű, „nyakörv” nélküli ragadozó a tibetimedve-reliktum 
populációja (volt).
SZÍRIAI BARNA MEDVE (U. a. syriacus): Közepes vagy kis 
méretű, s világosbarna, esetenként szalmasárga alapszínű. 
Karmai is világosak, majdnem fehérek. A szőrszálak végei a 
grizzlyéhez hasonlóan fehéres színűek. A Kaukázustól délre, 
Kis-Ázsiában, a Pamírban és a Tien-sanban (egyesek szerint 
a két utóbbi hegységben a himalájai alfaj él), Észak-Irakban, 
Iránban (Zagrosz, Elburz), valamint Észak-Afganisztánban 
fordul elő. A Libanoni-hegységből és Szíriából kihalt. 
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medvék, melyek genetikailag közelebbi rokonai a 
jegesmedvének, mint a többi barna medvének. A 
faj túlélte a pleisztocén végi kihalási hullámot, való-
színűleg azért, mert tág a tűréshatára mind az élő-
helyét, mind pedig a táplálékát tekintve.

AZ ÉSZAKI FÉLGÖMB LAKÓI
A barna medve egykor az északi félgömb majdnem 
minden szárazföldjén előfordult. Egy-két szigetet 
kivéve egész Európában elterjedt volt (leszámítva 
többek közt Izlandot, a Jan Mayen-szigetet, a Baleá-
rokat, Krétát és a Spitzbergákat). Ázsiában délnyuga-
ton a Sínai-félsziget (Man-
lius 1998), a Zagrosz 
hegység, keleten 
a Himalája, a 
Konka-san 

és Kelet-Kína volt elterjedésének déli határa. Ja-
pánban ma csak Hokkaidó szigetén él. Afrikában 
az Atlasz-vidék és Tripolitánia tartozott elterjedési 
területéhez. Észak-Amerikában nyugaton Alasz-
kától Közép-Mexikóig fordult elő, míg keletre jóval 
nagyobb területen élt, mint ma. Fosszíliáit megta-
lálták Ontarióban, Kentuckyban, Illinois-ban, sőt 
Nyugat-Virginiában is. A Labrador-félszigeten is 
előfordult. A kutatók véleménye szerint a keleti te-
rületekről nem az ember szorította ki, hanem a fe-
kete medve. Mire az európai ember betelepült a 
kontinensre, a barna medvék már csak a prériövezet 
nyugati szegélyén és attól nyugatra éltek. 

A NYÍLT TUNDRÁTÓL A MEDITERRÁN ERDŐKIG
Területigényét tekintve a barna medve tág 

tűrésű faj. Észak-Kanadában és Észak-Szi-
bériában a nyílt tundrán is előfordul, 

megosztva élőhelyét a jegesmedvével. 
Bolygónk hideg térségeinek lassú 

fölmelegedése lehetővé teszi a faj-
nak, hogy észak felé terjeszked-

jék. Ennek következményei az 
utóbbi években egyre többször 

megfi gyelt barnamedve-je-
gesmedve hibridek. A magas 
hegyvidékek hegyi tund-
rái és havasi rétjei szintén 
otthonul szolgálnak a faj 
számára. Erre kitűnő pél-
da a Sziklás-hegység és 

az északkelet-szibériai 
hegyvidék. Az erdős 
tundrákat és a tajgákat 
Amerikában megoszt-
ja a fekete medvével, 

amelyre esetenként va-
dászik is. A nyugati 
part mérsékelt övi 
esőerdeiben, Kana-
dában és az USA-ban 
kiválóan érzi magát, 
bár néhány szigeten 

Egy kifejlett hím 
barna medve 
tiszteletet paran-
csoló megjelené-
se mellé hatalmas 
fi zikai erő társul, 
amit jellegzetes 
járással még ki is 
hangsúlyoz.
Fotó: zokru / 
Shutterstock

KALIFORNIAI GRIZZLY (U. a. californicus): Főleg Kaliforniában, a Sierra Ne-
vada hegységben, továbbá a partvidék hegyeiben élt. Az egyik utolsó példányt 
1922-ben ölték meg. 1924-ben még láttak egy egyedet a Sequoia Nemzeti 
Parkban. Nagyobb volt, mint egy átlagos grizzly. Aranysárga alapszín mellett 
a szőrszálak töve nem volt kontrasztosan sötét. Ez az alfaj inkább a partvidéki 
kládhoz tartozott, mint például a Kodiak-medve is. A spanyolok viadalokon 
használták bikák ellen. Végül a kaliforniai aranyláz (1848) okozta a vesztét, a 
populáció nagy részét akkor irtották ki. Kalifornia zászlaján ennek az alfajnak 
a rajza látható.
ALASZKAI BARNA MEDVE (U. a. alascensis): Alaszka területének jó részén el-
terjedt, kivéve a csendes-óceáni partvidéket. Ez az alfaj is általában sötétbarna, 
de feltűnnek világosbarna és majdnem fekete példányai is. A vállpúp, a mellső 
lábak hosszú karmai szintén jellemzők rá. Testtömege 95–390 kilogramm. 
A grizzly kládhoz tartozik, mérete kétharmada a partvidéki medvékének.
DALL-MEDVE (U. a. dalli): Alaszka egyik legdélebben fekvő part menti szige-
tén (Dall Island) és még néhány környező szigeten élő alfaj. Kevés információ-
val rendelkezünk az állományáról, alkalmasint a parti kládhoz tartozik.
ALASZKAI-FÉLSZIGETI BARNA MEDVE (U. a. gyas): Az Alaszkai-félszigeten, 
valamint attól nyugatra Unimak szigetéig, keletre pedig a Kenai-félszigetig élő 
alfaj. A hímek tömege 363 és 544 kilogramm között változik (átlagosan 403 kg), 
de néhány egyede jóval nagyobb. A legméretesebb elejtett példány 725 kilós 
volt lefogyva, a téli pihenője után! A nőstények átlagos testtömege 227 kilo-
gramm. Színe a sárgásbarnától a szinte feketéig terjed, legtöbbször sötétbarna.
KODIAK-MEDVE (U. a. middendor�  ): A leghatalmasabb barna medve, terme-
te egyedül a jegesmedvééhez hasonlítható. A nőstények 181–318 kilogrammot 
nyomnak; a hímek sokkal nagyobbak, rendszerint 272–635 kilogramm súlyú-
ak. Tavaszra a testtömegük bő 30 százalékát is elveszíthetik. A legnagyobb le-
mért hím 751 kilogramm tömegű és 78 centiméter koponyahosszúságú volt. 
Kodiak szigetén (9000 km2) és még néhány környező szigeten fordul elő. Vi-
lágosabb barna, mint az Alaszkában honos többi barna medve, de a grizzlynél 
határozottan sötétebb. Az utolsó eljegesedés óta izoláltan él fajtársaitól, gene-

tikai változatossága rendkívül beszűkült. Tápláléka részben növényi eredetű, 
ám szarvasra, havasi kecskére is vadászik. Étrendjének legfontosabb összete-
vője azonban az ötféle vándorló lazacfaj.
GRIZZLY (SZÜRKE MEDVE) (U. a. horribilis): Az észak-amerikai szárazföld belső 
területeit lakja. Alaszkától Wyomingig (Yellowstone) fordul elő, élőhelye mára a 
korábbi töredékére zsugorodott. Elnevezésének két magyarázata van. Az egyik 
nézet szerint a világosszürke árnyalatú szőrzetre utal, míg a másik szerint azt 
jelenti, hogy „félelmet keltő”. Utóbbit támasztja alá az a tény, hogy latin nevét 
(horribilis) a karaktere után kapta. A végtagok szőrszálai sötétek, alsó részük fe-
ketésbarna. A nőstények tömege 130–180, míg a hímeké 180–360 kilogramm. 
Táplálkozása az elterjedési területétől függően rendkívül változatos..
SITKA-MEDVE (ABC-SZIGETEKI BARNA MEDVE) (U. a. sitkensis): Az Alasz-
ka partjainál található ABC-szigetek, vagyis az Admiralitás-, a Baranov- és 
a Csicsagov-sziget ragadozója. Genetikailag közelebb áll a jegesmedvéhez, 
mint a többi barna medvéhez. Vannak, akik szerint ebből a kládból fejlődött 
ki a jegesmedve. Mások véleménye szerint a jégtakaró visszahúzódása után 
hibridizáció ment végbe a szigeteken rekedt nőstény jegesmedvék és az oda 
eljutó hím barna medvék között. Rendszerint tejcsokoládé-barna színűek, de 
csaknem fekete és világosbarna egyedek is akadnak közöttük. A nőstények 
95–205, a hímek pedig 195–390 kilogrammosak.  
STICKEEN-MEDVE (U. a. stickeensis): A kanadai Brit Columbia tartományban 
élő alfaj, amely nevét egy folyóról kapta. Általánosságban hasonlít a grizzlyre, 
de nagyobb nála. Legtöbbször sötétbarna színű. Genetikailag a grizzly (belső 
szárazföldi) kládjához tartozik.
MEXIKÓI GRIZZLY (U. a. nelsoni): Kihalt. Észak-Mexikótól Arizonáig élt. 
A legkisebb termetű volt az észak-amerikai barnamedve-alfajok közül, de a hí-
mek tömege így is elérte a 300 kilogrammot. Az 1930-as évekre nagyon meg-
ritkult, 1964-ben kihalttá nyilvánították. 1976-ban még lőttek egy példányt. 
A fenyőerdőktől a félsivatagos bozótosokig (Sonora) előfordult, alkalmazkod-
va a száraz éghajlathoz. A szőrszálai vége fehér volt, ami ezüstös árnyalatot 
kölcsönzött az állatnak; ezüstmedvének is nevezték.
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érdekes módon csak fekete medvék élnek. A tűle-
velű-lombhullató elegyes erdőkben is megtalálja 
életfeltételeit, de Észak-Amerika keleti feléről kiszo-
rult. Kelet-Ázsiában az élőhelyet meg kell osztania 
az örvös medvékkel, melyekre alkalomadtán szin-
tén vadászik. Emellett a szóban forgó területen él az 
a szárazföldi ragadozó, amely az egyetlen komoly 
veszélyt jelenti a barna medvékre nézve: a szibéri-
ai tigris. Orosz kutatók megvizsgálták a két faj köz-
ti interakciókat, s a helyzet nem olyan egyoldalú (a 
tigris javára), mint ahogy feltételezték. Európában 

nem kell konkurenciától tartania. Kontinensünkön 
a mérsékelt égövi lombhullató erdők jelentették va-
laha elterjedési területének súlypontját. Kelet-Ázsi-
ában gyakoribb az örvös medve, Amerikában pe-
dig a fekete medve. Az erdős sztyeppek szintén 

megfelelők a számára. Észak-Afrikában, Ázsiában 
(Góbi), Észak-Amerikában (Sonora) a félsivatagos 
területeken is megélt. A mediterrán erdők Mexikó-
ban, Kaliforniában, Dél-Európában egyaránt kiváló 
élőhelyet biztosítottak a fajnak. A fenti példákból 
láthatjuk, hogy az emberi civilizáció terjeszkedé-
se szinte az egyetlen olyan körülmény, amelyhez a 
barna medve nemigen tud alkalmazkodni. Mind-
azonáltal megpróbálja (lásd a közelmúlt erdélyi, ma-
gyarországi, felvidéki eseteit). Amerikában is csak a 
lőfegyver állja útját.

MACKÓSTATISZTIKA
Manapság Oroszországban él a legtöbb barna med-
ve. Emellett az Alaszkában és a Kanadában található 
állomány is jelentős. A földkerekségen ma összesen 
200 ezer barna medve élhet a vadonban, ebből 100 
ezer Oroszországban. Alaszkában hozzávetőleg 33 
ezer, míg Kanadában 25 ezer egyed él. Európában 
(az orosz medvék nélkül) 15 400 példány igyekszik 

ÉSZAK-AMERIKA KELETI FELÉRŐL A 
BARNA MEDVÉT VÉLHETŐLEG A FEKETE 

MEDVE SZORÍTOTTA KI.

A feketemedve- 
bocsok, néha még 

az anyamedve is, 
fára menekülnek 

a nagyobb és 
erősebb grizzly 

medvék elől, 
amelyek ha tehe-
tik, megölik őket.
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A legújabb, a 
barna medve és 
a jegesmedve 
teljes genom-
jának analízisén 
alapuló eredmény 
szerint a két faj 
400 000 éve vált 
el egymástól.
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de néhány egyede jóval nagyobb. A legméretesebb elejtett példány 725 kilós 
volt lefogyva, a téli pihenője után! A nőstények átlagos testtömege 227 kilo-
gramm. Színe a sárgásbarnától a szinte feketéig terjed, legtöbbször sötétbarna.
KODIAK-MEDVE (U. a. middendor�  ): A leghatalmasabb barna medve, terme-
te egyedül a jegesmedvééhez hasonlítható. A nőstények 181–318 kilogrammot 
nyomnak; a hímek sokkal nagyobbak, rendszerint 272–635 kilogramm súlyú-
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mért hím 751 kilogramm tömegű és 78 centiméter koponyahosszúságú volt. 
Kodiak szigetén (9000 km2) és még néhány környező szigeten fordul elő. Vi-
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korábbi töredékére zsugorodott. Elnevezésének két magyarázata van. Az egyik 
nézet szerint a világosszürke árnyalatú szőrzetre utal, míg a másik szerint azt 
jelenti, hogy „félelmet keltő”. Utóbbit támasztja alá az a tény, hogy latin nevét 
(horribilis) a karaktere után kapta. A végtagok szőrszálai sötétek, alsó részük fe-
ketésbarna. A nőstények tömege 130–180, míg a hímeké 180–360 kilogramm. 
Táplálkozása az elterjedési területétől függően rendkívül változatos..
SITKA-MEDVE (ABC-SZIGETEKI BARNA MEDVE) (U. a. sitkensis): Az Alasz-
ka partjainál található ABC-szigetek, vagyis az Admiralitás-, a Baranov- és 
a Csicsagov-sziget ragadozója. Genetikailag közelebb áll a jegesmedvéhez, 
mint a többi barna medvéhez. Vannak, akik szerint ebből a kládból fejlődött 
ki a jegesmedve. Mások véleménye szerint a jégtakaró visszahúzódása után 
hibridizáció ment végbe a szigeteken rekedt nőstény jegesmedvék és az oda 
eljutó hím barna medvék között. Rendszerint tejcsokoládé-barna színűek, de 
csaknem fekete és világosbarna egyedek is akadnak közöttük. A nőstények 
95–205, a hímek pedig 195–390 kilogrammosak.  
STICKEEN-MEDVE (U. a. stickeensis): A kanadai Brit Columbia tartományban 
élő alfaj, amely nevét egy folyóról kapta. Általánosságban hasonlít a grizzlyre, 
de nagyobb nála. Legtöbbször sötétbarna színű. Genetikailag a grizzly (belső 
szárazföldi) kládjához tartozik.
MEXIKÓI GRIZZLY (U. a. nelsoni): Kihalt. Észak-Mexikótól Arizonáig élt. 
A legkisebb termetű volt az észak-amerikai barnamedve-alfajok közül, de a hí-
mek tömege így is elérte a 300 kilogrammot. Az 1930-as évekre nagyon meg-
ritkult, 1964-ben kihalttá nyilvánították. 1976-ban még lőttek egy példányt. 
A fenyőerdőktől a félsivatagos bozótosokig (Sonora) előfordult, alkalmazkod-
va a száraz éghajlathoz. A szőrszálai vége fehér volt, ami ezüstös árnyalatot 
kölcsönzött az állatnak; ezüstmedvének is nevezték.
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fennmaradni az emberek árnyékában. Földrészün-
kön tíz alpopulációra fragmentálódott az állomány, 
amelyek közül a kárpáti a legjelentősebb (körülbe-
lül 8000 egyed). A skandináv és a dinári alpopulá-
ció is nagyjából 3 ezer példányt számlál. Az európai 
állomány talán lassan növekszik (az orosz populá-
ciót külön kezelik). Hokkaidón 2200 barna med-
vét számláltak. A Góbi medvéit a kihalás fenyegeti, 
egyes források szerint már ki is pusztultak; 2015-ben 
még húsz-harmincra becsülték az egyedszámukat. 
A Tibeti-fennsík medvéi azért veszélyeztetettek, 
mert hatalmas területet kell bejárniuk táplálékért. 
Ott, ahol nagy számban élnek, vadásznak a med-
vékre (USA, Kanada, Oroszország, Japán). A vadá-
szat szabályozása és szigorú ellenőrzése alapvető 
feltétele annak, hogy az egyébként ritkán lakott, a 
barna medvék számára megfelelő régiókból ne tűn-
jön el ez a fenséges ragadozó. A sűrű népességű te-
rületeken szabályozni kell az egyedszámot, elkerül-
ve, hogy a medvék a lakott településekre szokjanak. 
Ennek megelőzésére meg kell tanítani a lakosságot.

NEM FAJ, NEM ALFAJ, HANEM KLÁD
A hatalmas elterjedési területen több, genetikailag 
eltérő barnamedve-állomány fejlődött ki, de sokkal 
kevesebb, mint ahány alfajt korábban megkülön-
böztettek. Ezeket napjainkban inkább kládoknak 
nevezik a genetikusok, mintsem alfajoknak vagy 
fajoknak, mert az örökléstani távolság a populációk 
között nem akkora, hogy indokolja az alfaji, faji stá-
tuszt. Egy genetikai tanulmány mindössze öt kládot 
különböztet meg, míg egy másik kilencet, ám az 
magában foglalja azt a fejlődési vonalat is, amelybe 
a jegesmedve tartozik. A tradicionális rendszerezés 
is igyekszik összevonni az eltérő típusokat. Egy ku-
tató (Merriam) korábban csak Észak-Amerikában 
nyolcvanhat típust különböztetett meg! Ma a ha-
gyományos rendszertan szerint tizenhét élő és a kö-
zelmúltban kihalt alfajba sorolják a barna medvéket. 
Ezek méretben, színben, táplálkozásban, életmód-
ban jelentősen eltérnek egymástól.

KISPÁL ISTVÁN

A fára mászás 
tudományát már 

korán megta-
nulják a bocsok, 

hiszen a farkasok 
vagy idegen hím 
medvék támadá-

sa esetén ez az 
egyetlen esélyük. 

(jobbra)
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Egy magányos 
farkasnak nincs 
esélye egy barna 
medvével szem-
ben. Még a képen 
látható fi atal 
alaszkai medve 
is tisztában van 
erőfölényével.
Fotó: David M Roberts 
/ Shutterstock
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példányok 
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evés vadállat van, amely olyan jelentős kultu-
rális lenyomatot hagyott civilizációnkon, mint 
a medve. Hisz minden vidéken, ahol őshonos, 
az emberek fontos állatként tartották számon. 

S bár vadásztak rá, elejtése nagyszabású feladat volt, 
annál is inkább, mivel sok helyütt a medve volt az 
egyetlen állat, melytől elődeinknek komolyan tar-
taniuk kellett. Így hát félelemmel vegyes tisztelettel 
tekintettek rá, ezért fontos szerepet töltött be az em-
ber hiedelemvilágában is. Totemként vallásos hódo-
lat övezte, számos nép eredetmondájában feltűnt, s 
persze a képzőművészetben is gyakran megjelent.

RÉGÉSZET, MŰVÉSZETTÖRTÉNET, NÉPRAJZ
A fentiekből következik, hogy a medvékkel nem-
csak a zoológiának, hanem az archeológiának (leg-
inkább a régészeti állattannak), a művészettörté-
netnek és a néprajznak is akad dolga. A lelőhelyek 
állatcsontanyaga például gazdag adatokat szolgáltat 
arról, milyen szerepet töltöttek be a medvék a régi 
idők emberének táplálkozásában, mindennapi éle-
tében. Ami pedig a művészettörténetet illeti, való-
jában már a legősibb képzőművészeti alkotások kö-
zött is találunk medveábrázolásokat. 

Kitűnő példa erre a dél-franciaországi Chau-
vet-barlang, melyet nem is olyan rég, 1994-ben fe-
deztek föl. Az itt talált barlangfestmények – amelyek 
java részét 30-32 ezer évesre becsülték, s amelyek 
jelentőségét ma már a hírneves altamirai és las-
caux-i lelőhely festményeinél is nagyobbra tartják 
– összesen tizenhárom állatfajt ábrázolnak, köztük 
szép számmal medvéket is. A három északi konti-
nens, Európa, Ázsia és Észak-Amerika művészeit 
persze nemcsak a kőkorban foglalkoztatták ezek az 
állatok: megszámlálhatatlan faragványt, kisplaszti-
kát és más medveábrázolást ismerünk a világ e ré-
szének későbbi régészeti lelőhelyeiről is.

Izgalmasak a medvékhez kötődő hiedelmek, 
mitológiai történetek, mondák és mesék is. Ezek 
közül a legérdekesebb az égi medvevadászat his-

tóriája. Az északi mennybolt egyik legkönnyebben 
felismerhető csillagképéhez, amelyet mi magyarok 
Göncölszekérnek nevezünk, számos nép hiede-
lemvilágában az égi medvevadászat kapcsolódott. 
A történet szerint a „szekér” rúdjának három csilla-
ga (Alioth, Mizar, Alkaid) a három vadász, a másik 
négy csillag (Dubhe, Merak, Phedka, Megrez) pedig 
a négy medve, akiket a vadászok örökkön örökké ül-
döznek a Sarkcsillag körül. A monda az észak-ame-
rikai indiánok hiedelemvilágából éppúgy ismert, 

mint Eurázsiából, s a néprajzosok 
szerint a szájról szájra hagyomá-
nyozott történet több tízezer éves 
múltra tekint vissza. Az már csak 
„hab a tortán”, hogy a szóban for-
gó csillagkép amúgy Nagy Med-
veként (Ursa Major) is ismeretes.

TILOS KIMONDANI
Még a nyelvészet is érdekes ada-
lékokkal szolgál a medvék kul-
túrtörténetéhez. Úgy tűnik, hogy 
a mackókhoz sok népnél tabu is 
kapcsolódott: nem volt szabad ki-
mondani a nevüket. Ennek lehet 
a következménye, hogy a legtöbb 
európai nyelvben a medvék el-
nevezésére valamilyen körülíró 
formát használnak mind a mai 

napig. A germán nyelvekben elterjedt bear, Bär, beer, björn stb. sza-
vak például egy olyan ógermán szóra vezethetők vissza, amely egy-
szerűen barnát jelentett. Hasonló a helyzet a szláv nyelveknél, ahol 
a medvék elterjedt neve az ószláv „mézevő” kifejezésből ered. Vagyis 
ahelyett, hogy az igazi nevét mondták volna ki, az élőbeszédben va-
lamilyen körülírással utaltak rá, hogy épp medvéről van szó. A „barna 
állatról”, a „mézevőről” beszéltek, akinek a nevét tilalmas kiejteni… A 
medve nevével kapcsolatos tabuk persze már jó ideje nem élnek, de 
mivel az eredeti szó elveszett (mert senki nem mondhatta ki), a kö-
rülíró kifejezések rögzültek az állat „címkéjeként”.

A magyar nyelv is ismer hasonló körülírásokat a farkas, a szarvas 
vagy a sertés esetében. „Medve” szavunk azonban egyszerűen szláv 
eredetű, ami szintén a névhez kapcsolódó tabuval függhet össze. Tud-
niillik a magyarságnak már jóval azelőtt ismernie kellett a medvéket, 
hogy szláv nyelvi hatások érték volna. Valószínűleg az történhetett, 
hogy az eredeti név itt is elveszett, de mivel körülíró alak sem maradt 
fenn, idővel a ma is használt jövevényszóval pótolták.

Persze, ha a népies szóhasználatot nézzük, mégsem igaz, hogy nem 
volt medvére vonatkozó eredeti körülírás a magyar nyelvben. Példá-
nak okáért Székelyföldön régebben málnapásztorként is emlegették a 
torkos mackókat.

A SÁRKÁNYBARLANGTÓL A MEDVEÁRKOKIG
A medvetartásra utaló legősibb leleteket a stájerországi Mixnitz híres 
„sárkánybarlangjában” találták. Utóbbi annak köszönheti a nevét, hogy 
nagyszámú barlangimedve-csontot leltek benne már évszázadokkal 
korábban is, ám ezeket a helyiek – összehasonlító anatómiai isme-
retek híján – rendre sárkánycsontoknak vélték. A régészeti feltárások 
során kiderült, hogy az őskőkorban, hozzávetőleg 60–30 ezer éve em-
berek lakták a barlangot, s a csontok java része voltaképp konyhahulla-
dék. Az itt talált medvecsontok között olyanok is akadtak, melyek arra 
utalnak, hogy az állatokat egy ideig fogságban tartották. Hasonló, bár 
fi atalabb, középső kőkori leleteket máshonnan is ismerünk. Egy fran-
ciaországi lelőhelyen például olyan deformált medveállkapcsot talál-
tak, amely arra utal, hogy az állatot fi atalkorától kezdve az állkapcsára 
hurkolt kötéllel kötötték meg.

Azt persze nem tudjuk pontosan, hogy a kőkori ember miért is tartott 
medvéket fogságban. Talán kultikus célból, vagy netán kedvtelésből? 
Noha teljesen ezeket a motívumokat sem zárhatjuk ki, a legvalószínűbb, 
hogy élő hústartalékról volt szó. Vélhetőleg egy vadászat alkalmából 
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evés vadállat van, amely olyan jelentős kultu-
rális lenyomatot hagyott civilizációnkon, mint 
a medve. Hisz minden vidéken, ahol őshonos, 
az emberek fontos állatként tartották számon. 
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fogságba esett bocsot tarthattak egy darabig, bizonyára kevéssé ideá-
lis körülmények között. Így egyfajta vésztartalékot képezhettek arra az 
esetre, ha a vadászszerencse elpártol tőlük. S ebben az időben az élő 
hústartalék volt a leginkább kézenfekvő, hisz sem füstölésre, sem zsír-
ban való konzerválásra nem volt lehetőség, a hűtőgépről nem is szólva.

A medvetartás későbbi formái már más célokat szolgáltak, akár 
uralkodói állatseregletekről, akár a római arénákról, amfi teátrumok-
ról beszélünk. A római kor állatviadalaiban, melyeket venatio néven 
ismertek, a medvék gyakori szereplők voltak. S léteztek a medvetar-
tásnak jellegzetes formái a középkorban is. A várárkokban gyakorta 
tartották ezt a fenséges ragadozót látványosságként, de talán védelmi 
céllal is, mivel egy vadállatokkal benépesített árkon kevés embernek 
volt kedve átmászni.

ÁLLATKERTI MACKÓTARTÁS
„Medve nélkül nincs állatkert” – régi mondás ez a 
mi szakmánkban. Így aztán már az első újkori ál-
latkertekben is fontosnak gondolták, hogy a med-
vék semmiképp ne hiányozzanak a gyűjteményből. 
A korai idők szűkös ketreceit, árkait az évszázadok 
során persze mindinkább tágas kifutók váltották fel, 
bár e téren meglehetősen vegyes a kép a világ állat-
kertjeiben.

A medvék természetesen sokfélék: egyrészt több 
fajuk is ismeretes, másrészt némelyik fajon belül 
több alfajt is megkülönböztetünk. A múltban erre 
nem mindig fi gyeltek, s előfordult, hogy eltérő al-
fajba tartozó példányokat tartottak együtt, sőt még 
keresztezték is őket. Így aztán olyan hibridek alakul-
tak ki, amelyeket leginkább menazsériamedvéknek 
lehetett nevezni.

Másutt a� éle „bélyeggyűjtemény-szemlélet” ural-
kodott. Arra törekedtek, hogy lehetőleg teljes med-
vekollekciót mutassanak be a közönségnek: minél 
több fajt, a barna medvéből pedig minél több alfajt 
(grizzlyt, kamcsatkait, szíriait és klasszikus eurázsiai 
barna medvét is). Ez persze önmagában még nem 
lett volna baj. Sokszor azonban csak úgy tudták meg-
valósítani e sokszínűséget, hogy egy-egy medvének 
nem jutott elég hely. Ma már a legtöbb állatkert azt 
az elvet képviseli, hogy kevesebb medvefajt mutat 
be, az egyedeknek viszont megfelelő férőhelyet biz-
tosít.

HANGA ZOLTÁN
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örög kolléga levelét küldték meg a Román Ornitológiai 
Központ munkatársai, egy különös csatolmánnyal. Ez a 
Makedonia nevű görög újság 1970. január 16-i kiadásából 
másolt részlet, amelyet az illető ásott elő a napilap régi szá-

mai közül. A szenzációkereső cím: „Romániában gyűrűzött, 12 kilós 
gólyát lőttek Porto Lagosban”.  A cikk szerint ebben a görög kikötő-
városban egy Nikolaos Gotlefti nevű úr terítékre hozott egy hatalmas 
madarat, a lábán talált gyűrű fölirata pedig E 849 Centr. Ornitolog. Bu-
curesti Romania.   Ez rendben is volna, a probléma csak az, hogy 12 
kg testtömegű gólya nem létezik. Jól ismert fehér gólyánk mindössze 
2,3–4,5 kilogrammos, sőt a gólyacsalád legtermetesebb tagja, a Sza-
harától délre Afrika-szerte elterjedt marabu (Leptoptilos crumeniferus) 
legnagyobbika is 8, legfeljebb 9 kg-os. Mi lehetett tehát a derék vadász 
kivételes nagyságú zsákmánya? Csupán csak egy másik, hasonlóképp 
fehér-fekete, termetes madár, a rózsás gödény vagy pelikán, amelynek 
tavaszi világos rózsaszínje ugyancsak megfakulhatott január közepé-
ig. Gondolhatni, bármilyen vasárnapi kocavadász is lehetett az illető, 
bizonyára különbséget tudott tenni gólya és gödény között. De egy 
szenzációhajhász újságíró számára már nem lényeges, hogy gólya 
volt-e vagy pelikán, végül is mindkettő madár. Fő, hogy a cikk hang-
zatos címet kapjon, ami meg is történt. Az olvasó pedig, illetve mi is, 
kereshetjük a magyarázatot. És eközben vetődik föl a kérdés, ami elin-
dította a gólyamesét: hol telelnek a deltai gödények?

HOL TELELNEK A DUNA-DELTA GÖDÉNYEI?

A 12 kilós „gólya” esete

A történet ott kezdődött, hogy az azt megelőző év augusz-
tusában, mielőtt Gotlefti úr meghúzta volna puskája ravaszát 
a végzetes lövés előtt, gödényfi akat gyűrűztünk a bukaresti 
Ornitológiai Központ két munkatársával a Duna-delta északi 
részén, a Roșca-Hrecisca-Buhaiova nevű védterületen lévő 
hatalmas fészkelőtelepen. A fi atal madarak akkor még röp-
képtelenek voltak, így könnyű halászcsónakokkal közelítettük 
meg őket, csónakonként egy-egy természetvédelmi őr meg 
a gyűrűző. A jókora, mintegy 10-12 kg testtömegű madara-
kat hosszú nyelű merítőhálóval kellett kiemelni s a csónakban 
föltenni lábára a föliratos, sorszámozott fémgyűrűt. Kemény 
munka volt, de akkor jó pár madarat jelöltünk meg gyűrűink-
kel, amelyek arra voltak hivatottak, hogy segítsék kinyomoz-
ni a gödények vonulási útjait, telelőhelyüket és még számos 
egyéb adatot. Hiszen manapság is – hát még egy fél évszá-
zaddal ezelőtt – csupán vázlatos ismereteink vannak mind-
ezekről.

Romániában a gödénygyűrűzésnek több mint nyolcvan-
éves múltja van, az első romániai gödénygyűrűt 1935-ben 
találta meg egy angol utazó, egyiptomi piacon árusított, lőtt 
madár lábán. Azóta mintegy 1200 gödényt sikerült gyűrű-
vel megjelölni, ebből napjainkig 25 esetben volt visszajelen-
tés, utolsónak a Porto Lagosban megkerült madárról. Az már 
szubjektív, személyes öröm, hogy ezekből 12 saját kezűleg 
föltett gyűrű volt. Sajnos, egy kivételével mindegyik gödény 
csak holtában adta meg az információkulcsot. 

Az egyetlen kivétel egy izraeli fénykép, ahol a gyors kezű fo-
tós röptében kapott le egy madarat, a lábán már a modern 
műanyag gyűrűvel, amelyik távolabbról is leolvasható.

Térképre vetítve, majd’ 3000 km távra kezd kirajzolódni a 
gödényeink őszi vonulásának útvonala; a legmesszebbre bi-
zonyítottan Dél-Szudánig jutott el egy madár. A többi visz-
szajelentési helyünk végigsorakozik Bulgárián, Görög- és 
Törökországon, Szírián, Izraelen át Egyiptomig. Kilóg a sor-
ból egy ukrán visszajelentés, de ez mintegy 50 km távolság-
ról szól, másfél hónappal a megjelölés után, tehát még nem 
a tulajdonképpeni vonulásra vonatkozik. A történet humoros 
oldala – akár a görög napihírben –, hogy az ukrán szomszé-
dok „balsoj báklán” lábán vélték találni a gyűrűt, ami külön-
ben kárókatonát jelent... A legtöbb adat Izraelből származik, 
aminek egyik fő oka, hogy a Szentföldön át legalább öt fontos 
madárvonulási út fi gyelhető meg, köztük a Via Pontica ideka-

nyarodó ága is, ahol a mi vonuló madaraink tekintélyes része 
közlekedik. A másik fő ok az ottani kollégák messzemenő ér-
deklődése a gödények iránt, kutatásaiknak komoly gazdasági 
érdekek adnak súlyt és anyagi támogatást.  

A visszajelentések több mint fele 4-6 hónapi időtartamról 
származik, ami a fi atal madarak gondba ejtő elhalálozási ará-
nyára mutat, s a 25 adatsorból csupán két madár került visz-
szajelentésre egy-másfél év távlatából. Pedig normális körül-
mények között a gödények aránylag hosszú életű madarak, 
a szabadban 25 évig is elélnek, fogságban pedig egyikük 54 
évet ért meg.

Ha a gödények vonulási útját, valamint a közép-afrikai 
telelőhelyük koordinátáit a saját eredményeink nem is do-
kumentálják kielégítően, a modern, műholdkövetésű adóval 
fölszerelt gödények adatai nyomán nagyjából kirajzolódik a 
további megtett útvonal. Izraeli kutatók szerint Egyiptomból 
ezen madarak a Fehér-Nílust követve átrepültek a Nasszer-tó 
és Jebel Aulia Dam fölött, valamint a Kék-Níluson levő Ro-
saires-tavon, Dél-Szudánban elérték a Sudd mocsárvidékét, 
majd Etiópián át a Nagy-hasadékvölgy tórendszerét követve 
eljutottak Kenyába, a Turkana-tóig. Erről illő tudnunk, hogy 
régi neve Rudolf-tó, amelyet fölfedezőjétől, gróf széki Teleki 
Sámueltől kapott, Rudolf trónörökösről elnevezve. Szintén Te-
leki fedezte föl és keresztelte el a Stefánia-tavat Etiópiában Ru-
dolf nejéről – mai nevén Csev-Bahir-tó –, ahova valószínűleg 
a mi túlélő gödényeink is eljutnak. 

A gödények föltételezett áttelelési helyéről mindmáig kevés 
adattal rendelkezünk, a visszajelentések mindenhol ritkák, és 
mint láttuk, bizonytalanok is lehetnek. Tekintve a gödények 
ökológiai és gazdasági jelentőségét, állományuk, életmód-
juk, fészkelésük-vonulásuk kutatása napjainkban is módfö-
lött aktuális. Ami szomorú, hogy több mint fél évszázados 
Duna-deltai kutatómunkám során csupán egyetlen rövid 
kutatási témám volt, mely kimondottan a gödényekről szólt, 
még a műholdas adókövetés őskorában, mikor is két rózsás 
gödényt szereltünk föl a maximum 100 napi garanciával mű-
ködő adóval. E vonalon további remények sem kecsegtetnek, 
mint hírlik, az illetékes minisztérium kutatási alapjainak je-
lentős hányadát a bukaresti megakatedrális építésére utalták 
át. Marad tehát a 25 visszajelentés, balsoj báklánnal meg a 12 
kilogrammos gólyával...

DR. KISS J. BOTOND

A gödények 
nehézkesen, a 
vizet taposva 

szállnak föl, de 
fölemelkedve 

csodálatos 
könnyedséggel, 

vitorlázva repül-
nek, kihasználva 
a légáramlatokat.  

(jobbra)
Fotó: Kovács Zsolt

A rózsás gödény 
Európa legterme-
tesebb madarai 
közé tartozik, 
testtömege 
10-11 kg is lehet, 
szárnyainak fesz-
távolsága pedig 
2,45–2,95 m 
közötti. (balra)
Fotó: Peter Josto / 
Shutterstock



A történet ott kezdődött, hogy az azt megelőző év augusz-
tusában, mielőtt Gotlefti úr meghúzta volna puskája ravaszát 
a végzetes lövés előtt, gödényfi akat gyűrűztünk a bukaresti 
Ornitológiai Központ két munkatársával a Duna-delta északi 
részén, a Roșca-Hrecisca-Buhaiova nevű védterületen lévő 
hatalmas fészkelőtelepen. A fi atal madarak akkor még röp-
képtelenek voltak, így könnyű halászcsónakokkal közelítettük 
meg őket, csónakonként egy-egy természetvédelmi őr meg 
a gyűrűző. A jókora, mintegy 10-12 kg testtömegű madara-
kat hosszú nyelű merítőhálóval kellett kiemelni s a csónakban 
föltenni lábára a föliratos, sorszámozott fémgyűrűt. Kemény 
munka volt, de akkor jó pár madarat jelöltünk meg gyűrűink-
kel, amelyek arra voltak hivatottak, hogy segítsék kinyomoz-
ni a gödények vonulási útjait, telelőhelyüket és még számos 
egyéb adatot. Hiszen manapság is – hát még egy fél évszá-
zaddal ezelőtt – csupán vázlatos ismereteink vannak mind-
ezekről.

Romániában a gödénygyűrűzésnek több mint nyolcvan-
éves múltja van, az első romániai gödénygyűrűt 1935-ben 
találta meg egy angol utazó, egyiptomi piacon árusított, lőtt 
madár lábán. Azóta mintegy 1200 gödényt sikerült gyűrű-
vel megjelölni, ebből napjainkig 25 esetben volt visszajelen-
tés, utolsónak a Porto Lagosban megkerült madárról. Az már 
szubjektív, személyes öröm, hogy ezekből 12 saját kezűleg 
föltett gyűrű volt. Sajnos, egy kivételével mindegyik gödény 
csak holtában adta meg az információkulcsot. 

Az egyetlen kivétel egy izraeli fénykép, ahol a gyors kezű fo-
tós röptében kapott le egy madarat, a lábán már a modern 
műanyag gyűrűvel, amelyik távolabbról is leolvasható.

Térképre vetítve, majd’ 3000 km távra kezd kirajzolódni a 
gödényeink őszi vonulásának útvonala; a legmesszebbre bi-
zonyítottan Dél-Szudánig jutott el egy madár. A többi visz-
szajelentési helyünk végigsorakozik Bulgárián, Görög- és 
Törökországon, Szírián, Izraelen át Egyiptomig. Kilóg a sor-
ból egy ukrán visszajelentés, de ez mintegy 50 km távolság-
ról szól, másfél hónappal a megjelölés után, tehát még nem 
a tulajdonképpeni vonulásra vonatkozik. A történet humoros 
oldala – akár a görög napihírben –, hogy az ukrán szomszé-
dok „balsoj báklán” lábán vélték találni a gyűrűt, ami külön-
ben kárókatonát jelent... A legtöbb adat Izraelből származik, 
aminek egyik fő oka, hogy a Szentföldön át legalább öt fontos 
madárvonulási út fi gyelhető meg, köztük a Via Pontica ideka-

nyarodó ága is, ahol a mi vonuló madaraink tekintélyes része 
közlekedik. A másik fő ok az ottani kollégák messzemenő ér-
deklődése a gödények iránt, kutatásaiknak komoly gazdasági 
érdekek adnak súlyt és anyagi támogatást.  

A visszajelentések több mint fele 4-6 hónapi időtartamról 
származik, ami a fi atal madarak gondba ejtő elhalálozási ará-
nyára mutat, s a 25 adatsorból csupán két madár került visz-
szajelentésre egy-másfél év távlatából. Pedig normális körül-
mények között a gödények aránylag hosszú életű madarak, 
a szabadban 25 évig is elélnek, fogságban pedig egyikük 54 
évet ért meg.

Ha a gödények vonulási útját, valamint a közép-afrikai 
telelőhelyük koordinátáit a saját eredményeink nem is do-
kumentálják kielégítően, a modern, műholdkövetésű adóval 
fölszerelt gödények adatai nyomán nagyjából kirajzolódik a 
további megtett útvonal. Izraeli kutatók szerint Egyiptomból 
ezen madarak a Fehér-Nílust követve átrepültek a Nasszer-tó 
és Jebel Aulia Dam fölött, valamint a Kék-Níluson levő Ro-
saires-tavon, Dél-Szudánban elérték a Sudd mocsárvidékét, 
majd Etiópián át a Nagy-hasadékvölgy tórendszerét követve 
eljutottak Kenyába, a Turkana-tóig. Erről illő tudnunk, hogy 
régi neve Rudolf-tó, amelyet fölfedezőjétől, gróf széki Teleki 
Sámueltől kapott, Rudolf trónörökösről elnevezve. Szintén Te-
leki fedezte föl és keresztelte el a Stefánia-tavat Etiópiában Ru-
dolf nejéről – mai nevén Csev-Bahir-tó –, ahova valószínűleg 
a mi túlélő gödényeink is eljutnak. 

A gödények föltételezett áttelelési helyéről mindmáig kevés 
adattal rendelkezünk, a visszajelentések mindenhol ritkák, és 
mint láttuk, bizonytalanok is lehetnek. Tekintve a gödények 
ökológiai és gazdasági jelentőségét, állományuk, életmód-
juk, fészkelésük-vonulásuk kutatása napjainkban is módfö-
lött aktuális. Ami szomorú, hogy több mint fél évszázados 
Duna-deltai kutatómunkám során csupán egyetlen rövid 
kutatási témám volt, mely kimondottan a gödényekről szólt, 
még a műholdas adókövetés őskorában, mikor is két rózsás 
gödényt szereltünk föl a maximum 100 napi garanciával mű-
ködő adóval. E vonalon további remények sem kecsegtetnek, 
mint hírlik, az illetékes minisztérium kutatási alapjainak je-
lentős hányadát a bukaresti megakatedrális építésére utalták 
át. Marad tehát a 25 visszajelentés, balsoj báklánnal meg a 12 
kilogrammos gólyával...

DR. KISS J. BOTOND

A gödények 
nehézkesen, a 
vizet taposva 

szállnak föl, de 
fölemelkedve 

csodálatos 
könnyedséggel, 

vitorlázva repül-
nek, kihasználva 
a légáramlatokat.  

(jobbra)
Fotó: Kovács Zsolt

A rózsás gödény 
Európa legterme-
tesebb madarai 
közé tartozik, 
testtömege 
10-11 kg is lehet, 
szárnyainak fesz-
távolsága pedig 
2,45–2,95 m 
közötti. (balra)
Fotó: Peter Josto / 
Shutterstock

19



Összeállította: Jókuthy Emese

2018. november 10–11.

MUSEOCACHING – Találd meg a tárgyadat!

jubileumi 
Földtudományos Forgatag 

LENERGY
Az év természetfotósa

Egy múzeum sok száz vagy ezer kiállított tárgya közt mindig van 
néhány, amelyik elkerüli a fi gyelmünket, rejtve marad, vagy va-

lamiért különlegesebb, mint a többi.
Barangoljatok a kiállításban – sőt, a múzeum környékén is –, és 
feladványok alapján találjátok meg, majd fotózzátok le őket – de 
nem mindegy, hogyan. Kövessétek a Museocaching Facebook-
oldalát, és tájékozódjatok a múzeum honlapján: 
www.nhmus.hu/museocaching

Kedvcsinálónak az egyik feladvány:

„A Jura időszakból indulva haladj délkelet felé 0,017 km-t. 
Az útba eső akadályokat kerüld ki, de az irányt tartsd! 
Tömegesen várunk rád!”

Jó barangolást, találd meg a tárgyadat!

Látványos bemutatók, kísérletek, tudományos előadások a geo-
lógia területéről. Idén a megszokott gazdag program mellett 
meglepetésekkel is várjuk a látogatókat a Magyarhoni Földtani 
Társulat jubileumi rendezvényén a múzeumban. 

Az Év természetfotósa 2018 pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése 
a Magyar Természettudományi Múzeumban 
2018. november 6-án 17.00 órakor.

Máté Bence átveszi az Év természetfotósa díjat 2017-ben
Fotó: György Zoltán

Új tárgykereső játék a Magyar Természettudományi Múzeumban értékes nyereményekért 
a Múzeumok Őszi Fesztiválja idején

Életkép és ásványok a 2017-es forgatagon
Fotók: György Zoltán

Magyarország ősmaradványai 25.

Ha valami igazán közel tudja hozni egymáshoz a népeket, hát az a közös biodiverzi-
tás-kutatás. Az idén végre a visegrádi országok és a Kaukázus országainak vízirova-

rászai is erre az útra léphettek a Visegrad Fund jóvoltából. A konzorcium hazai résztve-
vője a Magyar Természettudományi Múzeum; a projekthez budapesti anyaintézményünk 
vízirovarásza, Murányi Dávid nagy lelkesedéssel csatlakozott. A projekt céljai: egy hosszú 
távon, aktívan együttműködő kutatócsoport kiépítése, a biodiverzitás-kutatás jelentő-
ségének megismertetése workshopok és terepi bemutatók keretében a kaukázusi fi a-
talokkal, valamint maga a biodiverzitás-kutatás a Kaukázusban. A Kaukázus vízirovarairól 
egyelőre nagyon keveset tudunk, pedig az ottani ökoszisztémák működésének kutatá-
sához ismernünk kell őket. Ugyanis ezen alapulnak azok a nagyon sürgős és hatékony 
természetvédelmi intézkedések, amelyekkel megőrizhetjük a vizek jó minőségét és biz-
tosíthatjuk a vízibogár-fauna fennmaradását. A Kaukázus grúziai és azerbajdzsáni részei-
nek vizsgálatáról, a tapasztalatokról és az eredményekről a múzeum blogján olvashatnak 
részletesebben: mttmuzeum.blog.hu

A borostyánt eleinte főleg díszítésre, ékkőként használták, ma 
már azonban jelentős tudományos értéket is tulajdonítanak 

neki a benne levő zárványok miatt. Ezek ugyanis egészen a sejt-
szintig, sőt néha az alatt is jól megőriztek biológiai struktúrákat.
Borostyánnak a 40 ezer évesnél idősebb gyantát tekintjük (ez 
nagyjából a szénizotópos kormeghatározás felső határa is), ami 
ennél fi atalabb, de természetes úton eltemetődött, az a kopál 
elnevezéssel illetendő. Ma szinte beláthatatlan, hogy a vizsgá-

DULAI ALFRÉD írása

Az iharkúti kutatócsoport a bakonyi lelőhelyek mellett az ország déli 
részén is jelentős mezozoós gerinces leletekre bukkant az utóbbi 

években. Az ősmaradványok a Villány határában lévő Templom-hegyi sik-
lóbevágásban, illetve az ehhez közeli építési területen kerültek elő. Az itt 
felszínre bukkanó felső-triász korú (235-240 millió éves) mészkövek egy-
kor a trópusi éghajlaton fekvő sekélytengerben rakódtak le. Mint minden 
meleg vizű tengert, ezt is gazdag élővilág népesítette be, és a milliónyi 
gerinctelen állat mellett nagy számban fordultak elő gerincesek is. Ezt 
bizonyítja, hogy a 2012 óta folyó nagyon sikeres ásatásokon több ezer fog 
és csonttöredék került a kutatók kezébe. A porcos és csontos halak fogai 
mellett különböző őshüllő maradványokra bukkantak a paleontológusok. 
Többek között kavicsfogú álteknős (Placodontia) fogakat, valamint a kro-
kodilokhoz hasonló Nothosaurus csontjait, állkapcsait és fogait is meg-
találtak. Ez utóbbi csontjainak mérete alapján ezek a hüllők elérték a 4-5 

méter hosszúságot, és a csúcsragadozói lehettek ennek a sekélytengeri 
környezetnek. Az állkapcsok mérete, a fogak száma és elhelyezkedése 
arra utal, hogy a leletek valószínűleg az Európa más lelőhelyeiről már is-
mert Nothosaurus giganteus fajhoz tartozhattak. Előkerült a lelőhelyen 
egy részleges Nothosaurus koponya is, ami viszont egy másik fajhoz tar-
tozik, de ennek a részletes leírása még nem történt meg. Az egyik legko-
rábban előkerült Nothosaurus maradvány a képen látható töredékes, de 
jó megtartású állkapocs, az eredeti helyükön megőrződött fogakkal. A vil-
lányi triász gerinces leletek az iharkúti maradványokhoz hasonlóan a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményébe kerülnek. 

Villány, Templom-hegy, felső-triász (Magyar Természettudományi 
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Nothosaurus sp. 

Kaukázusi PATAKLAKÓK

ÉKSZERBE ZÁRT ékszer

Fotó: Ősi et al. 2013, 
Central European Geology

Erdei patak 
a Nagy-Kaukázus 

karsztos hegylábán
Fotó: Murányi Dávid

Murányi Dávid írása 

Makranczy György írása 

lati technikák fejlődésével mi mindennel 
gazdagíthatják ezek a leletek a rég letűnt 
korok élővilágáról alkotott ismereteinket. 
Különösen igaz ez az élővilág ékköveire, 
a rovarokra, amelyek testfelépítésük, a 
külső kitines váz miatt különösen jól ágya-
zódtak be a borostyánba, és szinte tökéle-
tesen megőrződtek benne.
Makranczy György cikkéből kiderül, hogy 
a borostyánba zárt rovarok milyen részle-
teit vizsgálhatják a kutatók a konfokális 
lézeres letapogatású mikroszkóp segítsé-
gével.

Tomográfi a (barázdás holyva hasoldala balti 
borostyánban, fotó: S. Yamamoto) és konfokális 
mikroszkópia (tapogatós holyva potrohának hasi 
oldala, ma élő faj, fotó: J. Parker)
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tás-kutatás. Az idén végre a visegrádi országok és a Kaukázus országainak vízirova-

rászai is erre az útra léphettek a Visegrad Fund jóvoltából. A konzorcium hazai résztve-
vője a Magyar Természettudományi Múzeum; a projekthez budapesti anyaintézményünk 
vízirovarásza, Murányi Dávid nagy lelkesedéssel csatlakozott. A projekt céljai: egy hosszú 
távon, aktívan együttműködő kutatócsoport kiépítése, a biodiverzitás-kutatás jelentő-
ségének megismertetése workshopok és terepi bemutatók keretében a kaukázusi fi a-
talokkal, valamint maga a biodiverzitás-kutatás a Kaukázusban. A Kaukázus vízirovarairól 
egyelőre nagyon keveset tudunk, pedig az ottani ökoszisztémák működésének kutatá-
sához ismernünk kell őket. Ugyanis ezen alapulnak azok a nagyon sürgős és hatékony 
természetvédelmi intézkedések, amelyekkel megőrizhetjük a vizek jó minőségét és biz-
tosíthatjuk a vízibogár-fauna fennmaradását. A Kaukázus grúziai és azerbajdzsáni részei-
nek vizsgálatáról, a tapasztalatokról és az eredményekről a múzeum blogján olvashatnak 
részletesebben: mttmuzeum.blog.hu

A borostyánt eleinte főleg díszítésre, ékkőként használták, ma 
már azonban jelentős tudományos értéket is tulajdonítanak 

neki a benne levő zárványok miatt. Ezek ugyanis egészen a sejt-
szintig, sőt néha az alatt is jól megőriztek biológiai struktúrákat.
Borostyánnak a 40 ezer évesnél idősebb gyantát tekintjük (ez 
nagyjából a szénizotópos kormeghatározás felső határa is), ami 
ennél fi atalabb, de természetes úton eltemetődött, az a kopál 
elnevezéssel illetendő. Ma szinte beláthatatlan, hogy a vizsgá-

DULAI ALFRÉD írása

Az iharkúti kutatócsoport a bakonyi lelőhelyek mellett az ország déli 
részén is jelentős mezozoós gerinces leletekre bukkant az utóbbi 

években. Az ősmaradványok a Villány határában lévő Templom-hegyi sik-
lóbevágásban, illetve az ehhez közeli építési területen kerültek elő. Az itt 
felszínre bukkanó felső-triász korú (235-240 millió éves) mészkövek egy-
kor a trópusi éghajlaton fekvő sekélytengerben rakódtak le. Mint minden 
meleg vizű tengert, ezt is gazdag élővilág népesítette be, és a milliónyi 
gerinctelen állat mellett nagy számban fordultak elő gerincesek is. Ezt 
bizonyítja, hogy a 2012 óta folyó nagyon sikeres ásatásokon több ezer fog 
és csonttöredék került a kutatók kezébe. A porcos és csontos halak fogai 
mellett különböző őshüllő maradványokra bukkantak a paleontológusok. 
Többek között kavicsfogú álteknős (Placodontia) fogakat, valamint a kro-
kodilokhoz hasonló Nothosaurus csontjait, állkapcsait és fogait is meg-
találtak. Ez utóbbi csontjainak mérete alapján ezek a hüllők elérték a 4-5 

méter hosszúságot, és a csúcsragadozói lehettek ennek a sekélytengeri 
környezetnek. Az állkapcsok mérete, a fogak száma és elhelyezkedése 
arra utal, hogy a leletek valószínűleg az Európa más lelőhelyeiről már is-
mert Nothosaurus giganteus fajhoz tartozhattak. Előkerült a lelőhelyen 
egy részleges Nothosaurus koponya is, ami viszont egy másik fajhoz tar-
tozik, de ennek a részletes leírása még nem történt meg. Az egyik legko-
rábban előkerült Nothosaurus maradvány a képen látható töredékes, de 
jó megtartású állkapocs, az eredeti helyükön megőrződött fogakkal. A vil-
lányi triász gerinces leletek az iharkúti maradványokhoz hasonlóan a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum őslénytani gyűjteményébe kerülnek. 

Villány, Templom-hegy, felső-triász (Magyar Természettudományi 
Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

Nothosaurus sp. 

Kaukázusi PATAKLAKÓK

ÉKSZERBE ZÁRT ékszer

Fotó: Ősi et al. 2013, 
Central European Geology

Erdei patak 
a Nagy-Kaukázus 

karsztos hegylábán
Fotó: Murányi Dávid

Murányi Dávid írása 

Makranczy György írása 

lati technikák fejlődésével mi mindennel 
gazdagíthatják ezek a leletek a rég letűnt 
korok élővilágáról alkotott ismereteinket. 
Különösen igaz ez az élővilág ékköveire, 
a rovarokra, amelyek testfelépítésük, a 
külső kitines váz miatt különösen jól ágya-
zódtak be a borostyánba, és szinte tökéle-
tesen megőrződtek benne.
Makranczy György cikkéből kiderül, hogy 
a borostyánba zárt rovarok milyen részle-
teit vizsgálhatják a kutatók a konfokális 
lézeres letapogatású mikroszkóp segítsé-
gével.

Tomográfi a (barázdás holyva hasoldala balti 
borostyánban, fotó: S. Yamamoto) és konfokális 
mikroszkópia (tapogatós holyva potrohának hasi 
oldala, ma élő faj, fotó: J. Parker)

21



Az utóbbi időben egyre csökken a delfi náriu-
mok látogatottsága, az elmúlt pár évben egyes 
intézmények be is zártak, vagy megszüntették 
a cetfélék bemutatását. Nem kevés országban 
pedig törvény tiltja a delfi nek fogságban tartá-
sát, s a különböző utazástervező weboldalak is 
egyre ritkábban jelenítik meg az ilyen parkokat 
az ajánlott látnivalók listáján. Miért lett népsze-
rűtlen ez a fajta szórakoztatóipar Európában? 
Miért épp a delfi nek fogságban tartását korlá-
tozzák a törvények? 

Fotó: R. Maximiliane / Shutterstock
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ic O’Barry egyike volt az első delfi ntrénerek-
nek. A hatvanas években a Miami Seaquari-
um alkalmazta, hogy ceteket fogjon be és ido-
mítson, köztük azt az öt delfi nt, melyekkel a 

Flipper című sorozaton is dolgoztak. Kathy volt az 
az egyed, aki a leggyakrabban alakította Flippert 
a sorozatban, és aki megváltoztatta Ric életét. Az 
idő tájt az embereknek még kevés fogalmuk volt a 
tengeri emlősök intelligenciájáról és biológiájáról, 
mivel úgy gondolták, hogy egy kis medence bő-

ven megfelel a delfi ntartáshoz. Ric személyesen 
tapasztalta meg Kathy eltávozását. Elmondása sze-
rint az állat egy napon odaúszott hozzá, majd vett 
egy mély lélegzetet, amely egyszersmind az utolsó 
is volt. Kathy közben Ric szemébe nézett, s többet 
már nem volt hajlandó feljönni a vízfelszínre; gon-
dozója karjai közt döntött úgy, hogy nem hajlandó 
tovább élni. Kathynél depressziót diagnosztizáltak, 
s Ric meg volt győződve róla, hogy az állat a bezárt-
ság miatt nem akart tovább élni. Attól a pillanattól 
fogva az egykori tréner a cetek szabadságáért való 
küzdelemnek szentelte az életét. 

A DELFINEK VÉDŐANGYALA
1970-ben a Föld napján Ric megalapította a Dolphin 
Project nonprofi t szervezetet, amelynek legfőbb 
célja a már fogságban élő delfi nek szabadon enge-
dése és újabb példányok befogásának megszün-
tetése. Aktívan próbálnak véget vetni a minden 
évben hónapokig tartó cetmészárlásnak, melyet 
egy japán kisváros, Taidzsi halá-
szai hajtanak végre. Miután egy 
öbölbe terelik a delfi ncsaládokat, 
megkezdődik a szelektálás: tré-
nerek érkeznek, hogy kiválasszák 
a legszebb fi atal példányokat, a 
többieket pedig megölik, s eladják 

a húsukat. Borjakat választanak el ilyenkor brutális 
módon az anyjuktól, majd szerte a világon eladják 
őket tengeri cirkuszoknak, mivel a japán kisváros az 
egyik legnagyobb forrása a földkerekség delfi nári-
umainak. A Dolphin Project többek közt tüntetése-
ket is szervez az egyes tengeri parkok bejáratánál, 
próbálva felhívni a közönség fi gyelmét a háttérben 
rejlő csúf igazságra. Tájékoztatják a nagyközönsé-
get arról, hogy a jegyvétel tulajdonképp a delfi nva-
dászokat és -befogókat pénzeli. Ha sikerül rávenni 
az embereket, hogy ne vegyenek jegyet, csökken 
az e� ajta show-business utáni érdekeltség, bezár-
nak a delfi náriumok, s talán egy napon el lehet érni, 
hogy végleg megszüntessék a cetek vadbefogását. 

Ric a kitartó küzdelemnek köszönhetően már közel 
húsz delfi nt juttatott, illetve szoktatott vissza termé-
szetes élőhelyére. Ám rengeteg egyed olyan régóta 
él fogságban (sokuk ott is született), hogy a vadon-
ban nem lenne képes a túlélésre. Mi történik hát a 
megszűnt parkok példányaival? Sajnos a legtöbb 
esetben ezek az állatok maradnak ott, ahol eddig, 
azzal a különbséggel, hogy már nem kell a közön-
séget szórakoztatniuk. Sorsuk aligha fordul jobbra, 
hisz továbbra is négy betonfal között kell leélniük az 
életüket. Más esetben átszállítják őket egy közelebbi, 
még működő delfi náriumba, hogy ott folytassák a 
trükkök bemutatását.

E probléma kiküszöbölésén dolgozva volt sze-
rencsém megismerni Ricet a görögországi Szá-
mosz szigetén. Jómagam épp önkéntes voltam az 
Archipelagos – Institute of Marine Conservation 
tengeriemlős-kutató csapatánál, mikor Ric O’Barry 
meglátogatott bennünket, s elmesélte, hogyan vált 

VANNAK OLYAN ÁLLATOK, AMELYEK 
FOGSÁGBAN TARTÁSA KOMOLY AGGÁ-

LYOKAT VET FEL; KÖZÉJÜK TARTOZNAK A 
DELFINEK IS.

A japán 
halászhajók a 
delfi neket egy 
öbölbe terelik és 
hálóval zárják le a 
menekülés útját, 
legtöbbjüket 
megölik, a fi atal 
példányokból 
párat életben 
hagynak. 
Előfordul, 
hogy egészen 
különleges 
példányokat 
fognak be, mint 
például ezt az 
igen ritka albínó 
palackorrú 
delfi nt. 
Forrás: Dolphin 
Project

Rick O’ Barry 

Néhányat a 
szép és fi atal 
egyedekből, 
amelyeket a 

vadászat során 
fognak be az 

öbölben, a Taiji 
Whale Múzeumba 

szállítanak. Nem 
csak a palackorrú 
delfi nek kerülnek 
fogságba, jelenleg 

11 faj szerepel 
a Japánban 
vadászható 

cetek listáján. 
A ritkábban 

előforduló fajok 
fi atal egyedeit is 
életben hagyják, 
és bemutatásra a 

közeli múzeumba 
szállítják. (jobbra)

Fotó: tipwam / 
Shutterstock

vadbefogóból delfi nmentővé, és miről szól a Dol-
phin Project. Ric kora ellenére a mai napig aktívan 
részt vesz a kampányok szervezésében és lebonyo-
lításában, még Európában is. Ezúttal azért jött Gö-
rögországba, hogy az Archipelagos intézménnyel 
együtt dolgozva egy menhelyet hozzon létre, ahol 

a „nyugdíjba vonult” állatok természetes környe-
zetükben tölthetik el hátralévő éveiket. Európában 
jelenleg nincs olyan menhely, amely képes lenne 
emberi gondozásra szoruló delfi neket fogadni, biz-
tosítva számukra a betonfal-
mentes életet. Ric elmondása 
szerint akadt olyan egyed is, 
mely szimplán elmezavarban 
szenvedett a bezártság miatt, s 
nem volt hajlandó kiúszni a nyílt 
tengerre. A hasonló helyzetben lévő 
ceteknek szeretne Ric egy öblöt kialakí-
tani a mediterrán térségben, ahol a turis-
táktól távol, békében élhetnek tovább, önkén-
tes gondozók és állatorvosok segítsége mellett. A 
menhely létrehozásához szükséges előkészületek 
most is zajlanak. A rehabilitációs központ hama-
rosan fogadóképes lesz nemcsak delfi nek, hanem 
egyéb gondozásra szoruló tengeri élőlények szá-
mára is. 

MI SZÓL MELLETTE?
A Dolphin Project és más természetvédelmi szer-
vezetek kampányainak köszönhetően a delfi nek 
fogságban tartása egyre felkapottabb téma. Számos 
szakértő úgy gondolja, hogy rengeteg pozitív érv 
szól a cetfélék tartása és tenyésztése mellett. A kuta-
tók egyik nyomós érve, hogy az állat olyan módon 
fi gyelhető meg, amilyenre nincs lehetőség a sza-
badban. Azt, hogy miként alszik egy delfi n, hogyan 
születik a borjú, s hogy milyen intelligenciával ren-

delkeznek e tengeri emlősök, csak fogságban tartott 
példányoknál tudták testközelből tanulmányozni.

Ha nem lett volna lehetőségünk arra, hogy ezeket 
az állatokat kontrollált körülmények 

között vizsgáljuk, a tudásunk 

A delfi nfélék fogságban tartása az 1860-as évekre nyúlik vissza. Az első 
akváriumban tartott cetek a belugák (más néven fehér delfi nek) voltak, 
amiket a New York Múzeumban láthatott a közönség. A 19. században 
megkezdődött a delfi nek vadbefogása, és akváriumokba szállították 
őket az Egyesült Államok- és Európa-szerte. Ekkor még csak az állatok 
medencében tartása és bemutatása volt a cél, majd 1938-ban a Mari-
ne Studios megnyitotta az első delfi náriumot Floridában. „A világ első 
ócenáriuma” megnyitásakor két palackorrú delfi nt tartottak itt. A park 
elsősorban a fi lmkészítőket szolgálta ki, ugyanis sok fi lmhez itt forgat-
ták le a tengeri élővilággal kapcsolatos jeleneteket. A park megnyitása 
után hamar rájöttek az emberek, hogy a delfi nek igen intelligens, ta-
nulékony állatok és igen hatékonyan idomíthatók különböző látványos 
viselkedések bemutatására. Ezután rohamosan elkezdtek megnyílni a 
delfi náriumok világszerte, és ezzel berobbantak a delfi nek a szórakoz-
tatóiparba.

A DELFINÁRIUMOKBAN GONDOZOTT 
CETEKNÉL ELŐFORDUL DEPRESSZIÓ, 

SŐT ÖNGYILKOSSÁG IS.

A delfi nek 
elsősorban a 
hallásuk segít-
ségével tájékozódnak, 
hanghullámokat 
bocsátanak ki, melyek-
nek visszhangja alapján 
képesek érzékelni még a 
formákat is. A delfi n tulajdon-
képpen a hallásával „lát”.  
Fotó: Markabond / Shutterstock

➤

Forrás: folioweekly.com
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ma is nagyon hiányos lenne. Sőt még tehetetleneb-
bek lennénk egyes veszélyeztetett fajok megmenté-
sével kapcsolatban. 

Az, hogy a delfi n hogyan tájékozódik az echolo-
káció jóvoltából, milyen fokú az intelligenciája, illet-
ve hogy mire képes a hanghullámok használatával, 
máig közkedvelt kutatási téma. A medence ideális 
környezet a hasonló vizsgálatok szempontjából, 
hisz rengeteg tényezőt tud a kutató az irányítása 
alá vonni, ami a szabadban megoldhatatlan lenne. 
Négy fal között egy szakember például betaníthat-
ja az állatot a kívánt viselkedési formákra: hozzá-
szoktathatja, mi több, kérheti a delfi nt, hogy mikor 
melyik víz alatti mikrofonra bocsássa ki a hanghul-
lámokat. Egy vadon élő példány esetében már az is 
nagy kihívás, hogy a kutatócsoport jelenlétét egyál-
talán megtűrje a delfi n. 

A másik gyakran elhangzó érv szerint a delfi -
náriumokban olyan emberek is megtekinthetik a 
cetféléket, akiknek nincs lehetőségük rá, hogy a 
tengeren csodálhassák meg őket. Egy medencében 
viszont jól megfi gyelhető az állat, látható, hogyan 

viselkedik nap mint nap, miközben a közönség so-
kat megtudhat a bemutatott faj jellemzőiről, illet-
ve fenyegetettségéről. A delfi náriumoknak hála a 
tengertől távolabbi országokban is megismerhetők 
ezek a vízi emlősök. Az emberek többsége úgy zárja 
szívébe az adott élőlényt, ha a saját szemével gyö-
nyörködhet benne. Mindebben óriási szerepük van 
az állatkerteknek, így sarkallva a nagyközönséget a 
természet szeretetére és megóvására. 

Akadnak olyan élőlények is, melyek rászorulnak 
az emberi gondoskodásra. Sok akvárium és állatkert 
foglalkozik mentéssel, ami a tengerparthoz köze-
li intézményeknél sincs másképp: partra vetődött 
cetféléket fogadnak be, látnak el. Az állatok jó része 
visszakerül a természetbe, ám egyes delfi nek túl fi -

atalon vagy sérülten érkeznek a mentőállomásra, s 
ez később ellehetetleníti a szabadon engedésüket. 
Egy olyan példány, amelyik nem képes a szabadban 
boldogulni, a felépülése után sajnos élete végéig 
emberi gondoskodásra szorul. A mentett állatok be-
mutatása pedig felhívja az ember által okozott ve-
szélyekre a fi gyelmet, ami szintén ösztönzően hat-
hat a látogatóra, hogy aktívan részt vegyen a tengeri 
élővilág megóvásában. Ennek hatása rengeteg va-
don élő egyed pusztulását előzheti meg. 

MI SZÓL ELLENE?
Mégis fogyatkozik a fogságban élő delfi nek száma, s 
mind több delfi nárium zárja be kapuit. Az emberek 
kezdenek ráébredni, hogy a fogságban tartás mel-
lett szóló érveket felülmúlják az ellenük szóló hite-
les bizonyítékok. Mikor világszerte sorra nyíltak a 
delfi náriumok, a kutatóknak rengeteg lehetőségük 
adódott, hogy tanulmányozzák a tengeri emlősö-
ket. A vizsgálatoknak köszönhetően kiderült, hogy 
a delfi nek nem vizuális lények, mint mi, emberek. 
Egy olyan állatot, amely a szabadban rengeteg időt 

tölt úszással, vándorlással, s hanghullámok segítsé-
gével tájékozódik, nem etikus dolog betonmeden-
cébe zárni. Mivel a falról visszaverődő hanghullá-
mok mind ugyanolyanok, egy ilyen környezetben a 
delfi neknél gyakran kialakulhat stressz, depresszió 
és elmezavar. Ric O’Barry is sok hasonló esetről szá-
molt be pályafutása során.  

Emellett számos cetkutató van azon a vélemé-
nyen, hogy a delfi nek vadonbeli tanulmányozása 
elegendő információval szolgálhat a megértésük-

A TERMÉSZETBEN VÉGZETT DELFIN- ÉS 
BÁLNALESEK A JÖVŐBEN TALÁN HELYET-

TESÍTHETIK A DELFINÁRIUMOKAT.

EGYELŐRE NAGY KÉRDÉS, HOGY MI 
TÖRTÉNJEN A BEZÁRT DELFINÁRIUMOK 

„NYUGDÍJAS” LAKÓIVAL.

A delfi nek tuda-
tosan lélegeznek 
és nem ösztönö-
sen, mint például 
mi, emberek. Ez 
azt jelenti, hogy 
sosem kerülhet-
nek öntudatlan 
állapotba, külön-
ben megfullad-
nak, így képesek 
öngyilkosságot is 
elkövetni azáltal, 
hogy szimplán 
nem vesznek 
többé levegőt.
Fotó: Tory Kallman / 
Shutterstock

A delfi nári-
umokat látogató 

közönség 
elsősorban a lát-

ványos trükkökre 
vevő. Számos 
akváriumban 
még mindig a 

nagyközönség 
szórakoztatása az 
elsődleges szem-
pont – az oktató 
jellegű műsorok 
és kutatómunka 

kárára. (fent)
Fotó: Alexey Lesik / 

Shutterstock
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höz. Nincs szükség arra, hogy fogságban tartsunk 
egy ilyen kifi nomult érzékekkel megáldott állatot 
a tudomány érdekében. Manapság egyre népsze-
rűbbek az olyan hajótúrák, melyeken a helyi popu-
lációk megfi gyelhetők. Az említett utak során látni 
lehet, hogyan viselkednek az állatok természetes 
környezetükben, miközben egy tapasztalt túrave-
zető miden hasznos információt elmond a felbuk-
kanó tengeri emlősökkel kapcsolatban. A delfi n- és 
bálnalesek tehát könnyen helyettesíthetik az akvá-
riumok szerepét a cetfélék be-
mutatása terén. Csak egy nagy 
hátránya van a szóban forgó al-
ternatívának. Annak ellenére, 
hogy például a magyar turistának 
rengeteget kell utaznia egy ilyen 
túra kedvéért, a delfi nek látványa 
koránt sincs garantálva. 

IGEN VAGY NEM?
A tengeri emlősök fogságban tartásának kérdése 
roppant bonyolult. Véleményem szerint nem lehet 
általánosan kijelenteni, hogy egy delfi n fogságban 
tartása elfogadható-e vagy sem. Néha egy példány 
szabadságának feláldozása jelenti több száz másik 
vadon élő egyed megmentését. A fogságban tartott 
delfi nek tanulmányozásával az ember olyan tudásra 
tett szert, amelynek hiányában most a természetes 
környezetükben élő ceteket nem védenék szigorú 
törvények. Ráadásul a sérült, partra vetődött példá-
nyokon sem tudnánk hatékonyan segíteni. Tény, 
hogy e szociális, intelligens és érzékeny állatok nem 
lehetnek boldogok egy betonmedencében, ezért 
a saját szórakoztatásunkra bezárni őket kegyet-
len dolog. A tanulmányaim során volt szerencsém 
megfi gyelni delfi neket a vadonban és fogságban 
egyaránt. Úgy gondolom, a legjobb, amit az ember 
tehet, ha ilyen állatot szeretne látni, hogy részt vesz 
egy delfi nnéző túrán, s a természetes közegében 
csodálja meg. Ha már úgy döntünk, hogy jegyet ve-
szünk egy akváriumba, győződjünk meg róla, hogy 
az ott élő egyedek kizárólag mentett példányok, s 
hogy a tengeri park részt vesz-e legalább egy, a ce-
tek érdekeit szolgáló kutatásban. Így legalább egy 
olyan intézmény működését támogatjuk, amely se-
gíti a fajok megőrzését. Ezzel a mentalitással talán 
elérhető, hogy a delfi neknek mind kevesebb közük 
legyen a szórakoztatóiparhoz. 

VARGA NIKOLETT

A tenyészprogra-
mokból származó 
delfi nek soha 
életükben nem 
láttak még élő ha-
lat és ennél fogva 
nem képesek a 
vadászatra sem. 
Akadtak delfi nek, 
akik egyszerűen 
a szabadon enge-
dés után is visz-
szaúsztak a part 
közelébe, keresve 
az embert táplá-
lék reményében, 
hiszen ezeket az 
állatokat életük 
jelentős részé-
ben az emberek 
etették.
Fotó: Vladimir 
Vasiltvich / 
Shutterstock

Nemegyszer 
volt már rá 

példa, hogy egy 
kardszárnyú 
delfi n a gon-

dozójára támadt, 
esetleg meg is 

ölte. Az ilyen 
esetek hátterében 

valószínűleg a 
bezártság okozta 

elmebaj áll, arra 
viszont máig 

sincs bizonyíték, 
hogy egy orka 

a vadonban 
emberre támadt 

volna.
Fotó: nod�  / 
Shutterstock



ponty nem őshonos az ötödik kontinensen; 
alighanem mégis a leggyakoribb hal az auszt-
ráliai édesvizekben. Azt, hogy ki és mikor hoz-
ta be az első példányokat, nehéz lenne kiderí-

teni. Victoria államban már 1859-ben kísérleteztek 
a pontytenyésztéssel, majd a 20. század elején Új-
Dél-Walesben is megpróbálkoztak vele. Kezdetben 
ugyan nem sok sikerrel, ezért aztán a pontyok iránti 
érdeklődés hellyel-közzel megcsappant, mondhatni 
megszűnt. De csak egy időre, alig fél évszázadnyi-
ra, mert az 1960-as években valami döbbenetesen 
furcsa dolog történt. A már-már feledésbe merült 
pontyok robbanásszerűen elkezdtek szaporodni 
és terjedni. Ennek fő oka feltehetőleg az volt, hogy 
vállalkozó szellemű haltenyésztők behoztak egy új 
fajtát. Halfarmokon szaporították a gyorsan soka-
sodó, Yanco néven ismert pontyot, ám nem sokáig. 
Halunk egy nagy árvíz következtében kiszabadult, 
s ellepte a legfontosabb folyórendszert, a Murray–
Darling vizeit. Innen egy-két éven belül elkerült a 
távolabbi folyókba, tavakba, víztározókba. Még Tas-
maniába is eljutott, de hogy miként, az máig rejtély.

NINCS, AKI KIFOGJA
Sajnálatos módon sok ember is hozzájárult e szo-
katlanul gyors terjedéshez. A díszhalként tartott, 
de megunt koi pontyot gyakran a lakóhelyekhez 
legközelebb eső édesvizekben engedték szabadon. 
A horgászok pedig az élő csaliként használt ponty-
ivadékokkal fertőzték meg az addig fertőzetlen vize-
ket. Magam is nemegyszer láttam, hogy a farmokon 
ásott víztározókba a gazda pár vödörnyi ivadékot 
dob. Ezek a következő évben már kilós példányokká 
fejlődtek, aztán a legközelebbi áradás idején bele-
mosódtak a szomszédos folyóba…

No de miért baj ez? Hiszen ha ennyi ponty van, 
akkor könnyű lehet őket kifogni, és frissen vagy 

tartósítva (halkonzervként) értékesíteni. Ez így igaz 
– de nem Ausztráliában!

Az ausztrál ember nem kedveli a pontyot, ami 
bizonyos mértékben érthető is. A helyi potyka nem 
olyan, mint a mi európai halunk. Sokkal több a szál-
ka benne, s a zavaros, posványos vizekben élőknek 
„iszapízük” van, legalábbis a kényesebb ízlésűek 
szerint. Az ázsiai bevándorlók viszont szívesen fo-
gyasztják, mivel hazájukban is egyike a legnépsze-
rűbb halaknak. Ám ha az ausztrál piac nem is mérv-
adó, miért nem exportálják a pontyot legalább az 
ázsiai országokba? A válasz aránylag egyszerű: mert 
nincs rá munkaerő. Amit a másutt élők nem nagyon 
tudnak: Ausztrália munkaerőgondokkal küzd. Nagy 

PUSZTÍT ÉS PUSZTÍTJÁK
PONTYPROBLÉMA AUSZTRÁLIÁBAN

Halászlének való 
– de mégsem kell 
az ausztráloknak! 
Pedig van belőle 
éppen elég az 
ötödik kontinen-
sen. A behurcolt 
és rettenetesen 
elszaporodott 
pontyból néhány 
évtized során 
jóformán legyőz-
hetetlen környe-
zetromboló lett. 
(fent)
Fotó: Phototravel Vad / 
Shutterstock
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általánosságban az ipar is hanyatlik – bizonyos ágai 
már teljesen meg is szűntek –, s a tőkeerős üzletem-
berek nem bíznak egy olyan ismeretlen vállalkozás-
ban, amilyen a pontyhalászat és -feldolgozás.

TETEMEK A FOLYÓPARTON
S mégis akadnak pontyhalászok az ausztrál belvize-
ken! Igaz, kevesen – és leginkább családi vagy egé-
szen kis társulások. Holott potyka van elég, olyany-
nyira, hogy helyenként hatalmas vízi „porszívókkal” 
pumpálják ki a halakat a vízből. A ponty tudvalevően 
lassú mozgású, ráadásul a legtöbb területen akkora 
zsúfoltságban él, mint egy étterem akváriumában, 
s így a nagy kapacitású szivattyúk mázsaszámra 
szippantják ki őket. Mindamellett a leggyakoribb 
halászati módszer az elektromos kábítás. Az áram-
mal sokkolt pontyokat merítőhálókkal egyszerűen 
kihalásszák a vízből. A sokmázsás, sőt akár több-
tonnás napi zsákmány sem megy ritkaságszámba.

De mi lesz e zsákmánnyal? Akárcsak az észsze-
rűtlenül lemészárolt szárazföldi kártevőkből, ame-
lyek legfeljebb a dögevő madarak táplálékául szol-
gálnak, a rengeteg kifogott pontyból sem készül 
embernek való eledel. Néhány százaléka a halpiacra 
kerül, ám java részéből műtrágya lesz.

Aki nem ismeri az ausztrál természetet, joggal 
kérdezheti: ugyan mit „vétettek” a pontyok ezen a 
földrészen, miért lenne jó tőlük megszabadulni? A 
válasz persze magától értetődik. Ha egy idegen ál-
latfajnak, mint a pontynak, nincsenek őshonos el-
lenségei, akkor ijesztő mértékben elszaporodhat. Ez 
pedig általában felborítja új hazája természeti rend-
szerét, láncreakciót indít el, mely végül katasztrófá-
hoz vezethet.

VIGYÁZZUNK A VÍRUSSAL!
A ponty roppant károkat okoz az ausztráliai termé-
szetben. Mindenevő, táplálékát azonban jobbára a 
vízfenéken, az üledékben való keresgéléssel szerzi, 
ami eliszaposodáshoz vezet. A vízinövények pusz-
tításával kiszorítja és végzetesen elsorvasztja az 
őshonos halfaunát. Az ausztrál halak a tiszta vizet 
kedvelik, ahol az apróbb kétéltűek és gerinctele-
nek is megélnek. Az eliszaposodott vizekben szinte 
minden endemikus faj elpusztul, s a pontyok töme-
gei egyszerűen elfoglalják, kitöltik az élőhelyeket. 

Az így tönkretett környezetben az algaburjánzások 
is gyakoriak. Élőhelyüket nemritkán annyira elsilá-
nyítják, hogy még a pontyok számára is majdnem 
alkalmatlanná válik. Ilyenkor lehet látni, amint tö-
megesen „pipálnak” – azaz a levegőből próbálnak 
elegendő oxigénhez jutni.

Érthető, hogy a pontykérdés ma már égető, sür-
gősen megoldandó problémává vált. Nyilvánvaló, 
hogy halászattal nem lehet kellő eredményt elérni, 
a kifogott példányokból számottevő kereskedelmi 
haszon sem származik. 

Az üregi nyúl irtásában sikeresnek bizonyu-
ló biológiai hadviseléshez kellett hát visszanyúlni. 
Egy mikroorganizmust vetettek be a ponty elleni 
küzdelembe. Hosszas tudományos viták, érvek és 

ellenérvek elhangzása után végül is akadt egy vírus 
(Cyprinid herpesvirus), mely hatásos fegyvernek 
tűnik. Ez a kórokozó herpeszszerű, gyors lefolyá-
sú halálos betegséget hoz a pontyra. Pár nap alatt 
irdatlan mennyiségű egyedét lehetne így a más-
világra küldeni anélkül, hogy az őshonos fauna 
bármelyik faja veszélybe kerülne. Legalábbis ez a 
„hivatalos” vélemény. A baj csak az, hogy a fentie-
ket szerfölött nehéz bizonyítani a vírus szabadjára 
engedése nélkül. Igaz, a laboratóriumi kísérletek jó 
eredményt mutatnak: a láthatatlan gyilkos kizáró-
lag a pontyokat pusztítja. De még ha az irtó hadjárat 
ki is állná a próbát, az okozott kár óriási lenne. A sok 
ezer tonnányi döglött ponty elfertőzné mind a fo-
lyókat, mind az állóvizeket, s a rothadó haltömeget 
– megint csak munkaerő híján – nem lehetne gyor-
san eltávolítani. A vizeket pedig öntözésre, a jószág 
itatására és emberi fogyasztásra használják Auszt-
ráliában. Így hát a herpeszvírus egyelőre marad a 
laboratóriumok lombikjaiban, míg a potykák vígan 
szaporodnak tovább!

DR. HANGAY GYÖRGY 

A díszhalként 
behurcolt koi 
ponty rövid időn 
belül  özönfajjá 
vált Ausztráliá-
ban. Egy-két 
nemzedék alatt 
elveszti élénk 
színeit és hason-
lóvá válik, mint 
a közönséges 
ponty. A vízfenék 
felkavarásával a 
vizek eliszaposo-
dását okozzák, és 
így  nagy károkat 
okoznak az ősho-
nos vízi fauná-
ban és fl órában. 
Szaporodásuk 
jelenleg feltar-
tóztathatatlan, 
hasznosításukra 
eddig még nem 
került sor. (balra)
Fotó: Arden, CC 2.O 
Generic Lic.

Délkelet-Ázsiá-
ban csemege, 
Ausztráliában 

valóságos átok a 
ponty. Behurco-

lása és a folyó-
rendszerekben 
való elszaporo-

dása egyelőre 
leküzdhetetlen 

nehézséget, 
valóságos termé-
szeti katasztrófát 
jelent. Nagyüze-

mi halászata nem 
kivitelezhető, 
kiirtása pedig 

feltételezhetően 
újabb veszélyeket 

hozhat a termé-
szetes környezet-

re. Az ember és 
a ponty küzdel-

mében egyelőre a 
ponty vezet.

Fotó: Rostislav 
Stefanek / Shutterstock
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zland szélfútta északnyugati szögletén vagyunk, 
Látrabjarg híres sziklafalának tetején. Amerre 
csak a szem ellát, sárgás mohaszőnyeg borítja az 

enyhén hullámzó fennsíkszerű hegyhátat. A ko-
párabb részeken a mohamezőben különféle zuz-
mók vidítják, teszik tarkábbá a képet. Lágy szárú 
edényes növények itt már csak elvétve találhatók, 
cserjének vagy fának nyoma sincs, a fás szárú ve-
getáció teljességgel hiányzik. A kellemes, szemet 
nyugtató, messze nyúló és moha födte fennsík me-
redek sziklafallal szakad a mindig vadul hullámzó 
Atlanti- óceánba. A sziklafal tetejét viszont dús fű, 
gyepszőnyeg borítja. A sziklák repedéseiből néhol 
egy-egy színes virág bokra tör elő, a csupasz ba-
zaltfal díszeként. 

MADÁRHEGY A JAVÁBÓL
A kiterjedt fennsík meredek sziklafalán mintegy 12, 
sőt más becslések szerint 14 kilométer hosszan nyú-
lik el a híres madárkolónia, az alkák, lundák, lum-

mák és más tengeri szárnyasok fészkelőtelepe. „Ma-
dárhegy” ez a javából (hogy Herman Ottó szavaival 
éljünk). Az 50-100, helyenként 150 méter magas 
függőleges bazaltfal párkányain több százezres, sőt 
milliós mennyiségben fészkelnek évről évre a szó-
ban forgó fajok egyedei. Tengeri madarak ők valójá-
ban, hisz a tengerből élnek, elsősorban halakkal, rá-
kokkal és fejlábúakkal (Cephalopoda) táplálkoznak.  

A bazaltsziklák keskeny párkányain öt alkafajnak, 
egy sirálynak – ez a háromujjú csüllő (Rissa trida-
ctyla) – és a „csöves orrúak” közé tartozó északi si-
rályhojszának (Fulmarus glacialis) találhatók fészkei. 
A hosszan elnyúló kolónia egyes helyein az említett 
madarak fajokra elkülönülő kisebb csoportokban 
telepednek meg, bár ez nem törvényszerű. A hosz-
szú sziklafal más helyein tudniillik összekeveredve, 
egymás szomszédságában is költenek a különböző 
fajok. 

A legnépesebb, legsűrűbb kolóniába a vékony-
csőrű lumma (Uria aalge) tömörül, amelyből oly-
kor ötven-hatvan példány is egymás mellett, test 
a testhez simulva szorong egy sziklapárkányon. 
A meredek fal védelmében nyugtuk van a sarki ró-
kától, mert noha e négylábú is járja a „madárhegy” 
lankásabb lejtőit, a függőleges sziklafalra nem me-
részkedhet. A vékonycsőrű lummákra így az egye-
düli veszélyt – jóllehet ez sem kicsi – a „tollas raga-
dozók” jelentik. Utóbbiakból is akad bőven, később 
majd szó esik róluk.

2018. június 10-e volt, mikor ott jártunk, s ez 
történetesen a tojásrakás kezdete Látrabjarg ma-
dártelepén. Számos fészken már kotlásban voltak 
a madarak, azaz szorosan ülték fészkeiket. Ám sok 
helyütt még épp csak a kiszemelt hely elfoglalása 
vagy a fészekrakás zajlott. Néhány kirabolt és össze-
tört, messze elhordott tojáshéjra a fennsíkon ekkor 
is rábukkantunk (ami a sarki róka és a jeges sirály 
garázdálkodásának jele). 

A vékonycsőrű lumma nagy méretű, körte for-
májú tojásai dekoratívak, alapszínükben változato-
sak, bár legtöbbször halvány türkizkék alapon sötét 
foltokkal vagy tekervényes vonalmintákkal vannak 
díszítve. A körte alak megakadályozza a sziklapár-
kányról való legurulást. A vékonyabb végén elkes-
kenyedő tojás elmozduláskor maga körül fordul 
egyet, s rendszerint helyben marad. Elgördülés ese-
tén is visszatér eredeti helyére, ami módfelett fontos 
az ilyen keskeny sziklapárkányon költő madárnál.

A kőfal szögleteiben védelmet talál egy-egy cso-
portnyi vastagcsőrű lumma (Uria lomvia) vagy ma-
gányos pár. Ezek – úgy tűnt – néhányadmagukkal 
települnek a több tízezres madártömegben. Kedvelik 
a háromujjú csüllő szomszédságát. A vékonycsőrű 
lummától, amely hasonló méretű, feketébb hátolda-
luk és csőrük fehér szegélye különbözteti meg őket. 
Fészkelőhely-választásukban is különböznek. A vé-

EGY MADÁRHEGY ÉLETE

ALKÁK, 
LUNDÁK, 
SARKI RÓKÁK

A lunda  a legfel-
tűnőbb alkaféle, 
rokonaitól elté-
rően nem a szik-
lapárkányokon, 
hanem a talajba 
ásott üregekben 
költ. Fészkét 
moszatokból 
és száraz fűből 
építi. Egy tojást 
rak, így egyetlen 
fi ókát nevel, mely 
kirepülése után 
önálló életet él.
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konycsőrű inkább az alsó szélesebb sziklapárkányo-
kat lakja – legalábbis ezen az izlandi telepen –, míg 
a vastagcsőrű a felső párkányokon telepszik meg. 
Hozzá kell fűzni, hogy a vastagcsőrű lumma tőről-
metszett sarkvidéki madár. Ez az izlandi madárhegy 
a legdélibb fészkelőhelyei közé tartozik Európában. 
Igazi nagy telepei északabbra, a Spitzbergákon, Jan 
Mayen szigetén és a Medve-szigeten találhatók.

A LUNDA KITŰNŐ FOTÓTÉMA
Nevezetes faj itt a magazinok képeiről jól ismert, 
színpompás csőrével meglehetősen sajátos külsejű 
madár, a lunda (Fratercula arctica), mely jóval ki-
sebb az előző két alkafélénél (lummánál). Oldalt ösz-
szenyomott, bizarr formájú, színes csőre és arcbe-
rendezése különös megjelenést kölcsönöz e szelíd 
madárnak. Közelre bevár, bizalmas, ráadásul a telep 
legfelső szintjének fészkelője, így néha az ösvénytől 

nem messze telepszik meg. Szelídsége és furcsasága 
miatt kedvelt fotótéma az idelátogató laikus turisták 
körében is. Akár pár lépésnyi távolságra is bevár, s 
nyugodtan fényképezhető. Fészkelésre elsősorban 
a sziklafal legfelsőbb részét választja, ahol a talajba 
kapart kisebb üregben tengeri moszatokból rakja 
száraz fűvel bélelt fészkét. Oldalról összenyomott 
háromszög alakú, méretes piros csőre és a hozzá 
tartozó aránytalanul nagy fej valóban groteszk kül-
sővel ruházza fel ezt a barátságos madarat. 

A lunda az észak-atlanti vizek lakója. Az európai 
és az amerikai (kanadai) partokon is költ. Amerika 
csendes-óceáni oldalán más fajok helyettesítik. Köl-
tésével általában a vegyes madártelepekhez társul, 
amelyekben ő a laza, tőzeges talajú, tengerre néző 
lejtőkön választ fészkelőhelyet. Az alkához hasonlóan 
monogám. Szoros párkapcsolatban él, ragaszkodik 
előző évi fészkelőhelyéhez is. Június 10-én, mikor 
Izland madárhegyeit jártuk, költése a tojásrakás kez-
deti időszakában volt. Már találtunk a sarki róka vagy 
a nagy sirályok által elrabolt és összetört tojáshéjakat. 
(Az említett korai fészekrakók esnek leggyakrabban a 
ragadozók áldozatául.) Sok más költőpár ugyanakkor 
még a fészkét építette, csokrokban hordva csőrében 
a száraz füvet a béleléshez. Mint említettük, a lunda 

itt Látrabjarg madártelepén is a legfelsőbb részeken 
költ, ahol a talaj felszínébe, a gyökérzóna alá ássa föld 
alatti fészeküregét. Egy tojást rak, amelyet hosszú 
ideig, átlagosan negyvenkét napig költ. A kotlásban 
mindkét ivar részt vesz, de a tojók jobbára több időt 
töltenek a fészken. Előfordulhat, hogy egyfolytában 
harminckét órát is kotlanak. A fészken ülő fi ókák ne-
velése és gondozása is hosszú folyamat: a röpképes-
séget hathetes korukra vagy még később érik el.

Mikor a lundafi óka úgy érzi, elérte a röpképessé-
gét, megvárja az alkonyatot, s amikor már sötétedik, 
elhagyja fészkét, azaz leveti magát a sziklafalról a ten-
gerbe. Egyedül vág neki a nagyvilágnak, ettől fogva 
önálló életet él. Viszonylag kevesen érik meg ezt a 
kort, már a fészken sok elpusztul közülük a predációs 
nyomás miatt. A kutatások azt mutatják, hogy átla-
gosan a szaporulat 53 százaléka éri el a felnőttkort. 
Mindez azt jelenti, hogy a lerakott tojások 72 száza-

A lunda csőre az 
egyik legfurcsább 
csőrszerkezet a 
madárvilágban. 
A csőr a költési 
időre válik ilyen 
díszessé, ezzel 
hivalkodnak 
egymásnak 
a fészkelő 
párok. A színes 
szarulemezek 
az ősz folyamán 
levedlenek, s 
ezzel a nyugalmi 
időszakra 
madarunk is 
díszét veszti.

Látrabjarg 
félszigete a 
Nyugati-Fjordok 
nevű országrész 
legdélibb része – 
kopár, sarkvidéki 
táj. Meredek 
sziklafalán 
ősidők óta 
létezik a 14 km 
hosszan elnyúló 
madártelep, 
az alkafélék 
fészkelőhelye. 
A terület a 
hegyoldalba vájt 
keskeny úton 
közelíthető meg.
Fotók: Bankovics Attila
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léka kel ki, s a kikelt fi ókák 73 
százaléka, tehát nagyjából három-
negyede éri el a röpképességet. 

Érdekességként említhetjük 
meg, hogy a lundának magyar 
adata is van, következésképp a 
honi madárnévjegyzékben is sze-
repel. 1863. december 13-án Hód-
mezővásárhelyen került elő egy 
példány. Valószínűleg egy észak-
nyugati vihar sodorhatta be a 
kontinens közepe fölé. A lunda az 
észak-atlanti térség madara, ám a 
nyári költésidőben a Jeges-tenger 
keleti régiójába is messze behatol. 
A telet a hideg égöv nyílt tenge-
rein tölti, de kisebb számban dé-
lebbre is lejár: az Azori- és a Ka-
nári-szigetekig megtalálható, sőt 
többször észlelték Fiume (Rijeka) 
környékén is az Adrián.

AZ ALKA A CSALÁD NÉVADÓJA
A család névadó faja, az alka (Alca torda) szintén 
nagy számban található Látrabjarg „madárhegyén”. 
A telep általam meglátogatott részein épp a fészek-
foglalása zajlott. Egyes párok elszórtan épültek be 
más fajok csoportjai közé, néhány helyen azonban 
több pár is volt egymás közelében. A felül fekete, alul 
hófehér tollazatú alkafélék között az alka hátoldala 
a legsötétebb, mondhatni szénfekete. Oldalról ösz-
szenyomott, tompán végződő magas fekete csőre is 
jellegzetes, amelyet a keskeny fehér díszítővonalak 
még jobban kiemelnek. Ezzel a különleges csőrrel, 
melyet az angol razorbillnek (borotvacsőrnek) ne-
vez, elsősorban halakat és rákokat fog egész éven 
keresztül. Táplálékkeresés közben legtöbb esetben 
5-7 méter mélyre bukik, de sokszor 15-20 méter mé-
lyen is halászik. 

Az alka monogám életet él. Mind a párhűsége, 
mind a fészkelőhelyhez való ragaszkodása kiemel-
kedő. Laza telepekben költ. Az óriási madártelepe-
ken belül a szanaszét szórt párok mellett csopor-
tosulásai is kialakulnak. Ezek rendszerint néhány 
tíz vagy akár száz párból álló kisebb telepek a nagy 
kolóniában.

Látrabjargon az általam bejárt részeken magá-
nyos párokat, néhány helyen pedig öt-nyolc pár-
ból álló csoportosulásokat láttam. Az alka fészket 
nem épít, fészkelőhelyét a sziklafal párkányain vagy 

a fal szögleteiben választja meg. 
A csupasz aljzatra rakja le egyet-
len tojását. Ez viszonylag nagy, 
s halványdrapp alapon ritkásan 
álló sötétbarna vagy néha feketés 
foltokkal mintázott. A költésben 
mindkét szülő részt vesz. Kotlási 
ideje aránylag hosszú, bő har-
mincöt nap. A kikelő fi óka felül 
barnán pelyhes tarkázatú, has-
oldala fehér. Az öregek tizen-
nyolc napig etetik, gondozzák a 

„fészken”, majd félig fejletten, 
de röpképességét már elérve, a 
fi óka leszáll a tengerre, ahová az 
öreg hím követi. A csatlakozó 
szülő még legalább három hétig 
a tengeren is eteti, gondját viseli 
utódjának. A fi atal madár négy-öt 
éves korában éri el ivarérettségét.

Ha a lundának megemlítettük 
hazai adatát, az alkáét sem hall-

gathatjuk el. E fajnak is csak egy hitelesített észle-
lése van Magyarország területéről. A szóban forgó 
egyed 1935 telén bukkant fel Hajdúböszörmény-
ben, ahol feltehetőleg vihar által sodorva templom-
toronynak ütközött. A szakszerű kezek közé került 
példányt kipreparálták, s ma is megtalálható Haj-
dúböszörményben, a Bocskai István Gimnázium 
gyűjteményében.

VASTAGCSŐRŰ ÉS FEKETE LUMMA
Az alkával szemben, amely csak az Atlanti-óceán 
északi vizein él, a már említett vastagcsőrű lumma 
cirkumpoláris elterjedésű, azaz bolygónk sarkvidé-
ki zónájában körös-körül megtalálható. Fészkelő-
telepei jöttek létre mind a Jeges-tenger szigetein, 
mind a két nagy óceán sarkvidéki részein. Négy 
alfaja ismeretes, Izlandon a törzsalak fészkel. Aki 
meg akarja fi gyelni a fajt, annak legalább Izlandig el 
kell utaznia, mivel délebbre nemigen fordul elő, sőt 
még a telet is ezeken az északi vizeken tölti. Táplá-
lékában a különféle halak és rákok mellett éppúgy 
szerepet kapnak a fejlábúak (polipok és tintahalak), 
mint a kisebb számban fogyasztott csigák és kagy-
lók. Mi több, étrendjéből a soksertéjű férgek (Anne-
lida: Polychaeta) sem hiányoznak. A vastagcsőrű 
lumma napi táplálékfelvétele meglehetősen nagy: 
a kifejlett madarak a testtömegük akár egyötödét is 
elfogyaszthatják. Táplálékukat rendszerint a közeli 
tengerrészeken vagy a telep 30–50 kilométeres kör-
zetében szerzik be. 

A vastagcsőrű lumma fészket nem épít, egyet-
len tojását a sziklapárkány csupasz aljzatára rak-
ja. A két ivar felváltva költ. A kotlási idő huszonegy 
nap. A kikelő pelyhes fi ókát mindkét szülő egyaránt 
gondozza, melengeti és eteti. Az utódok átlagosan 
huszonegy napos korukban válnak röpképessé. A 
sziklapárkányt elhagyó, kirepülő fi ókát itt is a hím 
követi a tengerre, ahol a költés utáni szülői gondo-
zás további négy hétig tart. A tojó a fi óka kirepülése 
után még két hétig a „fészken” marad. E viselkedés-
nek talán az a magyarázata, hogy a tojó így tartja 
meg a fészkelőhelyet, hogy a következő tavaszon 
ismét ugyanaz a pár foglalhassa el „jogszerűen”. A 
fi atal madarak az ivarérettséget három-négy éves 
korban érik el, de többnyire ötévesen kezdenek el 
költeni. Nem veszélyeztetett faj, világállományát 11 
millió költőpárra becsülik.

Útközben a 
� ordok között 
sarki csérekkel 
(Sterna 
paradisaea) is 
találkoztunk. 
Néhol az út közeli 
árkok mentén 
fészkelnek. 
Ezek  a madarak 
évente kétszer 
teszik meg a két 
sarkvidék közötti 
távolságot. (fent)

A fekete-fehér 
tollazatot viselő 
alka mélyvízi 
bukómadár. 
Tengeri halakkal 
táplálkozik. 
Jellegzetes 
formát mutató 
borotvaéles 
csőrén jól 
láthatók a 
barázdák és a 
fehér díszítő 
vonalak. 
(középen)
Fotók: Bankovics Attila
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Az ötödik alkafaj, amellyel találkoztunk, a fekete 
lumma (Cepphus grylle) volt. Ez a madár kisebb az 
előzőknél, s hasonlóképp jóval csekélyebb szám-
ban fészkel a telepen. Máshol sem gyakori: izlandi 
állományát egy 1985-ös felmérés alapján 50 ezer 
költőpárra becsülték. Holarktikus faj, azaz mind a 
Nearktisz, mind a Palearktisz területén költ. Több al-
faját leírták. Izlandon önálló endemikus alfaja, a C. 
g. islandicus lelhető föl. A fekete lumma táplálékát 
főként az aljzaton szerzi; nem véletlen, hogy táplá-
lék-összetételében a lepényhalak (Pleuronectydae) 
is megtalálhatók. Izlandon számos madártelepen 
fi gyelhető meg. Mi a Látrabjarg madárhegyén és a 
Snaefellness-félsziget déli részének egyik telepén 
észleltük.

VADÁSZNAK RÁJUK
Láthattuk, hogy mind az öt bemutatott alkaféle vé-
dekezésképtelen és túl specializálódott életvitelű. 
Ennélfogva a ragadozók számára különösen kedvelt 
„terített asztalt” jelent a sok védtelen madár, főleg a fi -
ókák. Őrjáratoznak is eleget e húsevők a sziklafal előtt 

föl-le szálldosva, vagy ott kutat-
nak a fennsík felől érkezve, mint 
a sarki róka (Alopex lagopus). Azt 
tapasztaltuk, hogy utóbbi a napi 
aktivitásával Izlandon is ragasz-
kodik az éjszakához. Bár itt nem 
sötétedik be, csak este 8 óra után 
bukkant fel az első egyed. Végig-
poroszkált, szaglászva meg-meg-
állt a moha födte fennsíkon, majd 
kijött a madártelep peremére, 
hogy valami prédára tegyen szert. 
Egy vékonycsőrű lumma és egy 
lunda tojásának héját már koráb-
ban megtaláltuk, ezeket a sarki 
róka hozta el a számára elérhető 
fészkekből. Általában egy vagy 
két rókát észleltünk, de előfordult, 
hogy négy példány is egyszerre 
szimatolt a fennsíkon.

A szárnyas predátorok közül – 
ezek egyike sem igazi ragadozó madár – leggyako-
ribb a nagy méretű jeges sirály (Larus hyperboreus) 
volt. Kisebb számban mutatkozott a még termete-
sebb dolmányos sirály (Larus marinus).

Rendszeresen ott szállongott egy ékfarkú hal-
farkas is (Stercorarius parasiticus); utóbbi azonban 
főleg élelemparazita, a már megszerzett táplálékot 
orozza el más madaraktól. 

DR. BANKOVICS ATTILA

A fennsík 
távolabbi részéről 
futva érkezett 
ez a bundáját 
vedlő sarki 
róka. A világos 
téli bundát egy 
rövidszőrű barna 
bundára váltja a 
nyári időszakra. 
A sarki róka 
a madártelep 
környékén a 
szanitéc szerepét 
tölti be, hiszen 
mindig akadnak 
legyengült vagy 
beteg egyedek. 

Az északi sirály-
hojszák sok-
szor a gyepes 
sziklaszöglete-
ket, zsombékos 
lejtőket választják 
fészkelőhelyül. 
Halakkal táplál-
koznak.

Ezt a  
vékonycsőrű- 
lumma-tojást 

fészekrabló jeges 
sirály vehette ki 
egy „fészekből”. 

A tojás tartalmát 
itt a gyepen 

fogyaszthatta el. 
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Kulturális rovat

Ilosvay Selymes Péter írja talán legismertebb 
költeményében: „Mostan emlékezzünk az 
elmúlt időkről”, majd később így folytatja: 
„Csuda, hogy mindeddig nem emlékeztünk 
erről”. S bár hőskölteménye még 1574-ben 
Toldi Miklós históriáját mesélte el, e sorok 
írójának évszázadokkal később ezzel az idé-
zettel ajánlotta önéletrajzi könyvét minden 
idők talán legnagyobb magyar solymásza, 
Galántai Lelovich György. Legutóbb a Ma-
gyarországi ornitológusok lexikona című 
könyv olvasásakor jutottak eszembe e sorok, 
amikor megleltem benne a híres solymászt. 
A kötet szerzője, Magyar Gábor ugyanis mél-
tóképpen emlékezett az elmúlt időkről, azon 
belül is a hazai ornitológusok életéről és mun-
kásságáról. 

455 madártudós életét ismerhetjük meg 
a vaskos könyvből, ők voltak azok, akik elő-
mozdították a magyar madártan ügyét, akik 
megismerték és megismertették a hazai 
madárvilágot, akik időt, pénzt és fáradságot 
nem kímélve járták az erdőt-mezőt, hogy fel-
tárják a tollas világ titkait.

Sokak nevét persze illik ismerni, hiszen ha 
valaki csak egy kicsit is kötődik a természet-
hez, az tudja, ki volt Herman Ottó, Chernel 
István vagy éppen Sterbetz István. Ám több-
ségük életrajza eleddig sehol sem volt elér-
hető, és csak a szerző aprólékos, évtizedes 
kutatásainak köszönhető, hogy most végre 
megismerhetjük munkásságukat. Az ő sza-
vait idézve a könyvbe azok az ornitológusok 
kerültek be, „akik Magyarországon születtek, 
Magyarországon madártannal foglalkoztak, 
magyarul, vagy a magyarországi madárvi-

lággal kapcsolatban tudományos közlemé-
nyeket, könyveket jelentettek meg, vagy a 
magyar madártan ügyét bármilyen egyéb 
módon – például magyarországi múzeumi 
gyűjtemények gyarapításával – segítették.”

Amellett, hogy megismerhetjük a ma-
dártan tudósainak életrajzát, s ezáltal a ha-
zai madártan történetét, a lexikon egyúttal 
komoly kultúrtörténeti munka is. Hiszen a 
legtöbb „szereplő” másban is jeleskedett; 
amellett, hogy kedvenceik a madarak voltak, 
szép számmal akadtak közöttük művészek, 
írók, világutazók, felfedezők és vadászok is. 
Almásy György például nagyívű expedíció-
kat vezetett Közép-Ázsiába, Bársony István 
jeles író és újságíró volt, Fekete Istvánt a 
legnagyobb hazai természetíróként tisztel-
hetjük, Bíró Lajos elsősorban entomológus 
és etnográfus volt, Kapocsy György világhírű 
természetfotós, Siroki Zoltán pedig a botani-
ka és az entomológia mellett foglalkozott ma-
darakkal – és a sort hosszan folytathatnánk. 
A vadászok közül a legismertebb kétségkívül 
Kittenberger Kálmán, aki a Természettudo-
mányi Múzeum (akkor még a Nemzeti Múze-
um Állattára) gyűjteményét 2500 preparált 
madárral gazdagította, vagy Széchenyi Zsig-
mond, akinek irodalmi értékű könyveiben itt 
is, ott is jelen vannak a madarak, netán Stu-
dinka László, aki – mint e könyvből is kiderül 
– az oxfordi 8. nemzetközi ornitológiai kong-
resszuson már 16 évesen előadást tartott a 
hamvas rétihéjáról. 

Mindenképpen szólnom kell a könyv pará-
dés képanyagáról. A szerzőnek nem lehetett 
könnyű dolga, ugyanis e madártudósok több-

ségének eleddig alig-alig jelent meg arcképe. 
A felkutatott portrékkal személyesebbek 
lettek a szócikkek, s még közelebb kerülhet-
tek az olvasóhoz a lexikonban szereplő jeles 
személyek. Emellett művészi festmények – 
Herman Ottótól, Madarász Gyulától, Nécsey 
Istvántól és másoktól –, a szerző saját ma-
dárfotói és magyarázó térképek is gazdagít-
ják a munkát.

A könyvismertetők végén szokás felhívni a 
figyelmet arra, hogy kinek ajánlják leginkább 
a művet. Nos, a Magyarországi ornitológusok 
életrajzi lexikonának célközönségét nehéz 
volna meghatározni; túl hosszan kellene so-
rolni azokat, akiknek az érdeklődésére mél-
tán tarthat számot.

(A kiadvány kapható a Magyar Természet-
tudományi Múzeum pénztárában, vagy meg-
rendelhető a múzeum webshopjában.)

Magyarországi ornitológusok 
életrajzi lexikona

A hónap könyve
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Budapest, 2016) 
Ára: 7300 Ft
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 DARUHELYZET • A késő őszi madárvonulás hazánk-
ban talán leglátványosabb (de vitán felül leghangosabb) 
élményt nyújtó faja a daru (Grus grus). E nagy testű 
gázlómadár október-novemberben, a nappali órákban 
több ezres tömegekben táplálkozik a mezőgazdasági te-
rületeken, majd alkonyatkor elkezdődik az úgynevezett 
behúzás, mely során az éjszakázni induló madártömeg 
leginkább a környékbeli leeresztett halastavak medrét 
célozza meg. E látványos mozgalomnak a megfigyelését 
legjobban a Hortobágyi Nemzeti Park területén élvez-
hetjük, akár vezetett túrák keretében.
A daruvonulás csúcsán mintegy kétszázezer példány 
tartózkodik az Alföld különböző területein, behúzásuk-
kor feledhetetlen élményt nyújtva az érdeklődő termé-
szetkedvelő megfigyelők számára.
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

 EGY IGAZI VÁNDOR • Az elmúlt években mind gyakrabban buk-
kan fel hazánkban a korábban kiemelt ritkaságként ismert vándorfüzi-
ke (Phyllocopus inornatus). Bár ez az alig néhány grammos kismadár 
Észak-Szibéria és a Himalája környékén fészkel, ősszel nagyon komoly 
távolságokat küzd le: vonulása (vagy inkább kóborlása) során az atlanti 
partokig is eljut.

A nyugat-európai megfigyelések egyre gyakoribbá válásával kirajzo-
lódni látszik egyfajta útvonal-áthelyeződés, amelynek elsősorban élő-
hely-változási okai lehetnek, bár ennek vizsgálati eredménye még várat 
magára. Mindenesetre egy vérbeli terepi madarásznak igazi élményt 
jelent, ha Európában (vagy még inkább hazánkban!) meghallja e kis éne-
kes jellegzetes hívóhangját.

A vándorfüzike általában rendkívül aktívan mozog a lombkoronában, 
és ha nem talál kedvére való táplálékot, hamar elhagyja az adott területet 
– megfigyelése, előfordulásának dokumentálása és persze fotózása iga-
zi kihívás! A terepi észlelések mellett évről évre növekvő számban fogják 
be az ősszel is működő tudományos célú gyűrűzést folytató táborokban, 
így Ócsán vagy Ferencmajorban.

A vándorfüzike az idei szezonban eddig a Hortobágyon, a budapesti 
Gellérthegyen, Ócsán és Vác környékén bukkant fel.
Fotó: W. Midavaine

 ERDEINK NAGYRAGADOZÓI • Az elmúlt idő-
szakban hazánkban több ízben is megjelentek barna 
medvék. Bár e fokozottan védett ragadozó komoly 
helyzet elé egyelőre nem állította a vidéki lakossá-
got és az erdőjárókat, célszerűnek látszik egyfajta 
össz társadalmi felkészülés, illetve felkészítés, így az 
Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtit-
kársága nagyragadozókkal kapcsolatos szakértői ko-
ordinációs csoportot állított fel.
A csoport elsődleges célja az egyes nemzetipark-igaz-
gatóságokon keresztül megvalósítható helyi szintű 
tájékoztatás, képzés és a lehetséges problémás fa-
jok – így a farkas és a medve – előfordulásaival kap-
csolatos információcsere és monitorozás. A csoport 
foglalkozik továbbá a hiúz hazai jelenlétével is, bár ez 
a faj, életmódjából adódóan, kimutatható hatást nem 
gyakorol a haszonállatokkal kapcsolatban, ahogy a 
vadgazdálkodás terén sem. Ezzel szemben a farkas 
és még inkább a medve a környező országokban már 
komoly fenyegetést jelent a természet közeli élőhelyek 
környezetében tartott állatállományra.
Fotók: Kovács Zsolt

35



mikor társunkká fogadunk egy kutyát, nagyjá-
ból már tudjuk, miből mennyit kell enni adni 
neki, mikor, milyen oltásokat kell kapnia. Ám 

azt már nem mindig mérjük fel, hogy van-e, lesz-e 
elegendő időnk együtt lenni vele? 

A kutya őse, a farkas igazi falkaállat, életét társa-
ival együtt éli le. A „magányos farkas” nagyon ritka, 
főleg a fi atalok közül kerül ki időlegesen egy-egy 
olyan példány, amelyik még nem csapódott egyet-
len falkához sem. A falka több okból is hasznos; ha 
együtt vadásznak, sokkal nagyobb az esélye a zsák-
mányszerzésnek, leginkább azért, mert a nagyobb 
préda legyőzéséhez egyesült erőre és furfangra van 
szükség. (Lásd erről szóló cikkünket!) Emellett több 
farkas – több érzékszerv, hamarabb érzik meg a ve-
szélyt is. S aki látott már farkasfalkát – ha másutt 
nem, állatkertben –, amint az egyedek vokálisan 

és testtartással kommunikálnak egymással, annak 
nem kell bizonygatnom, hogy az egyes falkatagok-
nak „pszichésen” is szükségük van egymásra. Több 
állatkerti példa támasztja alá, hogy a magányosan 
tartott farkasok gyakran szó szerint megőrültek.

EGYÜTT ÉS EGYEDÜL
A kutyáknál is hasonló a helyzet. Mi vagyunk a fal-
katagok, s jó esetben a gazda a falkavezér. Ennek 
egyenes folyamodványa, hogy kutyánk szeret-
ne mindig velünk, illetve a családunkkal lenni. Ez 
természetesen nem kivitelezhető, de törekedni kell 
rá! Azaz, legyünk minél többet a kutyánkkal, aho-
vá csak lehet, vigyük magunkkal. Ehhez persze az 
kell, hogy olyan méretű kutyát válasszunk, amely 
könnyedén szállítható az autónkban, ugyanis egy 
kis gépkocsiba lehetetlen betuszkolni, teszem azt, 
egy berni pásztort! Természetesen a kutyánkat még 
kölyökkorban meg kell tanítanunk a biztonságos 
közlekedésre, akár gyalogolunk, akár járművön 
utazunk. Sőt, kedvencünknek más kutyák társasá-

gában is jól kell viselkednie; ha az 
utcán találkozik egy másik ebbel, 
ne legyen agresszív, de ha kell, 
védje meg magát.

Kutyánkat csak akkor hagy-
juk otthon, s akkor is csak rövid 
időre, ha feltétlenül szükséges. 
A magára hagyott állat nem érzi 
jól magát, gyakran pótcselekvé-
sekkel vezeti le fölös energiáit: 
például folyamatosan ugat (ezt 
a szomszédok ritkán tolerálják), 
vagy éppen mindent összerág, 
súlyosabb esetben pedig elfelejti 
az addigi szobatisztaságát.  

A MEGOLDÁS: KÉT KUTYA!
Szokták mondogatni, hogy azért 
más egy lakásban és egy kertben 
tartott kutya, hiszen ez utóbbinak 
nem is hiányzik annyira a gazdá-
ja. Nos, ez a megállapítás két ok-
ból is sántít. Egyfelől jó volna, ha 
olyan, hogy kertben tartott kutya, 
nem létezne. Mivel minden eb-
nek a gazdája mellett van a helye, 
minden kutyát illik beengedni a 
lakásba is. Természetesen a ker-
tes házban élő kutya az udva-
ron –mivel ott ingergazdagabb a 
környezet, mint egy kis lakásban 
– jobban elviseli a magányt, de a 
gazdájára neki is szüksége van! 
Napi egy-két séta egyetlen kutya 
„gazdaszükségletét” sem fedezi. 

Ám mit tegyünk akkor, ha va-
lamilyen, rajtunk kívül álló okból 
nem jut elegendő időnk a ku-
tyánkra? Sajnos ilyenkor sokan 
úgy döntenek, hogy menhelyre 
viszik négylábú társukat, vagy 
ha találnak neki gazdát, elajándé-
kozzák.

Pedig van egy sokkal egysze-
rűbb és humánusabb megoldás; 
szerezzünk be még egy kutyát. 
Persze egy percig se higgyük, 
hogy az új kutyatárs helyettesít-

heti a falkavezért, de gyógyírt jelenthet akkor, ami-
kor a gazda huzamosabb ideig távol van.

K. ZS.

A kutyának a személyes 
barátság az egész világot 

jelenti. De gondold meg jól, 
ez nem csekély kötelezett-

séggel jár, hiszen egy hű 
kutyával nem lehet csak 
úgy felbontani a barátsá-
got. Kutyát elajándékozni 
– felér egy gyilkossággal.

Konrad Lorenz

Fotó: Javier Brosch / 
Shutterstock

Fotó: Positivedogcare / 
Shutterstock
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ÁLLATI JÁTÉKOK
Nem újdonság, hogy az állatkerti állatok különféle 
játékszereket is szoktak kapni. Évtizedekkel ezelőtt 
az egykori ragadozósor ketreceinél például több 
nagymacskának is volt láncra függesztett gumiab-
roncs betéve, hogy azzal játsszon, sőt, az egyik mo-
csári kengurunak még bokszzsákot is eszkábáltunk, 
amiben aztán különösen nagy kedvét lelte.

A házilagos megoldások mellett – amiben persze 
mindig sok lehetőség van – ma már léteznek kife-
jezetten állatkerti állatok számára gyártott, speciális 
játékszerek is. Ezeknél – a „humán” gyermekjáté-
kokhoz hasonlóan – szintén magasak a minősé-
gi követelmények. Nem okozhatnak sérülést, nem 
tartalmazhatnak káros anyagokat, és persze kellően 
strapabírónak kell lenniük, aminek a fontossága kü-
lönösen érthető akkor, ha tudjuk, hogy elefántok és 
jegesmedvék is vannak a felhasználók között. 

Nemrégiben állatkertünk több lakója is vadonatúj 
játékszereket kapott: köztük például az orrszarvúak, 
a szurikáták, a zebramungók, de még az ecsetfülű 
disznók, a zebrák és a vadbivalyok is. Ezeket a játé-
kokat egyébként az Állatkerti Alapítvány vásárolta 
meg azon támogatások egy részéből, amelyek pél-
dául állatok jelképes örökbefogadásából, vagy épp a 
személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlá-
sából folynak be. 

A szóban forgó játékok nagy része különleges 
labda, amely általában valamilyen megoldandó fel-
adatot is jelent a vele játszó állatnak. Az orrszarvúak 
például szívesen bökdösik a méretes golyóbisokat, 
ha azonban egy adott irányba szeretnék továbbíta-
ni, gondolkodnivalót ad nekik a kifutó egyenetlen, 
hol erre, hol arra lejtő talaja. Az állatok többségének 
egyébként valamilyen szájuk íze szerint való fi nom-
sággal – az ecsetfülű disznóknak földimogyoróval, 
a mangusztáknak lisztkukaccal – töltjük meg a lab-
da belsejét. Ez még inkább megnöveli érdeklődé-

süket a játékszer iránt, amelyből 
nem is olyan könnyű kiszedeget-
ni az eleséget. A belül üres lab-
dákon ugyanis nem egyszerűen 
csak likacsok vannak, hanem 
belső szerkezetük meglehetősen 
összetett, már-már labirintussze-
rű, így sokat kell ide-oda görgetni 
őket, hogy tartalmuk kisebb ada-
gokban kihulljon, és így az állatok 
hozzáférjenek. 

Természetesen ezek a játékok, 
illetve a fi nom falatok ilyenfor-
mán történő kínálása is mind-
mind a környezetgazdagítás 
egy-egy formája. Az állatkertek 
ilyen irányú tevékenységét so-
kan újdonságnak gondolják, pe-
dig a dolog előzményeinek már 
évszázados múltja van, s magát 
a környezetgazdagítás, illetve vi-
selkedésgazdagítás kifejezést is 
jó négy évtizede alkotta meg Hal 
Markowitz, a San Franciscó-i Ál-
lami Egyetem professzora.

A környezetgazdagítás lényege 
végső soron az, hogy feladatot, el-
foglaltságot adjunk a gondjainkra 
bízott állatoknak. Az állatkerti ál-
latokra leselkedő legnagyobb ve-
szély ugyanis az unalom. Hiszen 
a szabad természetben minden 
idejük elmegy arra, hogy táplá-
lékot találjanak, meneküljenek a 
ragadozók elől, vagy éppen védel-
mezzék saját területüket. Az állat-
kertekben azonban „puhábbak” a 

körülmények. Nincs harc a túlélésért, szükségleteik-
ről pedig az állatkerti munkatársak gondoskodnak. 
Így persze az állatkerti állatok sokkal egészségeseb-
ben és tovább élnek, mint a szabad természetben 
élő fajtársaik, viszont sok felesleges szabadidejük 
marad, amiben – ha nem kötjük le őket – unatkozni 
kezdenek.
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ÁLLATI JÁTÉKOK
Nem újdonság, hogy az állatkerti állatok különféle 
játékszereket is szoktak kapni. Évtizedekkel ezelőtt 
az egykori ragadozósor ketreceinél például több 
nagymacskának is volt láncra függesztett gumiab-
roncs betéve, hogy azzal játsszon, sőt, az egyik mo-
csári kengurunak még bokszzsákot is eszkábáltunk, 
amiben aztán különösen nagy kedvét lelte.

A házilagos megoldások mellett – amiben persze 
mindig sok lehetőség van – ma már léteznek kife-
jezetten állatkerti állatok számára gyártott, speciális 
játékszerek is. Ezeknél – a „humán” gyermekjáté-
kokhoz hasonlóan – szintén magasak a minősé-
gi követelmények. Nem okozhatnak sérülést, nem 
tartalmazhatnak káros anyagokat, és persze kellően 
strapabírónak kell lenniük, aminek a fontossága kü-
lönösen érthető akkor, ha tudjuk, hogy elefántok és 
jegesmedvék is vannak a felhasználók között. 

Nemrégiben állatkertünk több lakója is vadonatúj 
játékszereket kapott: köztük például az orrszarvúak, 
a szurikáták, a zebramungók, de még az ecsetfülű 
disznók, a zebrák és a vadbivalyok is. Ezeket a játé-
kokat egyébként az Állatkerti Alapítvány vásárolta 
meg azon támogatások egy részéből, amelyek pél-
dául állatok jelképes örökbefogadásából, vagy épp a 
személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlá-
sából folynak be. 

A szóban forgó játékok nagy része különleges 
labda, amely általában valamilyen megoldandó fel-
adatot is jelent a vele játszó állatnak. Az orrszarvúak 
például szívesen bökdösik a méretes golyóbisokat, 
ha azonban egy adott irányba szeretnék továbbíta-
ni, gondolkodnivalót ad nekik a kifutó egyenetlen, 
hol erre, hol arra lejtő talaja. Az állatok többségének 
egyébként valamilyen szájuk íze szerint való fi nom-
sággal – az ecsetfülű disznóknak földimogyoróval, 
a mangusztáknak lisztkukaccal – töltjük meg a lab-
da belsejét. Ez még inkább megnöveli érdeklődé-

süket a játékszer iránt, amelyből 
nem is olyan könnyű kiszedeget-
ni az eleséget. A belül üres lab-
dákon ugyanis nem egyszerűen 
csak likacsok vannak, hanem 
belső szerkezetük meglehetősen 
összetett, már-már labirintussze-
rű, így sokat kell ide-oda görgetni 
őket, hogy tartalmuk kisebb ada-
gokban kihulljon, és így az állatok 
hozzáférjenek. 

Természetesen ezek a játékok, 
illetve a fi nom falatok ilyenfor-
mán történő kínálása is mind-
mind a környezetgazdagítás 
egy-egy formája. Az állatkertek 
ilyen irányú tevékenységét so-
kan újdonságnak gondolják, pe-
dig a dolog előzményeinek már 
évszázados múltja van, s magát 
a környezetgazdagítás, illetve vi-
selkedésgazdagítás kifejezést is 
jó négy évtizede alkotta meg Hal 
Markowitz, a San Franciscó-i Ál-
lami Egyetem professzora.

A környezetgazdagítás lényege 
végső soron az, hogy feladatot, el-
foglaltságot adjunk a gondjainkra 
bízott állatoknak. Az állatkerti ál-
latokra leselkedő legnagyobb ve-
szély ugyanis az unalom. Hiszen 
a szabad természetben minden 
idejük elmegy arra, hogy táplá-
lékot találjanak, meneküljenek a 
ragadozók elől, vagy éppen védel-
mezzék saját területüket. Az állat-
kertekben azonban „puhábbak” a 

körülmények. Nincs harc a túlélésért, szükségleteik-
ről pedig az állatkerti munkatársak gondoskodnak. 
Így persze az állatkerti állatok sokkal egészségeseb-
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kezdenek.

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

FŐSZERKESZTŐ
Kovács Zsolt

TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK
Prof. Dr. Persányi Miklós
Dr. Korsós Zoltán
Dr. Csorba Gábor
Dr. Dulai Alfréd
Hanga Zoltán
Dr. Sós Endre
Dr. Hangay György

SZERKESZTŐSÉG
Cím: 1037 Budapest, Domoszló köz 10.
Telefon: +36 30 281-4498
E-mail: info@allatvilagmagazin.hu
Honlap: www.allatvilagmagazin.hu
facebook.com/allatvilagmagazin

KIADÓ
EX-BB Kiadói Kft.
Felelős kiadó: Simonits Erzsébet ügyvezető
Telefon: +36 20 592-1886
E-mail: kiado@ex-bb.hu
Honlap: www.ex-bb.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS
Restyánszki Design Stúdió

NYOMDA
Pharma Press Nyomdaipari Kft., Budapest

TERJESZTÉS ÉS ELŐFIZETÉS
Terjesztés gondozása:
Hírvilág Press Kft.
Telefon: +36-1 411-0491
E-mail: hirvilag.press@hirvilagpress.com
Honlap: www.hirvilagpress.com

Árusításban terjeszti a Lapker Zrt. országos 
hálózata, a Magyar Posta Zrt. és egyéb 
alternatív terjesztők. Előfizetésben terjeszti 
a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság
(postacím: 1900 Budapest).

Előfizetési díj: 415 Ft/lapszám. 
Egy évre (6 lapszám): 2.490 Ft.
Előfizethető az ország bármely postáján, a 
hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendel-
hető e-mailben a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen és telefonon a +36-1-767-8262-es 
számon.

Külföldön terjeszti a Hungaropress Kft., 
külföldről előfizethető a www.posta.hu 
webshopban.

ISSN: 2064-5171

A kiadvány megjelenését 
támogatja a 
Nemzeti Kulturális Alap

KÉTHAVI ISMERET TERJESZTŐ MAGAZIN

FÁNK–MTTM 

Következő lapszámunkat január 3-tól 
keresse az újságárusoknál!

CÍMLAPFOTÓ 
Barna medve: Kyle Moore / Shutterstock

FÁ
N

K
-M

T
T

M

www.allatvilagmagazin.hu

13
,6

 L
EI

 3
,5

1 E
UR

ÉVES ELŐFIZETŐKNEK: 415 Ft 595 Ft

2019. január–február • VI. évfolyam 1. szám

ÚJABB KISÁLLATOK
Állatkertünkben a vendégízületesek izgalmas csoportjának négy faját is láthatja a 
nagyközönség. Ezek közül a közelmúltban kettőnél, a sörényes hangyászoknál és 
a matakóknál is „gyermekáldás” volt. Sörényes hangyászaink történetét az Állat-
világ rendszeres olvasói jól ismerhetik, hiszen a két fi atal tenyészállat, Isabela és 
William 2014-es érkezéséről éppúgy beszámoltunk a lapban (2014/3. szám), mint 
első kölykük, Bejgli 2016 őszi születéséről (2017/1. szám). Az apróság azért kapta a 
karácsony táján népszerű sütemény után a nevét, mert a hangyászok jellegzetes 
mintája a mákosbejgli-szeletek metszéslapjára emlékeztet. A kis Bejgli időközben 
felcseperedett, és el is költözött a csehországi Liberec állatkertjébe. Ám a budapesti 
közönség sem maradt hangyászkölyök nélkül, június 16-án ugyanis Isabela életet 
adott második kölykének is. A jövevény nősténynek bizonyult, és ha már idősebb 
testvére is egy sütemény után kapta a nevét, a gondozók a hagyományt folytatva a 
Flódni nevet adták a második budapesti hangyászkölyöknek.

A tatuk közé tartozó matakók sem ismeretlenek olvasóink számára, annál is in-
kább, mivel március–áprilisi lapszámunkban Endrédi Lajos tollából kiváló cikk jelent 
meg róluk. Noha Budapesten tekintélyes múltja van a különféle tatuk tartásának, 
a matakókkal csak a közelmúltban, 2015 legvégén kezdtünk el foglalkozni. Egyik 
nőstény állatunk májusban egy életerős kölyköt hozott a világra, így a kis hangyás z-
szal csaknem egy időben ennek a matakó kisfi únak is nevet kellett találnunk. A „sü-
teményes névadási koncepciót” erre a fajra is kiterjesztve a gondozók végül a Briós 
név mellett döntöttek, utalva a matakók kivételes összegömbölyödő képességére.

MENTETT BAGLYOK A SÜNISPOTÁLYBAN
Legutóbbi lapszámunkban már beszámoltunk új bemutató mentőközpontunkról, a Sün-
ispotályról, amely az állatkert új játszóparkja, a Holnemvolt Vár részeként a kertünkben 
zajló mentőmunka kulisszatitkaiba is bepillantást enged a nagyközönségnek. 

A közelmúltban bekerült védenceink közül külön is említést érdemel három elárvult, 
mesterséges nevelésre szoruló gyöngybagoly fi óka, akiknek gondozása, táplálása ter-
mészetesen a látvány-mentőhely közönségének szeme láttára szokott történni. A fi ókák 
gyarapodását egyébként a gondozók nagy pontossággal követik nyomon, még nevelési 
naplót is vezetnek róluk.

Van továbbá egy már felnőtt korú macskabagoly is a Sünispotályban, aki traumás sé-
rüléssel került be hozzánk. Valószínűleg röptében ütközött bele egy üvegablakba vagy 
egy mozgó járműbe, sérülései legalábbis erre utalnak. Úgy tűnik, a baleset után viszony-
lag hamar sikerült behozni, mert nem sokkal később az állat a baglyokra jellemző mó-
don köpetelt is, és a köpetben olyan kisemlős-maradványokat, csontot és szőrt találtunk, 
amely csakis vadászat során elejtett zsákmánytól származhatott. A vadászatkor pedig az 
állat még biztos nem volt sérült.



Rovatvezető: Fehér Tamás

ás talaj szükséges egy félsivatagi leopárdgekkó 
és egy trópusi, esőerdei béka terráriumának 
berendezéséhez. Következésképp a férőhely 

berendezése előtt alaposan tanulmányozzuk a meg-
vásárolni kívánt faj élőhelyét és elterjedési területét.

Néhány fajt leszámítva az alapkeverék lehet egy-
harmad kerti föld, egyharmad kókuszrost, egyhar-
mad mosott sóder, valamint kevés falevél. A talaj 

nem lehet szennyezett, bomló szerves anyagokkal 
teli, vegyszertartalmú. A szobanövények átülteté-
séhez vásárolható földkeverék szintén nem alkal-
mas, mert kemikáliákkal kezelték. A kerti földet ki-
válthatjuk a vakondtúrás földjével. Több helyen 
olvasható, hogy a talajhoz keverjünk aprított fenyő-
kérget. Ilyenkor kizárólag akkora darabokat használ-
junk, amekkorát kedvencünk nem tud lenyelni. Az 
emésztőrendszerbe került kéregdarab megakadva 
az állat elhullásához vezet. Szintén helytelen a nem 
kifejezetten sivataglakó fajokhoz homokot használ-
ni. Igaz, nagyon dekoratív a vörös, sárga vagy fehér, 
homogén kiszerelésű, díszes csomagolású homok, 
de nem ajánlom. Példának okáért a szakállas agáma 
nem csak a sivatagok lakója: inkább a köves, szikla-
törmelékes, cserjékkel benőtt száraz vidékeken él. Ha 
a tápcsatornába sok homok jut, mert az állat lenyeli a 
takarmánnyal együtt, s nem tudja rendszeresen ki-
üríteni, akkor a homok a végbélnél összeállva dugót 
alkot, s kedvencünk nagy kínok között elpusztul. Ha-
sonlóképp alkalmatlan a közönséges gyaluforgács is, 
mivel szintén bélelzáródást okozhat. Kivételt képez a 
kimondottan állattartóknak gyártott, osztályozott és 
pormentes faapríték, a Lignocell. 

A trópusi fajok talajkeverékének alapja a kókusz-
rost. Nem korhad, nem penészedik, a vizet könnyen 
felveszi, megtartja. A tőzeget a penészesedés és az 
erős porosodás miatt nem ajánlom. A kókuszrosthoz 

keverhetünk falevelet (tölgy, bükk), valamint mohát 
is. A görög, mór és szegélyes teknősök terráriumába 
pedig 50 százalék sódert, 30 százalék kerti földet és 
20 százalék kókuszrostot javaslok.

Nyílméregbékákhoz, más esőerdei békákhoz 
moha, falevél, trópusi zuzmó, kevés kókuszrost 
ajánlható. Hasonló a meleg égöv alatt élő, szárazföldi 
farkos kétéltűek terráriumának talaja is.

A talajréteget rendszeresen cserélni kell. A felgyü-
lemlett ürülék, beszáradt vizelet és más bomló szer-
ves anyagok gombásodást, baktériumos fertőzést 
okozhatnak. Havonta egyszer célszerű teljes talajcse-

rét végezni, amelyet összekapcsolunk egy fertőtlení-
tőszeres átmosással is. A köveket, műsziklát, faágakat 
kefével tisztítjuk meg, majd tiszta vízzel leöblítjük. 
A kirándulások alkalmával gyűjtött dekorációs ele-
meket, faleveleket, gyökereket mikrózzuk, így a kár-
tevőket maradéktalanul elpusztíthatjuk.

A nagyobb dekorációs elemeket, köveket és faága-
kat rögzítsük a terrárium aljzatához. (A talajra elhe-
lyezett, aláásott kő rádőlhet kedvencünkre, s a pusz-
tulását okozhatja!) 

A TERRÁRIUM 
TALAJA

Ez a természet-
ben készült kép is 
jól mutatja, hogy 

a szakállas agáma 
a hazájában 

sem apró szemű 
homokon él.

A megfelelően 
összeállított 
talajkeverék 
egyúttal a 
terrárium egyik 
dekorációs 
eleme is. A fajok 
többségénél 
a rejtőzködés 
fontos eleme.
Fotók: Kovács Zsolt

terrarisztikával foglalkozó szaküzletekben köny-
nyen beszerezhető takarmányállat a viaszmoly. 
Elsősorban nagy viaszmolyt (Galleria mellonel-

la) vásároljunk: nemcsak a puha hernyóját, hanem 
a lepkéit is szívesen fogyasztják a terráriumi állatok. 
Kifejezetten a táplálék kiegészítésére szolgál. Alap-
takarmányba nem alkalmas, mert erősen hizlal. 
A hernyók tulajdonképp a méhkaptárok kártevői: 
szétrágják a lépeket. Ilyenkor sűrű szövésű hálóval 
vonják körbe magukat, hogy védekezzenek a méhek 
fullánkja ellen. Ha a terráriumban elmászik egy-
egy hernyó, nem jelent gondot, mert bebábozódik, 
s a kikelt lepke is jó falat. Elsősorban békák, kisebb 
gyíkok, farkos kétéltűek táplálására alkalmas. A díszmadárkedvelők is 
szívesen etetnek vele, különösen a fi ókanevelési periódusban. Mindig 
csak annyit vásároljunk, amennyit megetetünk, mert a hernyókat is 

z Amerikából származó, apró termetű 
iszapteknősfélék (Kinosternidae) kedvelt 
terráriumi állatok. Főleg a csíkos és a déli 

iszap-, valamint a közönséges és a kis pézsmatek-
nősök kerülnek a hobbistákhoz. (Nevüket a meg-
riasztott hüllő által kibocsátott pézsmaszagról 
kapták.) A pennsylvaniai iszapteknős és a kis pézs-
mateknős felnőttkorában is csak 10-12 centiméter 
hátpáncélú. Méretük miatt helyigényük sem nagy. 
Néhány egyednek elegendő egy 80 centiméter 
hosszú, 40 centiméter széles és 35-40 centiméter 
magas akvaterrárium. Természetes élőhelyük a se-
kély tavak, kisebb, lassú folyású patakok, mocsa-
rak, vizes rétek vidéke. Szárazulatról mindenképp 
gondoskodni kell, mert vannak fajok, 
amelyek rendszeresen mászkálnak 
a nedves mezőkön. Alkalmas lehet 
egy nagyobb parafadarab is, ahova 
kiülhetnek, a víz alatt pedig rejteket 
találnak. Külön fűtésről nem kell gon-
doskodni, szobahőmérsékleten már 
jól érzik magukat. Több példány együtt 
tartása esetén egy nagyobb teljesítményű 
szűrőberendezés jó szolgálatot tesz. A nap-
fény pótlására célszerű UV-lámpát felszerel-
ni a sütkérezőhely fölé. A vízhőmérséklet 
ne legyen 26 foknál melegebb. Kániku-
lában a teknősök aktivitása csökkenhet. 
Élőhelyükön ilyenkor nyári álmot alszanak. 
Táplálékul megfelel a giliszta, csiga, vörös 
szúnyog lárvája, tubifex, apró hal, kisebb rák. 

A VIASZMOLY

PÉZSMÁK
A VÍZBEN

Fontos rovartáplálék: táplálni kell, ami otthoni körül-
mények között nem egyszerű. 
Vagy lépet vásárolunk, vagy táp-
keveréket főzünk a hernyóknak, 
ezzel etethetünk.

A VIASZMOLY FŐ SZAPORODÁS-
BIOLÓGIAI JELLEMZŐI

Napok száma

Kelési idő 5, 8

A hernyók növekedése 18, 25

Bábállapot 2, 12

A bábból kikelés és a párzás 1

A peterakásig eltelt idő 5

Dr. Gál nyomán

Etetéskor óvatosan fogjuk meg a 
hernyókat, mert puhák, könnyen 
sérülnek. A nappali gekkók még 
a kifolyt béltartalmat is szívesen 
nyaldossák a csipeszről. Ha kire-
pül a viaszmolylepke, nem okoz 
bajt, nem károsítja a textíliákat. 

Természetesen a kalcium- és vitaminpótlásról gon-
doskodni kell. Teknőseinket hozzászoktathatjuk, 
hogy etetéskor külön edénybe helyezzük őket, így 
a terráriumot tisztábban tarthatjuk. A mész pótlá-
sára ajánlatos a vizükbe egy kisebb szépiacsontot 
tenni, amelyet kedvükre rághatnak. A medencét 
dekorálhatjuk néhány kaviccsal, a talajra pedig mo-
sott sódert teríthetünk. Egy-egy alaposan kiáztatott 
gyökér (nem gyümölcsfáé) még búvóhelyül is szol-
gálhat. Pár vízinövény – például Elodea spec. – nem 
csupán mutatós: a teknősök gyakran el is fogyaszt-
ják a szálakat. Több iszapteknősfélét is könnyen 
szaporítottak már itthon és külföldön egyaránt, így 
e szaporított példányokat érdemes megvásárolni. 
(Néhány faj esetében a hímek, mikor elérik az ivar-
érett kort, heves harcot folytathatnak egymással, 
aminek rendszerint sérülés a vége.) 

A fi atal pézsma-
teknősök akvári-
umában 4-6 cm, 
míg a kifejlett 
példányoknak 
20-25 cm víz-
mélység ajánlott.
Fotó: fi vespots / 
Shutterstock

Nem jelent 
problémát, ha a 

viaszmoly hernyó 
bebábozódik, 

ugyanis az abból 
kikelő lepke is 

értékes táplálék 
lehet.

Fotó: Guillermo 
Guerao Serra / 

Shutterstock
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csupán mutatós: a teknősök gyakran el is fogyaszt-
ják a szálakat. Több iszapteknősfélét is könnyen 
szaporítottak már itthon és külföldön egyaránt, így 
e szaporított példányokat érdemes megvásárolni. 
(Néhány faj esetében a hímek, mikor elérik az ivar-
érett kort, heves harcot folytathatnak egymással, 
aminek rendszerint sérülés a vége.) 

A fi atal pézsma-
teknősök akvári-
umában 4-6 cm, 
míg a kifejlett 
példányoknak 
20-25 cm víz-
mélység ajánlott.
Fotó: fi vespots / 
Shutterstock

Nem jelent 
problémát, ha a 

viaszmoly hernyó 
bebábozódik, 

ugyanis az abból 
kikelő lepke is 

értékes táplálék 
lehet.

Fotó: Guillermo 
Guerao Serra / 

Shutterstock
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rubinbegy (Calliope calliope) – vagy kevésbé 
ismert nevén kalliopé – 15-16 centiméteres, 
bájos, noha nem hivalkodó színezetű madár. 
A hímet egyesek a vörösbegyhez hasonlítják, 
jóllehet szerintem sem alakban, sem moz-

gásban nem emlékeztet hazánk gyakori madarára. 
A rubinbegy alakja, élettere, mozgása, táplálkozása, 
fészkelési szokása inkább a fülemülét idézi. Eltérést 
leginkább a fej és a torok színében találunk. A hím 
rubinbegy szeme felett húzódik egy fehér szemöl-
dök, a sötét arc alatt egy hasonló fehér csík. „Parted-
lije” rubinvörös; ez a torokfolt jókora köröm nagysá-
gú, így kiterjedése sokkal kisebb, mint a vörösbegy 
esetében. A tojó torokfoltja fehér, szemöldöke hal-
vány szürkésbarna. Megjelenésében első ránézésre 

fölöttébb hasonlít a fülemüléhez; aligha meglepő, 
hogy nemrégen még a közeli rokonának tartották. 

SZIBÉRIA LAKÓJA
A rubinbegy hazája Szibéria, de a téli táplálékhiány 
elől délebbre húzódik. Ilyenkor megtalálható Mon-
góliában, Kínában, Indiában, Thaiföldön, sőt egyes 
szakirodalmi adatok szerint eljut Indonéziába is. 
Fészkét sűrű bokrokban, szedresekben, fenyvesek-
ben jól elrejtve építi. A kikelés ideje szinte megegye-
zik a hozzá hasonló méretű más szárnyasokéval: 
tizennégy nap.

A rubinbegy a rovarevő madarak közül a legki-
válóbb kalitkás madarak egyike. Kalitban vagy ki-
sebb röpdében egyaránt tartható. Lakásban nem 
szemetel. Hangja nagyon kellemes, lágy, dallamos; 
leginkább valamilyen pacsirtás-fülemülés-vörös-
begyes-poszátás énekre hasonlít. (Nem hangos, 
nem harsogó, sőt változatos.)

Táplálása egyszerű; készíthetünk neki saját re-
ceptúra szerinti lágyeleséget (lásd a sámarigónál 
leírtakat, Állatvilág 2018/4., 42. o.), de használhatjuk 
a gyári keverékeket is. Egy madár napi adagja dió-
nyi méretű lágyeleség, melyet kiegészítünk tizen-
öt-húsz apróbb lisztkukaccal, alombogár lárvájával 
stb. Tavasztól őszig csemegeként néhány léggyel, 
pókkal, tücsökkel, apróbb sáskával kedveskedhe-
tünk. Ezeket kezünkből is elfogadja, semmi félelmet 
nem mutat. Szelídségére jellemző, hogy korábban 
egy hímet több kiállításra is elvittem. A vitrinjében 
üldögélő madaram a látogatóktól és a fényképe-

MÉLTATLANUL

MELLŐZVE A RUBINBEGY

zőgépektől sem zavartatta magát. Az üveg mellett 
felült a behelyezett szőlőtőkére, s vidáman énekelt 
nyitástól zárásig. 

A kalitka vagy röpde aljára szórt földet és avart 
is átválogatja. Kényes a tollazata tisztaságára, ezért 
szeret naponta többször friss vízben megfürödni. 
Lakásban a fröcskölése okozhat egy kis kellemet-
lenséget. Érdekes, hogy a lakásban tartott hímek 
torka kifakul, így inkább gyöngyházszerűnek lát-
szik. Ennek – megfelelő táplálás mellett – két oka 
lehet: a napfény és a mozgás hiánya. Vedléskor a 
kifakult madarak lágyeleségébe vagy vizébe adagolt 

piros, kanáriknak gyártott színezővel a gyönyörű 
eredeti szín megőrizhető.
 
RÖPDÉBEN ÉS KALITKÁBAN
Az egyedül tartott hím madár megelégszik egy 60-
70 centiméteres hosszú kalittal. Tenyésztéshez leg-
alkalmasabb a természetes környezethez hasonlóan 
berendezett röpde. A fi ókák felnevelése megfelelő 
apró rovarral nem okozhat gondot. A párnak szánt 
madarakat célszerű hidegen, 10-15 Celsius-fokon, 

ÉNEKE NAGYON KELLEMES, EGYSZERŰEN 
GONDOZHATÓ, ÉS NEM SZEMETEL.

A rubinbegy 
ideális hobbi-
madár, könnyen 
tartható, nem 
táplálékspecia-
lista és természe-
tes élőhelyéből 
adódóan a hő-
mérsékletre sem 
igazán érzékeny. 
Ám mivel moz-
gékony, tartsuk 
minél nagyobb 
férőhelyen.
Fotó: Narupon 
Nimpaiboon / 
Shutterstock

A rubinbegy-
nél csak a hím 
begyén és torkán 
látható az a 
rubinszínű folt, 
amelyről a faj a 
nevét kapta. 
A tojó egyszerűbb 
színezetű, torok-
foltja fehéres.
Fotó: Thipwan / 
Shutterstock

egyedenként teleltetni. Volierbe való kihe-
lyezésük kora tavasszal, az összeszoktatással 
kezdődik. A téli–tavaszi helycsere emlékezteti a 
madarakat vonulási szokásaikra, s fajfenntartásra 
ösztönzi őket. Az összeszoktatott párnak a kanári-
nál ismert fészket helyezzük be, csekély zöld taka-
rással. A rubinbegy kalitkában is szaporítható, de 
sokkal jobb a kerti röpde; ott önállóan is épít fészket. 
A fi ókáknál az első három-öt nap a veszélyeztetett 
időszak. A megfelelő apró rovartáplálék biztosítása 

elengedhetetlen: ilyenkor hasznos lehet a levélte-
tű, röpképtelen muslica, kisebb tücsök. A nagyobb 
fi ataloknak már a vedlésben lévő lisztkukac és az 
alombogár lárvája is megfelel. A tenyésztett példá-
nyoknál a fészek – igaz, csak módjával – ellenőriz-

hető. A fi ókák gyűrűzését a madárszülők éles tilta-
kozása mellett elvégezhetjük. Az utódok a következő 
kelésig a szülőknél maradhatnak. Persze nem árt 
a fi gyelem, mert a tojó is agresszívvé válhat, nem 
csupán a fi atalokkal, hanem a hímmel szemben is.

A rubinbegy elterjedésének legfőbb akadálya, 
hogy beszerzése szinte csak külföldről lehetsé-

ges. Hazánkban ugyanis a téves tartási féle-
lem miatt a lágyevők tenyésztőinek köre 

igen kicsi. Holott e madarak gondozásá-
val sincs több probléma, mint egy ka-

nárival vagy hullámos papagájjal!

LAKÓ ANTAL

RECEPT EGY RÉGI KÖNYVBŐL
1959-ben jelent meg a Budapesti Állatkert akkori állatorvosa, dr. Pász-
tor Lajos kiváló könyve Szobamadarak, díszmadarak címmel. Ebben 
a kötetben szerepeltek lágyevők is, igaz, csak a ma már nem tartható 
hazai fajok. Ám az ő számukra összeállított recept a külhoni lágyevő 
madarakra napjainkban is alkalmazható, kis módosítással 
(például védettsége folytán a hangyatojás immár nem 
etethető).   

A barátposzáta méretű és hozzá hasonló ro-
varevők lágyeleségének receptúrája dr. Pász-
tor Lajos szerint: főtt szív vagy hús darálva 
(35%); hangyatojás vagy giliszta (8%); főtt 
rizs vagy kukorica (4%); főtt burgonya 
(10%); sárgarépa reszelve (5%); morzsa 
(3%); túró (3%); hagyma (2%); búzakorpa 
(5%); zöldnövény aprítva (6%); darált hal 
(5%); főtt tojás (2%); kenyér (3%); lisztku-
kac (2%); gyümölcs reszelve (5%); kony-
hasó vagy mészsó (2%). 

A rubinbegy hazája Szibéria, de 
a téli táplálékhiány elől délebbre 
húzódik. Ilyekor megtalálható 
Mongóliában, Kínában, Indiá-
ban, Thaiföldön, sőt egyes iro-
dalmi adatok szerint eljut Indo-
néziába is. 

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Mérsékelten fenyegetett

LCNTVUENCREWEX

BÁR NAGY MÉRETŰ KALITKÁBAN IS 
TARTHATÓ, HA LEHET, TAVASZTÓL ŐSZIG 

KERTI RÖPDÉBEN HELYEZZÜK EL.

A madárbarátok 
gyakran méltat-
lanul mellőzik az 
erdőn-mezőn, 
kiskertben talál-
ható természetes 
táplálékot. Pedig 
a szabadban 
fogott ízeltlábúak 
tápanyagokban 
gazdag eledelek. 
A kisebb rovarevő 
madaraknak 
például elsőrendű 
koszt a levéltetű, 
ám arra ügyel-
jünk, hogy a 
növény, ahon-
nan gyűjtjük, ne 
legyen leperme-
tezve.
Forrás: Lucis /
Wikipédia

Ha valaki kedvet 
kapott a rubin-

begy tartásához, 
annak az új ked-

venc beszerzésé-
hez leginkább a 

külföldi tenyész-
tői honlapok 
nyújthatnak 

segítséget. Olykor 
Szlovákiában 

vagy Csehország-
ban is beszerez-

hető, az ottani te-
nyésztők ugyanis 

összehasonlít-
hatatlanul több 

rovarevő madarat 
szaporítanak, 

mint a hazai ma-
dárbarátok.
Fotó: kajornyot 

wildlife photography / 
Shutterstock
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Vajon mi a közös a Habsburg Birodalom 
császárnője és a szegény váci TBC-s 

tímárné sorsában? 
Milyen volt a születés Semmel-

weis Ignác munkássága előtt? 
Egykor élt nők csontjai, mú-

miái, arcrekonstrukciói, sze-
mélyes történetei vallanak 
a szülésről, mikor az még 
életveszélyes volt mind 
az anya, mind a gyer-
mek számára. 
A kiállítással a múzeum 
Semmelweis Ignác 
emléke előtt tiszteleg 
születésének 200. év-
fordulója alkalmából.

A Magyar Természettudományi Múzeum új kiállítása
2018. november 18-ig

Kor- és kórtörténetek
ANYÁNAK LENNI...


