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 Minden korábbi híreszteléssel ellentétben a krokodilok nem az emésztésük meg-
könnyítése, hanem önmaguk elnehezítése érdekében esznek köveket. A saját tömegük 

2,5 százalékának megfelelő mennyiségű kavicsot lenyelve átlagosan 88, de akár 117 százalék-
kal is meg tudják hosszabbítani a merülési idejüket. 

academic.oup.com

Fotó: Goutham89 / Wikipédia

 A rendkívüli hőség okozta szárazság miatt az 
észak-fokföldi Kamfers-gát mesterséges szigetein költő 

kis flamingók (Phoenicoparrus minor) egyszerűen 
sorsukra hagyták utódaikat. Az árván maradt fiókák-

ról most önkéntes segítők tucatjai gondoskodnak, 
akik időt és fáradságot nem kímélve etetik, fürdetik, 
takarítják, sőt röptetik őket – mégpedig anélkül, 
hogy kezessé válnának, hisz kitollasodásuk után 
szélnek kell ereszteniük a madarakat. A kis flamingó 

a legkisebb flamingóféle. Annak ellenére, hogy az 
összes faj közül ennek a világállománya a legnépe-

sebb, meglepően kevés helyen fészkel, ezért az IUCN a 
„mérsékelten fenyegetett” kategóriába sorolja.

www.aviary.org

Forrás: www.saambr.org.za

 Habár a brit tudósok szerint a rák 
teljes egészében civilizációs nyavalya, német 

paleopatológusok nemrég a teknősök triász időszaki 
őse, a 240 millió éve élt Pappochelys rosinae bal 

combcsontjában is detektáltak rosszindulatú 
oszteoszarkómát. Ez a betegség legkorábbi ismert 

példája a magzatburkosok körében. 

jamanetwork.com

Illusztráció: Brian Engh / www.dontmesswithdinosaurs.com

 Tíz csupasz turkáló (Heterocephalus glaber) kölyökkel 
gazdagodott a februárban a tizenegyedik születésnapját ünneplő 
valenciai Bioparc. Ez a Kelet-Afrikában elterjedt, nem kimondottan 
bájos, jószerével vak rágcsáló önszántából sosem hagyja el föld alatti 
alagútrendszerét, ahol a kolónia összes tagja a társas rovarokhoz – az 
euszociális közösségekben élő méhekhez, hangyákhoz és termeszekhez 
– hasonlóan egyetlen termékeny nőstény köré összpontosul. A drónoknak 
nevezett hímek által nemzett kicsinyeket az egyébként steril dolgozók 
szoptatják, amelyek királynőjük magas ösztradioltartalmú ürülékét 
fogyasztva serkentik a tejelválasztásukat.

www.bioparcvalencia.es

Forrás: www.bioparcvalencia.es

 Az utóbbi időkben opiát-
függővé vált sándorpapagájok 
keserítik meg a máktermesztők 
életét az indiai Madhja Prades 
államban. A fájdalomcsillapító és 
görcsoldó hatású alkaloidokra 
rákattant madarak a parasztok 
füstbombáira és petárdáira fittyet 
hányva naponta harmincszor-negy-
venszer is lerohanják az ültetvénye-
ket. A szemtanúk elmondása sze-
rint a bekábítószerezett jószágok 
összevissza röpködnek, a fáknak 
csapódnak vagy fetrengenek a 
földeken.

www.ndtv.com

Fotó: Dr. Raju Kasambe / Wikipédia
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 Az első afrikai karmosbékákat (Xenopus laevis) még a nyolcvanas 
évek végén engedték szabadon a nyugat-franciaországi Bouillé-Saint-

Paul közelében. Azóta gyakorlatilag egész Deux-Sèvres megyét, sőt 
a szomszédos Maine-et-Loire-t is elfoglalták. Mivel élőhelyigényük 

megegyezik az őshonos kétéltűekével, a nyomukban folyamatosan 
csökken a víztestek fajgazdagsága. A kutatók elsősorban a tüskés 

barnavarangyok (Bufo spinosus) és a közönséges tarajosgőték (Triturus 
cristatus) számában tapasztaltak jelentős visszaesést. 

brill.com

Fotó: TimVickers / Wikipédia

 A Melbourne Zoóban vízitornával igyekeznek 
fitten tartani a hüllőház lakóit. Az állatoknak 
egy kifejezetten erre a célra épített, sekély vizű 
medencében a keringetőszivattyú által keltett ár ellen 
kell úszniuk, hogy megőrizzék karcsú alakjukat.

www.zoo.org.au/melbourne

Forrás: www.zoo.org.au/melbourne

 A Természetvédelmi Világszövetség 2013-ban 
kipusztulttá nyilvánította a ködfoltos párduc tajvani 

alfaját (Neofelis nebulosa brachyura). A szigetország 
délkeleti részén fekvő Tajtung mellett azonban tavaly 

júniusban állítólag – egymástól függetlenül – többen is 
megfigyelték ezt a szentként tisztelt macskafélét. 

A hivatalos források által egyelőre meg nem erősített 
hír nyomán kiderült, hogy bunun törzsbeli vadászok 

még a kilencvenes évek végén is rendszeresen 
csapdába csaltak egy-egy párducot, de a jogi 
következményektől tartva titokban elégették 

zsákmányukat.

www.taiwannews.com.tw

Forrás: www.taiwannews.com.tw

 Ausztrál kutatók már a nyolcvanas években előrevetítették, hogy a 
fészekrabló rókák miatt össze fog omlani a Murray folyó teknősállománya. 
A jóslat sajnos bevált: a 2508 kilométer hosszú víztestben ma 
már alig lehet kígyónyakú- (Chelodina expansa, Ch. longicollis) 
és huszárteknősökkel (Emydura macquarii) találkozni. Utóbbiak 
populációi mellesleg mindenütt rohamosan öregszenek, de ebben a 
ragadozókon kívül az áramlásviszonyok megváltozása, az invazív pontyok 
túlszaporodása és a makrofita vegetáció eltűnése is szerepet játszhat. 

www.nature.com

Fotó: Bernard Dupont / Wikipédia

 Kenyában egy 2013-ben életbe lépett tör-
vény alapján életfogytig tartó szabadságvesz-
téssel és 200 ezer dolláros pénzbírsággal sújtha-
tó az, aki elpusztítja valamely veszélyeztetett faj 
egyedét. Ám a kilátásba helyezett szankcióknak 
az illetékes szakminisztérium – és az elmúlt évek 
tapasztalatai – szerint nem volt kellő visszatar-
tó erejük. Még 2017-ben is kilenc orrszarvút és 
hatvankilenc elefántot terítettek le az orvvadá-
szok, hogy tülküket és agyarukat a Távol-Keleten 
értékesítsék. Ezért a hatóság mostantól az ilyen 
esetekre a halálbüntetés kiszabását javasolja, s 
kezdeményezi további – éjjellátó keresőtávcsö-
vekkel, AK–47-es gépkarabélyokkal, valamint 
helikopterekkel felszerelt – vadőri és bűnüldöző 
különítmények felállítását. 

news360.co.za
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B ogdány Jakab (nevének változatai még: Ja-
cob Bogdani, Jacob Bogdany, Jakob Bogdani) 
festőművész valószínűleg 1660-ban született 

Eperjesen, protestáns családban. Más forrás sze-
rint ugyan születési dátuma 1658, de az minden-
esetre tény, hogy egy 1686-ban, Hollandiában kelt 
okmány huszonhat évesnek állítja, ami alapján az 
előbbi dátum tűnik valószínűbbnek. Édesapja a fel-
tételezések szerint a nemesi származású Bogdány 
Lajos volt, akinek feleségét a források csak Zsuzsan-
na asszonyként említik. Bogdány Jakab művésze-

tét csupán a beavatottak ismerik, ám 1941-ben az 
Országos Magyar Szépművészeti Múzeum kiadvá-
nyaként megjelent róla Pigler Andor (1899–1992) 
muzeológus, művészettörténész könyve, amely a 
legmegbízhatóbb forrásmunkának számít e távoli, 
különös életmű vonatkozásában, melyről ezúttal 
sajátos nézőpontból – a zoológuséból – kívánunk 
szólni. Pigler Andor előtt mindössze George Vertue 
angol régiségbúvár és rézmetsző írt a 18. század ele-
jén néhány sort Bogdány Jakabról. Ezt vette át Ho-
race Walpole angol író az Anecdotes of Painting in 
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England című 1762–71-ben megjelent munkájában. 
A magyar szerzők közül Pigleren kívül csak Térey 
Gábor (1864–1927) művészettörténész, a Szépművé-
szeti Múzeum egykori igazgatója és Országh László 
(1907–1984) nyelvész, irodalomtörténész említi meg 
munkásságát. 

ÚTKERESÉS EURÓPÁBAN 
Bogdány Jakab olyan korban élt Magyarországon, 
mely nem kedvezett a művészetek kibontakozásá-
nak, amiről Pigler Andor pontos képet fest: 

„A magyar föld középső medencéjéből a török 
hódítás másfél száz évre minden művelődési moz-
galmat, művészi tevékenységet kiölt. Az ország nyu-
gati és északi peremén sem állandósult a béke, s a 
török terjeszkedés gondjai mellett kimerítően, sor-
vasztóan hatottak a bécsi udvar elnyomó törekvé-
sei, a katonai parancsnokok önkénye, katolikusok és 
protestánsok torzsalkodása és a nemzeti felkelések 
az alkotmányos jogok védelmében.” 

Mindennek fényében nem meglepő, hogy a fel-
vidéki Bogdány Jakab életének túlnyomó részét és 
művészetének kiteljesedését Angliában élte meg. 
Tegyük hozzá, hogy jelentősebb festőművész kor-
társai, Kupetzky János (1667–1740) és Mányoki 
Ádám (1673–1757) is csak külföldön teljesíthették ki 
művészetüket.

Bogdány Jakab tizenöt-húsz éves lehetett, amikor 
édesapjával Bécsbe ment. George Vertue szerint az 
apát a magyar rendek küldték követségbe a császári 
udvarhoz, de ez vélhetőleg nem a magyar országy-
gyűléstől származó küldetés volt, hanem szűkebb 
hazájának – Eperjesnek – holmi ügyes-bajos dol-
gában járt el. Valószínűsíthető, hogy Bogdány Jakab 
képzőművészeti tanulmányait Bécsben kezdte meg. 
George Vertue szerint autodidakta volt, ám nyilván 
akadt valamilyen festőművész mentora vagy okta-
tója. Első művei is feltételezhetően itt születtek, de 
ezek közül ma egy sem ismert. Egy közjegyzői ok-
iratból kiderül, hogy festőnk már 1684 elején Amsz-

terdamban tartózkodott, s bizonyíthatóan még 
1686-ban is ott volt. Nem lehet tudni, hogy szakmai 
felvértezettségét melyik holland mester műhelyé-
ben sajátította el. Pigler Andor azonban leszögezi, 
hogy festményein félreérthetetlenül kimutatható 
Willem van Aelst, Abraham van Beyeren, Jacob van 
Walscapelle és Melchior de Hondecoeter munkás-
ságának hatása. ➤

Bogdány Jakab ornitológiai tájékozottsága ugyan semmi 
kívánni valót nem hagyott maga után, de – festő lévén – 
képei kompozícióit kizárólag a motívumként felhasznált 
lények színei és formái határozták meg, ami egyébként 
teljes összhangban áll a barokk és a rokokó határán álló 
korának ízlésvilágával, a zsúfolt mozgalmassággal és a 
kifi nomult esztéticizmussal. 
Fotó: ©Szépművészeti Múzeum
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A KIRÁLYI UDVAR FESTŐJE LETT 
Hollandiából – valamikor 1686 és 1690 között – Ang-
liába utazott, ahol épp forrongott a világ az uralko-
dóház körül, ám egy protestáns vallású ember szá-
mára kedvező előjelek mutatkoztak. A Stuart-házi 
II. Jakab királyt 1688 decemberében megfosztották 
trónjától, s a következő év elejétől az Orániai-ház-
ból származó III. Vilmos (uralkodott 1689–1702) lett 
az angol király, aki feleségével, II. Máriával lépett a 
trónra.

Bogdány Jakab festészete – a virág- és gyü-
mölcscsendéletek, az állatvilág, amelyben a házi-
állatok mellett ritka trópusi madarakat és néhány 
egzotikus emlőst is találunk – a korabeli angol köz-
ízlésnek tökéletesen megfelelt. A képeibe kompo-
nált épületrészletek, antik oszloptöredékek, romok 
és szökőkutak még bizonyos szimbolikus tartalom-

mal is felruházták művészetét. Utóbbi motívumok 
rokoníthatják a nála nem sokkal idősebb francia Ni-
colas Poussin festészetével is. A legfelsőbb körökből 
származó megrendelők nem is várattak magukra 
sokáig. Állítólag Bogdány Jakab rendkívül szeretet-
reméltó modora is közrejátszott népszerűségében, s 
egy 1744-es árverési katalógus azt látszik bizonyíta-
ni, hogy már 1694-től III. Vilmos angol király udvari 
festője volt. Ám hogy csakugyan volt-e ilyen állá-
sa vagy címe, s ez járt-e állandó javadalmazással, 
utólag már kideríthetetlen. Egy azonban bizonyos: 
1694-ben hatvan livres-t kapott azokért a festmé-
nyeiért, melyeket II. Mária rendelésére Hampton 
Courtba szállított, ahol a királynő egy, a palotához 
közel fekvő épületben – amely Water Galleryként 
volt ismeretes – számos helyiséget újonnan ren-
deztetett be és díszíttetett föl. E feladatokat a kor leg-
kiválóbb művészei kapták meg, s Bogdány Jakab itt 
a királynő tükörszobáját ékesíthette festményeivel. 
1700-ban pedig III. Vilmos valamelyik hollandiai 
kastélya – alighanem a diereni – számára készített 
négy képet, melyekért 1373 forintot utalványoztak 
neki. Művészete azonban nemcsak II. Máriának és 
férjének keltette fel az érdeklődését, hanem II. Ja-
kab leányának, a Stuart-ház utolsó koronás főjének, 
Anna brit királynőnek (ur. 1702–1714) és I. György 

A Madárhangverseny című kép vonatkozásában igazat kell adnunk Pigler 
Andornak, aki egy helyen ezt írja: „ …sajnos madarai mégis sokszor úgy hatnak, 
mint a kitömött természetrajzi preparátumok.” Ez különösen a vörös vércse ese-
tében feltűnő. Mai szemmel nézve a művet, szembetűnő, hogy míg a többi ma-
darat – még a vörös vércse feltételezett preparátumát is – meglehetős hűséggel 
jelenítette meg a művész, addig a főszereplő éneklő bagoly szerepe és antropo-
morfi záltsága meglehetősen groteszk felhangot ad a műnek. 
Fotó: © Szépművészeti Múzeum
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brit királynak (ur. 1714–1727) is, mert az ő megren-
deléseikre szintén dolgozott. Mecénásai közé tarto-
zott még Edward Harley, Oxford gró� a, Sir Robert 
Walpole brit államférfi , valamint Matthew Prior 
költő és diplomata; de festett csendéleteket Arnold 
Joost van Keppelnek, a holland hadak vezérének, a 
király egykori lovászmesterének – a későbbi Albe-
marle gró� ának – Hollandiában lévő voorsti há-
zába is. Később Albemarle grófnő hagyatékának 
1744-es hágai árverési katalógusában huszonkét 

Bogdány-mű szerepelt, amelyek mindegyike innen 
származott. 

Cikkünk szemszögéből azonban a legfontosabb 
megemlíteni George Churchill (1654–1710) tenger-
nagyot. Ő a kastélya melletti Windsor Little Parkban 
óriási költséggel teremtette meg a brit királyság ak-
kor talán leggazdagabb állatgyűjteményét, amely a 
magyar művésznek páratlan alkalmat nyújtott ritka, 
egzotikus madarak, illetve emlősök tanulmányozá-
sára, melyek 1703-tól kezdve jelentek meg festésze-
tében. 

JÓL ISMERTE A MADARAKAT 
Bogdány Jakabnak a szülőfölddel való kapcsolata 
hamarosan megszakadt, s főleg házassága kötötte 
teljesen új hazájához, mert az 1690-es évek második 
felében feleségül vette Samuel Hemming leányát, 
Elizabethet, s házasságukból 1699-ben megszüle-
tett Vilmos (William) nevű fi uk. Bogdány 1700-tól 
angol állampolgár lett, s honosítási okmányában 

„Mai emlékismeretünk szerint a madárképek még fontosabb szerepet 
játszottak Bogdány munkásságában, mint a virág- és gyümölcscsendéletek. 

A műfaj a tizenhetedik században, Hollandiában érte el kiteljesedését, ahol 
az intim kapcsolat a természettel és a természet ápolásának, szépítésének 
gondolata vezetett a kerteknek és udvaroknak mindenfajta szárnyasokkal 
való benépesítéséhez. Az előkelők parkjait pelikánok, fl amingók, hattyúk 

élénkítették, melyeket a gyarmatokról gyűjtöttek össze – említettük fentebb 
George Churchill tengernagy akváriumát Windsor Parkban –; a kisbirtokosok 

pedig arra törekedtek, hogy baromfi udvarukban legalább a kacsákból, tyúkokból 
és récefélékből válogatott, nemes fajták tenyésszenek.” (Pigler Andor)

Fotó: ©Szépművészeti Múzeum

feljegyezték születési helyét, így: „Epperia in Uper 
Hungary”, ami azt jelenti, hogy a felső-magyaror-
szági (vagyis felvidéki) Eperjesről való. A honosítás 
1700. április 4-én, a Lordok Házának határozatát kö-
vetően történt, miután a művész igazolta, hogy az 
úrvacsorát egy evangélikus templomban magához 
vette.

Bogdány Jakab Londonban, a Great Queen 
Streetsen, az Arany Sashoz címzett házában halt 
meg 1724. február elején, s ugyanezen hónap 11-én 

temették el egyik birtokán, a brit főváros közelé-
ben lévő Finchley-ben. Festményei angol és hol-
land magángyűjteményekben, stockholmi, kasseli, 
hágai és magyar múzeumokban találhatók. Műve-
inek kimunkált festőisége és botanikai-zoológiai 
pontossága nyilvánvalóvá teszi, hogy a mester min-
dig beállított, illetve gondosan megfi gyelt témákat 
dolgozott fel. 

SZEMADÁM GYÖRGY
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hazánkban szórványosan fészkelő, de jellemző 
vendégként feltűnő keresztcsőrű (Loxia curvi-
rostra) első csapatai tavasz végén, nyár elején 

érkeznek hozzánk észak felől.
E különleges életmódú pintyfélék igazi hazáját a 

fenyőövvel rendelkező tájak adják. A furcsa név a 
csőrkávák állandósult és öröklődő látszólagos de-
formációjából adódik, amely a gyakorlatilag egye-
düli táplálék, a fenyőmag tobozból való kinyerésére 
szolgál. E nagyszerű szerszámnak köszönhetően a 
keresztcsőrűek könnyűszerrel férnek hozzá a ma-
gas tápértékű maghoz. Ezt más madárfajok (harká-
lyok, cinegék, csuszkák) vagy emlősök (mókusok, 

pelék) csak üggyel-bajjal tudják megszerezni a to-
bozzal való jelentős foglalatoskodás, egyben idő- 
és energiaráfordítás révén, míg a keresztcsőrűek 
– „nyitójukat” a pikkelylevelek közé feszítve – egy 
pillanat alatt ki tudják húzni nyelvükkel a magot. 
Mindez az előny azonban hátránnyá válik a fenyő-
termés mennyiségi csökkenése vagy esetleges ki-
maradása idején, ilyenkor a keresztcsőrűek tömegei 
indulnak vándorútra. Ez nyilvánvalóan nem tekint-
hető klasszikus vonulásnak: a madarak „találomra” 
keresik fel a jó toboztermést ígérő területeket. Ha-
zánkban ezeket a telepített fenyvesek jelentik, mivel 
őshonos fenyvesünk gyakorlatilag nincs.

FÉLSZÁZ KÖLTŐ PÁR
Épp ezért Magyarországon csak kis létszámú ke-
resztcsőrű-állomány él, a költő párok száma nem éri 
el a félszázat. Nálunk e szárnyas legszívesebben lu-
cosokban költ, s érdekes módon egészen korán, már 
januárban ráül a zárt, zuzmóval, mohával és tollak-
kal bélelt fészekbe rakott tojásokra. A fi ókák táplálá-
sa a kirepülés után is szokatlanul sokáig (több mint 
egy hónapig) tart, ennyi idő kell ugyanis a csőrká-
vák egymást keresztező jellegének kialakulásához.

Folyamatosan kommunikálnak: sokszor a feny-
vesekben mozgó raj is előbb hang alapján észlelhe-
tő. Ennek leírását Herman Ottó némileg maliciózus 
mondataival érdemes felidézni:

„Különben eleven, sőt nyugtalan madarak, me-
lyeknek van nótájuk is, amelyet az öreg német 

A bőség zavara: 
hím keresztcsőrű 
szemrevételezi 
a vörösfenyő 
tobozait.

A
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madártudós, Bechstein uram így szedett betűre: 
hi-czeri-czeri-döng-döng-döng-hiszt-hiszt, hedi-
gip-gip-gip-gip-dhioja, dhioja gaga-gaga stb. Ebből 
a Chernel István uram becsületes magyar füle csak 
annyit hallott, hogy nótájuk: gip-hip-hip, hívogatá-
suk: zok-zok.”

Nos, való igaz, hogy nem túl bonyolult a kereszt-
csőrű éneke, de a terepen járva ki-ki eldöntheti, 

hogy „szövege” chernelházi Chernel István vagy 
a híres német természettudós, Johann Matthäus 
Bechstein leírásának felel-e meg jobban...

Szintén az idézett – immár több mint százéves – 
műben, azaz A madarak hasznáról és káráról című 
könyvben olvasható Herman Ottó megállapítása, 
mely szerint a keresztcsőrűek „nemcsak csőrük for-
májával, hanem annálfogva is emlékeztetnek a dél-
szaki publikán – közönségesen papagáj – madárra, 
hogy ügyesen kúsznak ágról ágra, és evégett nem-
csak lábukat, hanem csőrüket is használják”.

Ez helytálló megfi gyelés: a keresztcsőrűek a pa-
pagájokéhoz hasonló bohókás módon mozognak a 
fenyőfák ágain, és sokszor fejjel lefelé lógva foglal-
koznak a tobozok bontogatásával. Mivel a csapato-

kat főleg családi kötelékek fűzik össze, legtöbbször 
egyaránt láthatunk piros színekkel jellemezhető 
öreg hímeket, még nem ivarérett zöldes hímeket, 
valamint hasonló színű tojókat, továbbá akár az évi, 
szintén zöldes alapszínű, csíkos tollazatú fi atalokat 
is. Mindamellett a teljesen kiszínezett piros hímek 
– melyek apró „nyári Mikulások” gyanánt ragyog-
nak vörös tollruhájukban a zöld fenyőágak között – 
sem olyan feltűnők, amilyennek elsőre gondolnánk 
őket.

ISMERETLEN ISMERŐS
Bár a keresztcsőrűek nem hagynak hidegen egyet-
len terepi madarászt sem, és a nagyszámú közre-
adott megfi gyelési adat mellett közel háromezer 
gyűrűzési adattal rendelkezünk az elmúlt ötven 
évből, ehhez képest alig 0,5 százaléknyi visszafo-
gás (azaz magyar madár másutt való kézre kerülése 
vagy külföldi jelölésű hazai befogása) vált ismertté.

Tehát ha pontosan szeretnénk tudni, honnan 
jönnek és hová mennek a nálunk megfi gyelhe-
tő csapatok tagjai, akkor csak homályos informá-
ciókkal tud szolgálni a Magyar Madárgyűrűzési 
Adatbank. Annyi azért kirajzolódik, hogy a száraz 
nyári időszak végén fogják a legtöbb keresztcsőrűt 
hazánkban (vélhetően itatókon). Ősszel az említett 
madarak zöme elrepül déli szomszédaink, Szlové-
nia és Horvátország felé. A legtávolibb megkerülés 
Svédországban volt; ez a példány a magyar gyű-
rűzés helyétől több mint ezerkétszáz kilométerre 
bukkant fel.

SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM

AZ IGAZI 
PAPAGÁJCSŐRŰ
A Loxia nemzetségbe kontinensünkön több faj is 
tartozik, ám mind közül a nagy keresztcsőrű (L. 
pytyopsittacus) talán a legérdekesebb, hisz ez a 
legtermetesebb, másfelől pedig a legritkább, így 
legnehezebben látható faj. Emellett – mintegy alá-
támasztásul Herman Ottó jellemzéséhez – a latin 
psittacus papagájt jelent, s a madarászok között 
leginkább elterjedt angol név (parrot crossbill, azaz 
papagáj-keresztcsőrű) is ugyanezt visszhangoz-
za. Egyszóval észak igazi papagája e madár, amely 
megjelenésében és csőrének méretében is össze-
vethető a trópusi „rokonsággal”.
Ezt a viszonylag szűk elterjedésű (a Baltikumtól 
Skandinávia, illetve Oroszország felé jelen lévő) 
fajt fölöttébb nehéz megpillantani: nomadizáló 
életmódú, így előfordulási helyei jóformán kiszá-
míthatatlanok. Noha elsősorban az erdei fenyőt 
kedveli, és kóborlása során Európában szinte bár-
hol felbukkanhat, magyarországi előfordulását 
mindeddig nem sikerült bizonyítani.

Páros munka: 
fejjel lefelé 

dolgozik a hím, 
míg a tojó kicsit 

megpihen.

Hollandiai 
kóborláskor 
távcső elé 
került nagy 
keresztcsőrű hím 
(Hollandia).
Fotók: Selmeczi 
Kovács Ádám
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hódok különleges módon viszonyulnak élőhe-
lyükhöz. Míg a legtöbb faj alkalmazkodni próbál, 
addig ezek az állatok a környezetüket változ-

tatják meg saját kedvük szerint. Azt lehet mondani, 
hogy az ember után a második leginkább tájátalakító 
faj. E tulajdonságuk miatt mindig is csodálták őket, a 
kitartás és a szorgalmas munka jelképei lettek.

Az első hódfélék mintegy 35 millió éve jelentek 
meg, a vízhez való alkalmazkodás és a fadöntési ké-
pesség pedig 24 millió éve alakult ki náluk. A kihalt 
hódféléknek legalább száz faját írták le, de ma már 
csak két képviselőjük él: a kanadai és az eurázsiai 
hód, amelyek 6-7 millió évvel ezelőtt tűnhettek fel. 
A két faj külsőre nem különböztethető meg, csupán 
bizonyos csonttani és genetikai bélyegek alapján 
különíthetők el egymástól.

MIRE JÓ A HÓDFAROK?
Legjellegzetesebb testrészük a széles, lapos farok, 
amely teljesen szőrtelen, és keratinpikkelyek bo-
rítják. Hossza húsz-harminc centiméter is lehet; 
úszás közben kormánylapátként használják. Ami-
kor megijednek, vészjelzésként a vízre csapnak vele 
egy nagyot, mielőtt lebuknak a mélybe. A szárazföl-
dön támasztékul szolgál farágás közben, ám fontos 
zsírraktár is a téli hidegre való felkészülés során. 

A hódok hátsó lába sokkal nagyobb a mellsőkhöz 
képest; itt az ujjak között úszóhártya feszül. Mellső 
lábukat ügyesen használják, amikor faágakat kell 
pakolni vagy szállítani. A koponyájuk igen masszív, 
komoly rágóizmokkal, hisz a farágáshoz szükségük 

van erőre. Metszőfogaik tipikus rágcsálófogak: csak 
a külső felületet borítja keményebb, megvastago-
dott zománc. Egész életükben nőnek, de a rágás so-
rán kopnak is, és folyamatosan éles vésőként funk-
cionálnak. A hódok foga kívülről narancssárga: a 
zománcban vasionok találhatók, ezek növelik a ke-
ménységet, s idézik elő a fogak rozsdabarna színét.

A hódok jellegzetes szagát a hódpézsma, más né-
ven a kasztóreum (castoreum) okozza. Ezt egy páros 
mirigy termeli a farok tövénél, amely mintegy hat-
nyolc centiméter hosszú, és mindkét nemnél meg-
található. Maga a hódpézsma okkersárga, tempera 
állagú anyag. A hódok a területük határainak meg-

EGYSZER MÁR KIPUSZTULT 
MAGYARORSZÁGRÓL, DE SIKERÜLT 

VISSZATELEPÍTENI.

ÁTALAKÍTJÁK KÖRNYEZETÜKET

A hód Európa 
legnagyobb, a 
Föld második 
legnagyobb 
rágcsálója. 
Tömege elérheti 
a 25-30 kg-ot, 
hossza meg-
haladhatja az 
1,2 métert.
Fotó: Juhász Erika
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jelöléséhez veszik igénybe. Az emberek az ókorban 
és a középkorban gyógyszerként használták, első-
sorban nyugtató hatást tulajdonítottak neki. Még 
ma is kapható természetgyógyászati alapanyag. Az 
állat prémje is fontos árucikknek számított: a legjobb 
kalapok, kabátok mind hódszőrből készültek. 

CSALÁDBAN MARAD
Családokban élnek; a pár egész életében együtt 
marad. Közösen foglalnak maguknak territóriumot 
a parton, ezek hossza általában egy–öt kilométer 
között változik. Évente kettő-négy utód születik, a 
kölykök egy-két éves korukig a szülőkkel maradnak, 
utána elvándorolnak, hogy párt és saját területet ke-
ressenek maguknak.

A vízpartokhoz kötődnek, hisz testfelépítésük is 
az itteni életmódhoz alkalmazkodott. A partoldalba 
ásnak maguknak üreget, amelynek bejárata a víz 
alatt nyílik. Az üreg hossza a tíz métert is meghalad-
hatja, a vége már a vízszint felett van. Egy hódcsalád 
több, akár nyolc-tíz üreget is készíthet. Ha beszakad 
a teteje, akkor vagy elhagyják, vagy befedik a lyukat 
faágakkal, földdel. 

Ezek az építmények – a hódvárak – a parton áll-
nak. Hogy építenek-e várakat a hódok, nagyban 
függ a partok jellegétől: lapos helyeken gyakorib-
bak, míg meredek, magas partokon egyet sem lehet 
találni. A Szigetközben egy 2013-as felmérés során a 
territóriumok 15 százalékán kerültek elő várak, de a 
Tiszán 2014-ben meglelt hetven család egyike sem 
épített ilyet. A várak ritkán a fatörzs vagy a gyökerek 
köré épülnek, esetleg szabadon a vízben is állhat-
nak, ám utóbbi inkább a kanadai hódokra jellemző. 

Ha a vízszint annyira lecsökken, hogy kilátsza-
nak az üregek bejáratai, a hódok veszélyben érzik 
magukat: a ragadozók könnyen megtalálhatják 
őket. Ilyenkor kétféle megoldást alkalmazhatnak. A 
nagyobb folyókon az üreg bejárata elé faágakból ta-
karást emelnek, elrejtve a nyílást. A kisebb vízfolyá-
sokon gátakat építenek, megemelve a vízszintet, így 
a bejárat mindig a felszín alatt marad. Ez olyannyira 
erős ösztön, hogy ha elbontják az emberek a gáta-
kat, a hódok egy-két nap alatt újjáépítik őket.

Növényevők, a vízparton élő vegetációban táp-
lálkoznak. Nyáron szinte csak a lágyszárúakat fo-
gyasztják. Télen – lágyszárúak hiányában – a fák 
kérgét rágják le, ezért kidöntik őket, hogy köny-
nyebben hozzáférhessenek a kéreghez. Nem kifeje-
zetten válogatósak, de mindig vannak olyan fajok, 
amelyeket jobban kedvelnek. A fák közül a nyár- és 
a fűzfák a kedvenceik. A lágyszárúak közül eddig 
nem mutattak ki kedveltebb fajokat, ám például a 
kukoricáért szívesen elmennek távolabbra is.

ÁTALAKÍTJÁK A KÖRNYEZETÜKET
Ahol a hódok megjelennek, ott a vízpart képe meg-
változik. Az eredetileg zárt lombkorona felnyílik, 
ahogy a fákat kidöntik az állatok. Ezáltal több fény 
jut le az aljnövényzetbe, s erőteljes növekedésnek 

indulnak a lágyszárúak és a cserjék. A kirágott fák 
egy része is újra kihajt, így az egész vegetáció struk-
túrája átalakul, a cserjeszint jelentősen dúsabbá vá-
lik. Kimutatták, hogy hódok által lakott vízpartokon 
több madárfaj fészkel, több kétéltű él, és sokkal több 
búvóhelyet találnak a kisemlősök is. A vízbe döntött 
fák között a halak menedéket és szaporodóhelyet 
lelnek. A holt fa megnövekvő mennyisége ritka ro-
varokat vonz a területre.

Természetes élőhelyükön a hódok több ökoszisz-
téma-szolgáltatást is nyújtanak. A kisebb folyóvize-
ken épített gátjaik lassítják az áramlást, szabályoz-
zák a vízszintet, csökkentve az árvizek méretét; a 
gátak segítik a víz öntisztulási folyamatait, megfog-

A HÓD HAZAI 
ÁLLOMÁNYÁT MA MÁR SZABÁLYOZNI 

KELLENE

LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A gát felett 
kialakuló tó 

egyszerre lehet 
főútvonal, 

csatorna, 
menekülési 

útvonal, 
rejtekhely, 

zöldséges kert, 
élelemraktár, 

hűtő, víztartály, 
fürdőkád, 

úszómedence, 
és vízöblítéses 

illemhely.
Fotó: Czabán Dávid

Az eurázsiai hód elterjedési területe

A hódfarok nagy 
részét zsírszövet 
én inak alkotják. 
Az ellaposodott 
formája és a hátsó 
lábon található 
úszóhártyák 
mutatják, hogy a 
hódok a vízparti 
életmódhoz 
kiválóan 
alkalmazkodtak. 
Fotó: Czabán Dávid
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ják a hordalékot, mérséklik a talajeróziót. A hódok 
ténykedése növeli az élőhely sokféleségét. Ma már 
számos helyen a természetvédelem fontos önkén-

teseiként tekintenek rájuk, amiért hozzájárulnak 
az emberi tevékenység következtében degradált 
élőhelyek természetességének visszaállításához. 
Észak-Amerikában legújabban úgynevezett „hód-
gát analóg építményeket” (BDAs = Beaver dam ana-
logues) alkalmaznak a folyó- és patakmedrek bevá-
gódásának elkerülésére.

„EMBER URALTA TÁJ”
Közhely, hogy a természet szabályozza önmagát. De 
ez ma már Európa nagy részén régóta nem műkö-
dik. A terület döntő többsége „ember uralta táj”, ahol 
a mi akaratunk érvényesül. A nekünk tetsző fajokat 

védjük, a veszélyesnek és károsnak ítélt fajokat pe-
dig irtjuk. A gazdasági érdekek gyakran felülírják a 
természetvédelmi érdekeket.

A hódoknak ebben a világban különös szerep ju-
tott. Európában eredetileg 6–40 millió példány él-
hetett belőlük, ám gazdasági értékük miatt számuk 
az 1800-as évek végére jelentősen megfogyatko-
zott; becslések szerint mintegy ezerkétszáz egyed 
maradhatott életben. Az 1900-as évek elején egy in-
tenzív visszatelepítési folyamat kezdődött, amely a 
2000-es évek elejéig tartott, s a világon az egyik leg-
eredményesebb ilyen programnak bizonyult. 2011-
ben a hódok száma már meghaladta az egymilliót, 
és azóta is folyamatosan növekszik.

A faj hazánkban őshonos, eredetileg a Kár-
pát-medencében mindenhol előfordult. A mai Ma-
gyarország negyede rendszeresen vízjárta terü-
letnek számított, ahol a hódok egykor megtalálták 
létfeltételeiket. A folyók szabályozása és a vizes tér-
ségek lecsapolása a faj hajdani élőhelyeinek nagy 
részét elpusztította; e területeken ma szántók, utak, 
városok állnak. A hódok a Kárpát-medencéből az 
1800-as évek közepén teljesen eltűntek – bő száz 

AHOL A HÓDOK MEGJELENNEK, OTT A 
VÍZPART NÖVÉNYZETE MEGVÁLTOZIK

A hódok csak 
növényeket 
fogyasztanak. 
A vidrák esznek 
halat, sokan 
összekeverik 
ennek a 
két fajnak a 
szokásait.
Fotó: Juhász Erika
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esztendőre. Itt először Alsó-Ausztriában kezdődtek 
a visszatelepítések az 1960–70-es években. Onnan 
terjedtek tovább kelet felé; nálunk 1990-ben jelentek 
meg újra az első egyedek, a Szigetközben. A WWF 
Magyarország 1996–2008 között végzett vissza-
telepítési programja során összesen 234 példányt 
engedtek szabadon a Duna, a Tisza és a Dráva víz-
rendszerében. A program sikeresnek bizonyult, ma 
már szinte minden víztest mentén találkozhatunk a 
hódok nyomaival, vagy pedig hamarosan várható a 
felbukkanásuk. (Az országos becsült állomány lega-
lább ötezer példány lehet, és az egyedszám aligha-
nem tovább növekszik.) Jelenleg védett faj, eszmei 
értéke 50 ezer forint.

KÁRT IS OKOZ
A hód visszatért egykori élőhelyeire, de a vízpartok 
végérvényesen megváltoztak. Az emberi tevékeny-
ség hatására az ártéri erdők területe számottevően 
összezsugorodott, a partok mentén gyakran gaz-
dasági faültetvényeket, mezőgazdasági táblákat, 
üdülőövezeteket találunk. A hódok képesek al-
kalmazkodni a megváltozott körülményekhez, s 
az őshonos táplálékfajok helyett gyakorta nemes 
nyárfákat, gyümölcsfákat döntögetnek, kukoricát 
visznek. Ezzel pedig közvetlen erdészeti, mezőgaz-
dasági kárt okoznak. Partoldalba ásott üregeik, ha 
elérik az árvízvédelmi töltéseket, gyengítik a véd-
mű állékonyságát, ami potenciálisan gátszakadást 
idézhet elő. A hódgátak által visszaduzzasztott víz, 
ha elönti a partközeli szántókat, belvizet eredmé-
nyez, és csökkenti a termés mennyiségét. Néhol a 
megmaradt galériaerdő-foltok más ritka, fokozottan 
védett fajoknak is otthont adnak, ahol a hódok tevé-
kenysége természetvédelmi szempontból érzékeny 
kérdés lehet.

MI A MEGOLDÁS?
Ahogy egész Európában újra elterjedt a faj, a visz-
szatelepítési programokat egyre inkább felváltották 
a különböző kezelési programok. Ezek a konfl iktu-
sok számának csökkentésére irányulnak, és sokféle 
módszer kialakult az elmúlt évtizedekben. Fontos 
szerepe van a riasztásnak és a távoltartásnak. Ha 
megfelelő életteret hagynak a hódoknak, a gazda-
sági, árvízvédelmi károk jelentősen csökkennek. 

A gátak vízszintjének szabályozásával a gátak is 
megmaradhatnak, s a belvizeket is el lehet kerülni.

A „túlszaporodás” megakadályozása sarkalatos 
kérdés. A természetes életközösségekben a populá-
ciók egyedszáma sosem állandó, de a ragadozók is 
követik a folyamatos változásokat, s így a szaporulat 
egy részét felfalják. Európában nemcsak a hódokat, 
hanem természetes ellenségeiket, a farkasokat és a 
medvéket is sikerült szinte teljesen kiirtanunk. Ma a 
hódok élőhelyének nagyobb részén az említett ra-
gadozók nincsenek jelen, tehát nem működik a ter-
mészetes szabályozó rendszer. Az ember uralta táj-
ban az embernek kell átvennie a ragadozó szerepét, 
máskülönben a növényevők addig szaporodnak, 
amíg van táplálék. Ez nem csak a hódra igaz, hason-
ló a helyzet például a vaddisznó, az őz vagy a gím-
szarvas esetében is. De míg utóbbiak vadászható 
fajok, s az emberi étkezésben elfogadott a fogyasz-
tásuk, az előbbi védett, így merőben más szabályok 
vonatkoznak rá. Régen a hódokat is megették; a leg-
újabb kutatások szerint húsuk igen egészséges.

A hód és az ember is átalakítja a környezetét. Az 
együttélés szükséges és lehetséges, ehhez megvan 
a kellő ismeretünk. Ha összedolgozunk, a hódok so-
kat segíthetnek nekünk a lerontott élőhelyek hely-
reállításában. A víz, a vizes térségek riasztó mértékű 
leromlását, zsugorodását e faj tevékenysége képes 
megállítani és megfordítani, ráadásul mindezt telje-
sen ingyen teszi. Már csak alkalmaznunk kell a ren-
delkezésre álló konfl iktuskezelési technológiákat, 
amihez az emberi gondolkodást is meg kell változ-
tatni. Nem lehet mindent a gazdasági haszon ma-
ximalizálásának alávetni: a globális klímaváltozás 
elleni küzdelemben szükségünk van a hódokra is.

CZABÁN DÁVID

A hódok egyre 
gyakrabban 

jelennek meg 
a települések 

közelében. Az 
együttélés nem 

mindig békés, 
a konfl iktusok 

száma 
folyamatosan 

emelkedik egész 
Európában.

Fotó: Czabán Dávid

A hódok által 
megrágott 

fákon található 
fognyomok 

egyértelműen 
mutatják, hogy 

kik voltak a 
„tettesek”.

Fotó: Czabán Dávid
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 HOGYAN TOVÁBB, KÉKBEGY TANÖSVÉNY? • A Pest megye keleti felén található 
Tápió-vidék hazánk egyik különleges, természeti látnivalókban bővelkedő tája. Alföldi jellegű 
élőhelyei közül kimagasló érték a Farmos község határában elterülő Nagy-nádas, amelynek 
gazdag élővilágát a vízből kiemelkedő pallósoron haladva lehet tanulmányozni. Azaz csak lehe-
tett, mivel felelőtlen személyek miatt február utolsó napján a nádas gyakorlatilag teljesen leé-
gett. Az egész éves száraz időjárás és a többesztendős (úgynevezett avas) nád nem kedvezett 
az oltásnak, s végül néhány óra alatt bő kétszáz hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Öröm 
az ürömben, hogy a nagy kócsagok és egyéb gémfélék által használt legmélyebb vizű rész meg-
maradt, így a fokozottan védett fajok vissza tudnak térni. Jóllehet a természet megújul, ehhez 
idő kell. A sokéves avas nádast kedvelő fajok, például a nálunk szórványosan fészkelő fülemü-
lesitke vagy bölömbika, minden bizonnyal elhúzódnak innen; visszatérésük ideje kérdéses. Ami 
ellenben nem nő ki „magától”, az a Kékbegy tanösvény. A több mint kétszáz méteres pallósor 
cseréjére, illetve a teljes tanösvény felújítására a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapít-
vány – a Duna�Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és a helyi természetvédelmi szervezetekkel 
együttműködve – adománygyűjtésbe kezdett. További részletek a www.hajtapartja.hu 
oldalon találhatók! 
Forrás: dunaipoly.hu

 BEPORZÓK NAPJA • Világ- vagy legalább jeles napból immár a kalendárium 
minden rubrikájára jut legalább egy. Ezek egy része közismert, más részük 
„partizánakcióként” bukkan fel. Idén márciusban a nemzetközi nőnap és a DJ-k napja 
közé ékelődött be a beporzók napja, amely témáját tekintve jóval nagyobb horderejű, 
mint elsőre gondolnánk. Hogy miért is szenteljünk egy természetvédelmi jeles napot a 
beporzóknak? Például az alábbi pontokért: 
1) Európában mintegy kétszázötven termesztett növényfajt tartanak számon, ezek 

kétharmada rovarbeporzású. Mindennapi ételünk harmadához kellenek a beporzók! 
2) 46 ezermilliárd forintra becsülik bolygónkon a beporzók által elvégzett éves munkát. 
3) Az elmúlt esztendőkben méhek tömege tűnt el a föld színéről. Lényegesen kisebb ott 

a terméshozam, ahol a vadon élő beporzó rovarok is megfogyatkoztak, és sajnos a 
házi méh (amely valójában egy háziállat) nem pótolja őket. 

4) A Harvard Egyetemen beporzásra alkalmas parányi robotrepülőkkel kísérleteznek; 
sikerült is drónnal pollent átvinni egyik növényről a másikra. Ez lenne a megoldás? 
Vajon hogyan tartható fenn és hogyan kivitelezhető mindez? Példaként álljon előttünk 
a következő: egy kiló mézért a méhek félmillió alkalommal repülnek ki a kaptárból, s 
amennyit röpködnek, azzal hétszer körberepülhetnék a Földet… 

Aki további információkra vágyik, vagy jobban átgondolná, hogy mit tehet a 
földkerekség legnagyobb faj- és egyedszámú élőlényeiért, az látogasson el a 
www.beporzoknapja.hu oldalra! 
Fotó: Selmeczi Kovács Ádám

 NEM CSAK A NAGYMACSKÁK VANNAK VESZÉLYBEN • 
A vadmacska (Felis silvestris) éppúgy veszélyeztetett, mint 

a 2019-es év emlőse, a hiúz. Ám amíg a hiúznál az élőhelyi akadályok 
(például az erdők minősége és a táplálékellátottság), valamint 

a közvetlen emberi fenyegetés (első helyen a közúti elütés és az illegális 
vadászati nyomás) jelentik a fő korlátozó tényezőket, addig a vadmacskát 

leginkább az úgynevezett beolvasztó hibridizáció fenyegeti. A nagy 
kiterjedésű zárt erdőségek felaprózódása, továbbá az oda egyre 

inkább benyomuló települési környezetben (nyaralók, turistaházak, 
erdészeti lakások stb.) társállatként tartott házi macskák megjelenése 

fellazítja, majd gyakorlatilag teljesen összeolvasztja a két faj genetikai 
állományát, a folyamat révén pedig eltűnnek a tisztavérű vagy annak 

látszó vadmacskaegyedek. Erre jó példa, hogy a ma még terjedelmes 
zárt erdőkkel jellemezhető Börzsöny belsejében a Börzsöny Alapítvány 

önkéntes kutatója, Bedő Péter által működtetett kameracsapdák egyike 
előtt rendre feltűnik egy küllemi jegyek alapján vadmacskának látszó 

példány, amelynek apró „szépséghibája” a jobb hátsó lábán lévő fehér folt. 
Ez szintén arra utal, hogy sajnos e példány is rendelkezik már házimacska-

felmenőkkel.
Fotó: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock
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A ragadozó rovarok egyik legismertebb hazai 
képviselője az imádkozósáska (Mantis religi-
osa), népies nevén az ájtatos manó. Carl von 
Linné még 1758-ban alkotta meg a faj tudo-

mányos nevét, melynek görög eredetű első tagja 
jóst, látnokot jelent, míg a második tag a vallásos-
sággal, illetve a hitbuzgósággal áll kapcsolatban. 
A névadást bizonyára az imádkozósáskák jellegze-

tes testtartása ihlette, hisz idejük legnagyobb ré-
szét mozdulatlanul töltik, miközben első lábpárju-
kat sajátos módon összezárva maguk előtt tartják, 
mintha csak naphosszat imádkoznának. Elődeink 
e rovarok szokatlan viselkedését látva holmi furcsa 
szerzetnek gondolhatták az állatot, pedig a jámbor 
növényevőktől eltérően a sáskák valamennyi 
képviselője vérmes ragadozó.

Kifejletten 8 centiméter körüli test -
hosszt érnek el, ami a hazai ízelt-

A
A kelet-afrikai 
párducmanók 
(Tarachodula 
pantherina) 
idejük jelentős 
részét fás szárú 
növények 
hajtásain 
töltik szorosan 
hozzálapulva 
ezek felületéhez. 
Viszonylag 
élénk színeik 
és mintázatuk 
ennek 
megfelelően az 
álcázást szolgálja, 
méghozzá a 
kontúrtörést 
kihasználva.
Fotók: Paulovkin 
András
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lábúak között tekintélyesnek 
számít; ennek dacára vannak 
természetes ellenségeik. Rovar-
evők (jellemzően békák, gyíkok, 
madarak és más ízeltlábúak) tize-
delik honi állományukat, s emiatt 
az évmilliók során nekik is ki kel-
lett fejleszteniük a maguk védel-
mi stratégiáit.

Egy ragadozó sikere minden 
esetben azon múlik, hogy képes-e 
a zsákmányt észlelni, azonosí-
tani, megközelíteni, elfogni és 
végül az elejtett prédát elfogyasz-
tani. Az imádkozósáskák épp 
ezért számos védelmi mechaniz-
mussal rendelkeznek, amelyek 
egy része már a felismerés és az 
azonosítás során, míg mások a 
későbbi szakaszokban gátolják a 
rájuk vadászó rovarevők sike-
rét. Mivel életük valamennyi 
szakaszában ki vannak téve 
a ragadozók támadásainak, 
a fi atal egyedek nagyrészt 
a felnőttekével megegyező 
módon védekeznek. Stratégiáik 
tanulmányozása során azonban 
kiderült, hogy azok jobbára olyan 
ragadozókkal szemben hatáso-
sak, melyek a látásukra hagyat-
kozva vadásznak.

 REPÜL, UGRIK, FUT, VAGY ÉPPEN HARCOL
A mi ájtatos manónk például ideje java részében 
mozdulatlanul pihen, jellemzően a növényzet sűrű-
jében. Az álcázásban – környezethez idomuló – szí-
nezete nagyban segíti, ami a lárvák esetében ved-
lésről vedlésre változhat zöldről barnává és fordítva, 
attól függően, hogy milyen környezet veszi őket kö-
rül. Ha rejtőszínük ellenére felfedezik őket, általában 
futva vagy ugorva igyekeznek eltűnni a ragadozók 
szeme elől. A felnőtt egyedek azonban szárnyakkal 
is rendelkeznek, s e különbség a védekezé-

sükben is tetten érhető. Az ivarérett hímek ugyanis 
szorult helyzetükből gyakran repülve menekülnek 
el. Velük szemben a jóval testesebb nőstények sem 
futásban, sem repülésben nem remekelnek, épp 
ezért menekülés helyett a támadó elriasztásával 
próbálkoznak. A fenyegető testtartás lényegében 
csak blö� , melynek során nagyobbnak és veszélye-
sebbnek láttatják magukat, mint amilyenek valójá-
ban. A támadó felé fordulnak, erőteljes, tüskés fogó-
lábaikat széttárják, szárnyaikat részben megemelik. 
Ezt a testhelyzetet néhány másodpercig, esetleg fél 
percig is megtartják, s a rovarevő felé irányuló kitö-
résekkel fokozzák a hatást. Pózoláskor élénk, riasztó 
mintázatuk is láthatóvá válik, ami szintén a támadó 
meghökkentését, elriasztását szolgálja.

Az imádkozósáska egy bő 2300 fajt magába fogla-
ló rovarrend, az úgynevezett fogólábúak egyetlen 
hazai képviselője. Habár alapfelépítésük megegye-
zik az osztály többi képviselőjéével, a ragadozó 
életmódhoz való alkalmazkodás eredményeként 
különböző változásokon mentek keresztül. Nagy, 
háromszögletű fejük, hatalmas szemük, meghosz-
szabbodott előtoruk és bicskaszerűen összezárt 
tövises fogólábaik olyan jellegegyüttest képeznek, 
melynek köszönhetően könnyen felismerhetők 
és megkülönböztethetők más rovaroktól. Emberi 
mércével mérve bizarr fajok sokaságával elsősor-
ban a trópusokon találkozhatunk, ami részint az 
itt őshonos fogólábúfajok nagy számával, részint 
a környezet komplexitásával függ össze (számos 
növény, ragadozó és zsákmányállat él együtt), ami 
többféle alkalmazkodásnak ad táptalajt. Legis-
mertebb példák a levélutánzó Phyllocrania és De-
roplatys, a gallyutánzó Danuria és Heterochaeta, 
a fűutánzó Leptocola és Pyrgomorpha, valamint 
a viráglakó Hymenopus és Pseudocreobotra fajok.

A levélmanók 
egyik ismert 
képviselője 
(Phyllocrania 
paradoxa) a fején, 
az előtorán, a 
potroha oldalán 
és a járólábain 
viselt lebenyek 
segítségével 
képes megtörni 
teste körvonalát, 
ami jelentősen 
javítja álcázása 
hatékonyságát.

A manók egy 
része védekező 
pózban, feltűnő 
szemfoltjaiknak 
köszönhetően 
egy nagyobb 
állat benyomását 
kelthetik, 
elriasztva ezáltal 
a rájuk támadó 
rovarevőket.
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velet, gallyat, fűszálat és fakérget mesterien imitáló 
fajok is, melyek az adott környezetből kikerülve sem 
veszítik el megtévesztő álcájukat. De vajon a miénk-
től eltérő érzékszervű ragadozóknál is ugyanolyan 
eredményesek a megismert formák és mintázatok, 
mint az ember esetében?

ZÖLD ÉS BARNA
Az összehasonlító vizsgálatok eredményei szerint 
az állatok vizuális érzékelése meglehetősen válto-
zatos, s az eltérések az élőhelyi adottságokkal szo-
rosabb összefüggést mutatnak, mint a leszármazá-
si kapcsolatokkal. Például a leggyakoribb növényi 
színek a zöld és a barna, ennek megfelelően azok 
a rovarok fognak hatékonyabban elrejtőzni, ame-
lyek zöldek vagy barnák. Ugyanakkor erőteljes sze-
lekciós nyomás érvényesül a rovarevők esetében, 
hogy felismerjék prédáikat a rejtőszínük dacára is. 
Márpedig a rovarokat zsákmányoló fajok optikai 
érzékszervei a különbségek ellenére számos vonás-
ban megegyeznek, hisz ha egyazon zsákmányra 

vadásznak, a képalkotásuk is hasonló lesz. Noha az 
ember nem kifejezetten rovarevő, színlátásunk van 
olyan jó, mint bármely más állaté (legalábbis abban 
a hullámhossztartományban, melyet a szemünk ér-
zékelni képes). Ennek megfelelően, ha egy rovart a 
színezete miatt nehezen veszünk észre, akkor jog-
gal feltételezhetjük, hogy ez a ragadozóknál sincs 
másként. Márpedig ha egy ragadozónak vannak ra-
gadozói, elengedhetetlen, hogy védekezzék ellenük, 
s ha a támadók jellemzően a látásukra hagyatkoz-
nak, az egyik leghatékonyabb védelmet a rejtőszín 
és a környezetbe való beolvadás jelenti.

PAULOVKIN ANDRÁS

Ha a menekülés, illetve a rovarevő elriasztása 
kudarcba fulladt, az imádkozósáskák számára sem 
marad más lehetőség, mint a támadás viszonzása. 
Az erőteljesebb egyedek tüskés fogólábaikkal és rá-
góikkal ugyan képesek kisebb sérüléseket okozni, de 
egy éhes ragadozóval szemben így is tehetetlenek. 
Nem véletlen, hogy az imádkozósáskák védelmé-
nek hatékonysága leginkább a rejtőzködés sikerén 
múlik, aminek legextrémebb példáit jellemzően a 
trópusokon találjuk. Élnek ott többek közt száraz le-

A hazánkban is 
őshonos ájtatos 
manónak (Mantis 
religiosa) két 
színváltozata 
létezik. A poli-
morfi zmusnak 
nevezett jelenség 
egy evolúciós 
léptékű válasz a 
predációs nyo-
másra; segítsé-
gével csökkent-
hető a keresőkép 
hatékonysága.
Fotók: Paulovkin 
András

Az időben és tér-
ben változó kör-
nyezet feltételezi, 
hogy a fogólábú-
ak képesek legye-
nek felismerni a 
rejtőszínezetük-
nek megfelelő 
mikrokörnyeze-
tet, és szándékos 
háttérválasztásuk 
ennek megfelelő-
en történjen.

A fej a rovarevők 
egyik fő 

támadáspontja, 
így elrejtésére 

számos 
megoldást 

találunk. Például 
egy afrikai 
gallymanó 

(Heterochaeta 
orientalis) 

szélesen ülő, 
feltűnően 

nagy szemei 
hajtáscsúcson 

elhelyezkedő 
rügyekre 

emlékeztetnek.
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Ázsia magas hegyei között élő takint a he-
lyi népek évezredek óta ismerik. Az egye-
temes zoológia azonban Brian Houghton 

Hodgson (1800–1894) munkásságának köszönheti 
a felfedezését. A brit polihisztor a politikától, nyel-
vészettől és oktatásügytől kezdve a néprajzon és 
antropológián át a zoológiáig sok mindennel fog-
lalkozott. Közel százhetven indiai és nepáli állatfaj 
felfedezése fűződik a nevéhez; ezek közé tartozik a 
takin is, amelynek leírását 1850-ben tette közzé.

ROKONSÁG ÉS SOKFÉLESÉG
Aki egy kicsit is ért az állatokhoz, első látásra meg-
mondja, hogy az élővilág rendszerében a takin 
helye a párosujjú patások rendjében (Artiodacty-
la), azon belül pedig a tülkösszarvúak családjában 
(Bovidae) van. Ám innen már érdekesebb a dolog. 
A takinok ugyanis jókora állatok, marmagasságuk 
az egy métert is meghaladja, míg súlyuk 250–350 
kilo gramm, sőt a termetesebb hímek akár négy 
mázsát is nyomhatnak. Egy ilyen méretű állatról 
pedig az ember hajlamos azt gondolni, hogy a tu-
lokformák rokonsági körébe tartozik, ahová például 
a bölény, a jak vagy a szarvasmarha. De ha a takint 
az összehasonlító anatómus szemével nézzük, s 
netán a biokémia eredményeit is fi gyelembe vesz-
szük, akkor kiderül, hogy leginkább a különféle 
vadkecskékkel, vadjuhokkal áll közeli atyafi ságban, 
míg eggyel távolibb rokonai a zergék, szérók, gorá-
lok, a havasi kecske és a szintén megtermett pézs-
matulok.

A takin a hegyvidékek lakója, erdős völgyekben 
és füves hegyi legelőkön érzi otthon magát. Ősha-
zája a Himalája keleti hegyláncai mentén, valamint 
a még keletebbre eső hegyvidékeken húzódik, ahol 
az élőhelyek meglehetősen tagoltak. Az eltérő vi-
szonyokhoz való alkalmazkodás nyomán több helyi 
típus alakult ki, melyeket a zoológusok egy része a 
takin alfajainak tart; más részük azonban úgy gon-
dolja, a különbségek elég nagyok ahhoz, hogy önál-
ló fajoknak tekintsük őket. 

AZ
Duncant, a 
2003-ban 
Rotterdamban 
született 
szecsuáni takint 
néhány évig 
Budapesten 
láthatta a 
nagyközönség. 
Ezt az alfajt 
eddig egyedül ő 
képviselte a hazai 
állatkertekben.

Amíg a tulkok 
orra körül 
egészen a 
szájnyílásig tartó 
szőrtelen felület, 
úgynevezett 
fényszáj 
fi gyelhető meg, 
a takinnak – a 
kecskékhez 
és juhokhoz 
hasonlóan – 
kis orrtükre és 
ajakbarázdája 
van.
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HONNAN ERED A TAKIN NÉV?
A digaro nyelvet a Tibet délkeleti részén, illetve az indiai 
Arunácsal Prades államban élő mismi nép tagjai beszélik. A 
takin eredetileg az ő szavuk e párosujjú patás megnevezé-
sére. Innen került át a 19. században az angolba, majd ván-
dorszó gyanánt az egész világon elterjedt az állat neveként.

sze nem állíthatjuk, hogy kifejezetten gyakoriak, 
az állatkertekre jellemző négylábúak lennének. De 
ma már a hazai állatkert-látogató közönség is talál-
kozhat velük. Nyíregyházán 2009 óta foglalkoznak 
mismi takinokkal, sőt nemrég két kicsi is született. 
Budapesten 2015-től kezdve kis ideig egy idősebb 
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A mismi takin (Budorcas taxicolor) (barna) az indiai Arunácsal Prades 
államban, Mianmar (Burma) északi, illetve Tibet délkeleti részén, to-
vábbá a kínai Jünnan tartomány északnyugati területein őshonos. 
Az aranyszőrű takin (B. bedfordi) (kék) Senhszi tartomány déli felében 
fordul elő, a bhutáni takin (B. whitei) (lila) pedig Észak-Bhután, Tibet, 
valamint az indiai Szikkim és Arunácsal Prades állam lakója. A sze-
csuani takinnal (B. tibetana) (zöld) a kínai Szecsuan tartomány nyugati, 
illetve Kanszu tartomány déli vidékein lehet találkozni.

szecsuani takint láthatott a nagyközönség, 2018-
ban pedig a mismi takinok tartásába fogtunk bele.  

Mivel a takin a természetes élőhelyén ritkulóban 
van, s a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) 
sebezhetőnek minősítette, állatkerti szaporítása a 
fajmegőrzés szempontjából is nagy jelentőségű. 
Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségé-
nek (EAZA) égisze alatt egy összeurópai törzsköny-
vet – úgynevezett ESB-t – hoztak létre az állatkerti 
takinokról. Ezt a törzskönyvet a skóciai Highland 
Wildlife Park egyik munkatársa, Douglas Richard-
son vezeti.

HANGA ZOLTÁN

Theo, a Fővárosi 
Állat- és 

Növénykert hím 
mismi takinja 

nemrégiben 
érkezett a 

franciaországi 
Beauval 

Állatkertből. 
A négyéves állat 

mellé hamarosan 
nőstény egyedek 

is érkeznek.
Fotók: Bagosi Zoltán

ÉLET A MAGAS HEGYEK KÖZÖTT
A takinok a természetben leg-
többször kisebb, tíz-húsz egyed-
ből álló csoportokban élnek, 
jóllehet az idősebb hímeknél elő-
fordul, hogy inkább magányosan 
kóborolnak. Ideiglenesen csapa-
tok is összeverődhetnek, ilyen-
kor némi szerencsével több száz 
állatot számlálhatunk meg egy 
helyen. Nyáron a magasabban 
fekvő hegyi legelőket látogatják, 
akár négyezer-ötszáz méteres 
tengerszint feletti magasságig; a 
téli hónapokban viszont lejjebb 
húzódnak az erdős völgyekbe.

Táplálék után rendszerint a 
hajnali és a késő délutáni órák-
ban járnak; étlapjukon levelek, 
hajtások, fűfélék, virágok és sok 
más növény szerepel. A bambusz 
rügyeit is kedvelik, télen pedig, 
ha nincs más, az örökzöldekkel, 
sőt a gallyakkal is beérik. Ha a 
kiszemelt falat túl magasan van, 
két lábra állva igyekeznek elérni. 
A kifejlett példányokat méretük 
aránylag jól megvédi a ragadozók 
ellen, mindazonáltal a zsákmány-
állatoknál szokásos óvatosság és 

rejtőzködésre való hajlam tőlük sem idegen. Legjel-
lemzőbb természetes ragadozójuknak a hópárdu-
cok számítanak.

A párzási idő általában nyár végén van, az utódok 
– ellésenként egy-kettő – szűk nyolc hónap múlva 
jönnek a világra. Az ivarérettséget a harmadik év-
ben érik el, élettartamuk pedig szerencsés esetben 
tizenöt év is lehet.

ÁLLATKERTI TAKINOK
Az állatkertben bemutatott első takin alighanem az 
a hím egyed volt, amelyik 1909 júniusában érkezett 
a Londoni Állatkertbe. Ezt a példányt egészen 1918-
ig láthatta a brit főváros közönsége. Miután elpusz-
tult, 1923-ban sikerült egy másik egyedet is szerez-
niük, aki egészen 1935-ig volt látható Londonban.

A takinok állatkerti tartásának történetében a 
következő fontos eseményre egészen 1959-ig kel-
lett várni. Ebben az évben egy mismi takin érkezett 
New Yorkba, a Bronxi Állatkertbe. A fi atal példányt 
az előző évben fogták be Ázsiában. Bár a hajóút 
meglehetősen hosszú volt, ráadásul Hamburgban 
hatvan-, New Yorkban pedig harmincnapos karan-
tént rendeltek el a hatóságok, az állat teljes épségben 
érkezett meg Bronxba, ahol persze óriási feltűnést 
keltett a látogatók körében.

Ahogy teltek-múltak az évek, egyre több állat-
kertbe kerültek takinok, majd az 1980-as évektől 
kezdve itt-ott szaporítani is sikerült őket. Azt per-
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lvasóink bizonyára emlékeznek az Állatvilág 
2018/6. számában megjelent írásomra, amely 
az Ausztráliában óriási mértékben elszaporodó 

pontyokról szólt. A felelőtlenül betelepített invazív 
faj egyedei irdatlan pusztítást okoznak a természe-
tes vizekben, ezért a mértéktelen gradáció csökken-
tésére a kutatók kidolgoztak egy tervet: herpeszví-
russal (Cyprinid herpesvirus 3) akarták a pontyok 
számát csökkenteni. A terv kivitelezését egyelőre 
elhalasztották, főként azért, mert a várhatóan fel-
gyülemlő rengeteg haltetem eltávolítása megoldha-
tatlannak tűnik.

EGY KÉRDÉS, SOK VÁLASZ
Négy hónappal ezelőtt azonban váratlan esemény 
történt. Olyan méretű halpusztulás következett be 
Új-Dél-Wales állam Murray–Darling-folyórendsze-
rében, amelyhez hasonlót még sohasem tapasz-
taltak Ausztráliában. Mondhatnánk, hogy ez meg-
oldotta a pontykérdést – legalábbis a folyórendszer 
jó részében –, ami többé-kevésbé igaz, ugyanakkor 
katasztrófa az őshonos halfajok számára is. Mi idéz-
te elő a pusztulást? A pontos válasszal még mindig 
tartoznak a kutatók. A tudományos világ a klímavál-
tozást fi gyelmen kívül hagyó po-
litikusokat, azok meg az időjárást 
és a folyó menti gazdálkodókat 
okolják, a zöldek pedig mindenkit 
és mindent…

Kétségtelen, hogy az elmúlt 
év tavasza és nyara (2018. szep-
tembertől 2019. február végéig) 
Új-Dél-Wales államban az át-
lagosnál jóval melegebb és 
szárazabb volt. Ezt írhatjuk a glo-
bális felmelegedés számlájára, bár 
ma már inkább klímaváltozásról 
beszélünk, hisz bolygónk időjá-
rása nemcsak melegszik, hanem 
sok más szempontból is változik. 
2018 volt a harmadik legforróbb 

esztendő Ausztráliában, legalábbis az 1910 óta vég-
zett megbízható műszeres adatgyűjtés szerint. Az 
említett felmelegedés viszont nem igazán drámai: 
az évi középhőmérséklet ma alig 0,77 Celsius-fok-

kal van az 1910-es átlag felett. Ám ez az egész kon-
tinensre vonatkozik, s így nem ad reális képet, ha 
Ausztrália tájait külön-külön vizsgáljuk. Míg a teljes 
földrész évi középhőmérséklete az átlagosnál maga-
sabb (1,55 fok) volt 2018-ban, Új-Dél-Wales számára 
ez az év hozta a legmelegebb időjárást 1910 óta. Rá-
adásul e hőség az átlagosnál jóval nagyobb száraz-
sággal párosult. Megint csak a kontinens délkeleti 
része járt a legrosszabbul, itt a felszíni vizek párol-
gása is sokkal jelentősebb volt, mint másutt.

A vidék legfontosabb folyóvizeit a Murray–Dar-
ling-rendszerben találjuk. Ezek a vizek lassú 

PÉLDÁTLAN HALPUSZTULÁS AUSZTRÁLIÁBAN

O
NAGY PROBLÉMÁT JELENT A RITKA, 

VESZÉLYEZTETETT FAJOK EGYEDEINEK 
TÖMEGES PUSZTULÁSA

Tipikus 
„algavirágzás” 
Ausztráliában. 
Ez a jelenség 
halak és más 
élőlények ezreit 
pusztíthatja el. 
Forrás: Arthur Mostead 
site.emrprojectsum-
maries.org

Az ausztráliai 
ponty korántsem  
ártalmatlan 
teremtmény. 
Igénytelen és 
szapora, ráadásul 
környezet-
pusztító faj, 
mely az őshonos 
halakat kiszorítja 
élőhelyeikről.

Halak
halnak
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folyásúak, főleg sekély medrekben kanyarognak 
dél-délnyugati irányban a tenger felé. A terület, me-
lyen áthaladnak, szinte mindig aszállyal küszködik, 
kivált az olyan nagy kánikulák idején, amilyen 2018 
tavaszán és nyarán sújtotta a régiót. Mégis aránylag 
aktív mezőgazdálkodást folytatnak errefelé, amely-
nek fő produktuma a gyapot. Ehhez azonban víz 
kell, melyet a gazdák csak a folyókból nyerhetnek. 
Hogy ki mennyit csatornázhat és csapolhat le ma-
gának, azt törvény szabályozza. Ám a törvényeket 
nem mindenki tartja be: óhatatlan, hogy aszály ide-
jén a gazdák a megengedettnél több vizet vezesse-
nek a földjükre… Így aztán a nagy (gyakran 40-45 
fok feletti) hőség párologtatta vizek egyre sekélyeb-
bek lettek, egyre lassabban folytak, s helyenként ki-
sebb-nagyobb állóvizekké váltak.

ALGA-KALAMAJKA
Ezek a körülmények rendkívül jó létfeltételeket 
nyújtottak a kékeszöld algáknak (Cyanobacteria), 
melyek a vizek felszínét hamarosan ellepték. A Cya-
nobacteria tulajdonképp nem 
„szokásos” alga, hanem egy bak-
tériumokból álló „élet-együttes”, 
amely ugyan termel oxigént, de 
amikor korlátlanul elszaporodik, 
majd elkezd rothadni, a bom-
ló organizmusok sok oxigént 
használnak fel, amivel a halak 
fulladásos halálát okozhatják. A 
víztükrök elzöldülését, a ciano-
baktériumok burjánzását algavi-
rágzásnak nevezik.

A 2018–19-es halpusztulás kez-
detét is egy ilyen algavirágzás 
jelezte a Murray-ben és a Dar-
lingban. Már néhány napon 
belül megjelentek az első haltete-
mek a vizek felszínén. A követke-

ző hetekben aztán mást sem lehetett látni a vízfolyá-
sok és az egyre apadó folyók medrében megmaradt 
sekély vizű tócsákban, mint a döglött halak tömegeit. 

A pusztulást főleg az idézte elő, hogy a felszíni víz-
rétegek az élő algák jóvoltából oxigéndús környezetet 
nyújtottak a halaknak – egy ideig. Az alsó vízréteg 
oxigéntartalma viszont lecsökkent a fenékre süllye-
dő, bomló cianobaktériumok miatt. Innen a halak 
mind a víztükör felé törekedtek, hogy elegendő oxi-
génhez juthassanak a felszín közelében. Az időjárás 
változása (a hőmérséklet csökkenése) miatt a felső és 

alsó vizek összekeveredtek egymással, s így oxigén-
szegénnyé váltak. A felső rétegben az élő cianobak-
tériumok termelte oxigén – keveredve az alsó réteg 
oxigén nélküli vizével – már nem volt elég a halak 
életben maradásához… Legalábbis így szól az elmé-
let, amelyet aránylag könnyű lenne ízekre szedni, s 
véget nem érő vitát indítani róla. De erre már nem 
jutott idő a katasztrófa beteljesedése előtt.

VESZÉLYBEN AZ ŐSHONOS FAJOK
Nyilvánvaló volt, hogy egy általános és teljes hal-
pusztulás következett be, s nemcsak a pontyok, ha-
nem minden őshonos halfaj is elpusztult. Ekkor vált 
ismertté az is, hogy a pontyok mellett milyen sok 
másféle hal élt még e vizekben.

A legnagyobb veszteséget talán a legféltettebb 
faj, a már régebben is veszélyeztetettnek nyilvání-
tott Murray cod (Maccullochella peelii) pusztulása 
okozta. A Murray folyó jó részéből teljesen kihalt 
ez az igen nagyra megnövő hal. A tetemek között 
majdnem kétméteres, mázsányi példányokat is ta-

láltak, amelyek életkorát húsz évnél is többre be-
csülték a szakemberek.

Az ausztrál szövetségi kormány által felállított bi-
zottság hivatalos véleménye szerint a katasztrófát a 
szokatlanul mostoha időjárás idézte elő. Ezt a kuta-
tók is elismerik – bizonyos mértékig –, ám nézetük 
szerint a klímaváltozás várható hatását be lehetett 
volna számítani a vízgazdálkodás tervébe. Ők úgy 
gondolják, hogy csökkenteni kellett volna a folyók-
ból kiszivattyúzandó vizek mennyiségét, számos 
más természetvédelmi rendszabállyal is biztosítva a 
felszíni vizek életképes fennmaradását. Az ausztrál 
tudományos világ határozott álláspontja, hogy ezt a 
katasztrófát az ember okozta.

Sajnálatos módon a természetvédelem és a me-
zőgazdaság érdekei gyakran ütköznek egymással 
az egész világon, ami alól Ausztrália sem kivétel. 
Még sajnálatosabb, hogy a politikusok felhasználják 
a szóban forgó ellentétet saját céljaik elérése érde-
kében. 

Csak egy megdönthetetlen tény marad: amíg fo-
lyik a vita és vádaskodás, s nem történnek hatásos 
természetvédelmi intézkedések, addig pusztul az 
élővilág.

DR. HANGAY GYÖRGY

A Murray tőkehal 
egy veszélyez-
tetett, őshonos 
hala a Murray–
Darling-folyó-

rendszernek. 
A mostani termé-
szeti katasztrófa, 

a tömeges hal-
pusztulás miatt 

sok más endemi-
kus fajjal együtt a 

vizek jőrészéből 
kipusztult. 

Fotó: Codman / 
Wikipédia

A Murray folyó 
lustán kanyarog 
a napégette 
pusztaságon 
keresztül a távoli 
tenger felé.
A 2018/2019-es 
nagy szárazság, 
az átlagosnál 
melegebb nyár 
és az öntöző 
csatornákban 
elvezetett túl 
sok víz okozta a 
halpusztulást? 
A szakértők még 
vitatkoznak… 
Fotó: Tim J Keegan / 
Wikipédia
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ynx-eyed man – így nevezik az angolok az éles 
szemű embert. Lynx lynx – ez pedig a hiúz tu-
dományos elnevezése. Aligha kell magyarázni 
a két kifejezés közti azonosságot. A fenti rövid 

etimológiai gondolatsor azért is érdekes, mert ezt a 
vizsla méretű nagymacskát már réges-rég kiirtották 
a Brit-szigetekről. Mindennek ellenére a szigetorszá-
gi mitológiába szervesen beépült: alakja a világhírű 
Harry Potter-könyvekben is felbukkan. Ő ugyanis 

a Főnix Rendje tagjának, Kingsley Shackleboltnak 
a patrónusa, akivel elküldi Scrimgeour halálhírét az 
Odúba. Talán az említett mesének is szerepe volt ab-
ban, hogy mintegy ezerháromszáz év után, 2017-ben 
a northumberlandi Kielder-erdőbe visszatelepítették 
a hiúzt. Igaz, hogy egyelőre csak pár példányról van 
szó, de a természetvédők ennek is nagyon örülnek, s 
bíznak benne, hogy a pettyes bundájú ragadozó is-
mét a szigetországi fauna része lesz. 

L
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TALÁN MÉG HÚSZAN SINCSENEK
A Kárpát-medencében az eurázsiai hiúz kárpáti alfa-
ja (L. l. carpathicus) él, és csak kevésen múlt, hogy ő is 
az európai bölény kárpáti alfajának szomorú sorsára 
jusson. Az 1930–40-es években ugyanis szinte telje-
sen kipusztult a Kárpátokból. Állománya csak jóval a 
második világháború befejezése után, a nyolcvanas 
évektől kezdett megerősödni, nem utolsósorban az 
akkortájt életbe lépő szigorúbb csehszlovákiai jogi 

védelemnek köszönhetően. Magyarországon is ek-
kortól jelent meg tartósan, noha szaporodásáról még 
sokáig nem lehetett hallani. Betudható volt ez annak 
is, hogy bár 1988-ban „védett” jogi státuszt kapott 
– 1993-tól „fokozottan védett” lett (pénzben kife-
jezett értéke jelenleg 500 ezer forint) –, még hosz-
szú évekig előfordultak illegális elejtések, kilövések. 
A régmúlt korok elavult vadászrefl exei pedig meg-
tették hatásukat. Csak pár szomorú példát említek 
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arra, hogy a jogszabályi védelem nem minden eset-
ben volt elég hozzá, hogy megőrizze a Szlovákia felől 
egyre gyakrabban átránduló, nálunk otthont kereső 
hiúzokat. A korabeli hírek szerint 1980-ban a zemp-
léni Háromhuta, míg 1981-ben Baskó mellett lőttek 
egy-egy példányt. 1992-ig huszonkilenc egyedet – 
vagy annak nyomát – látták a Zempléni-hegység 
erdőségeiben, de közülük többet is puskavégre kap-
tak, kutyával fogtak meg, vagy eleve elpusztulva ta-
láltak. Máig titok övezi azt a történetet, hogy 1983 és 
1991 között minimum négy hiúz nyomait észlelték a 
Pilis–Visegrádi-hegység területén is. Ez azért vet fel 
néhány kérdést, mert észak felől csak a Dunán átkel-
ve juthattak ide, ám az egyre enyhébb teleknek és a 
jégtörő hajók rendszeres használatának köszönhe-
tően már nem tudott teljes szélességében befagyni 

a folyó. Keringtek olyan anekdoták is, hogy nem 
természetes úton kerültek a Pilisbe a hiúzok, hanem 
az ott állomásozó szovjet hadsereg tisztjeinek kedv-
telésből tartott állatai szabadultak ki. Az igazságra 
alkalmasint már sose derül fény, de azóta nem leltek 
hiúznyomra a magyar fővároshoz közeli erdőkben. 
Hogy mennyire zárultak le valamilyen oknál fogva 
a Visegrádi-hegység felé vezető természetes ökoló-
giai folyosók, jól szemlélteti, hogy még a Duna túl-
oldalán, a Börzsönyben is legalább tizenöt éve nem 
talál „feleséget” magának a hegység egyetlen hiúza, 
hiába szólongatja tél végén elkeseredetten a „párját”. 
Holott 1915 előtt természetes módon élt és szaporo-
dott a faj a Duna mindkét parti erdőségeiben.

Ha visszatérünk napjainkra a magyarországi 
hiúztörténelemben, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a szlovákiai állomány déli szegélye hazánk Észa-
ki-középhegységében húzódik. Hiúz a Börzsönyön 
kívül a Mátrában, a Bükkben, az Aggteleki-karsz-
ton és a Zempléni-hegységben található. Optimis-
ta szakmai vélemények szerint több szaporulat is 

volt az elmúlt években, ami mindenképp a faj tartós 
megtelepedésének bizonyítéka. Ám e hír még így is 
sovány vigasz természetszerető honfi társainknak, 
hisz hiába a nagy területi lefedettség, ez alig tizen-
öt-húsz példányt jelent. Összehasonlításul: Euró-
pában hozzávetőleg három-négyezer egyedet va-
lószínűsítenek a természetvédők, aminek mintegy 
harmada él a kárpáti régióban. 

TIPIKUS ERDŐLAKÓ
A hiúz úgynevezett élőhely-specialista, azaz a zárt 
és lehetőleg bolygatatlan erdőségeket önszántából 

2019-ben a Vadonleső Program – amely az Agrár-
minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya, a 
Herman Ottó Intézet Nonprofi t Kft. és a Magyar 
Természettudományi Múzeum (MTM) égisze alatt 
működik idestova tíz éve – a hiúzt jelölte az év 
emlősének. Ennek keretében egész évben számos 
rendezvény népszerűsíti Európa nagymacskáját, 
pályázatok és kulturális programok sokasága várja 
a természet értékeire fogékony kicsiket és nagyo-
kat. Március végén az MTM ad otthont a „Hiú(z) 
ábrándok” nyitórendezvénynek, de lesz hiúzos 
akadályverseny, „Hiúz-futás” – azaz olyan futó-
verseny, amelynek kijelölt útvonala kedvenc fa-
junkat rajzolja meg – és „Nagyragadozó szakmai 
workshop”. Végül Hiúz Gála zárja a tematikus évet 
novemberben. A programokról, pályázatokról és 
egyéb hiúzos érdekességekről a www.vadonleső.
hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. Stílu-
sosan szólva: jó hiúzlesést erre az esztendőre!

SZÁZ ÉVE A HIÚZ KÁRPÁTI ALFAJA 
CSAKNEM KIPUSZTULT

A hiúz a fák tör-
zsének karmolá-

sával is jelöli a va-
dászterületének 
a határát. Ez egy 

vizuális és kémiai 
„feromon” jelzés 
egyben, ugyanis 

a karmok tövében 
található speciális 
mirigyek váladé-
kát karmolja bele 

a fába.
Fotó: Ondrej Prosicky / 

Shutterstock

Eddig tíz külön-
böző hangjelzést 
azonosítottak a 
kutatók a hiúz 
kommunikáció-
jában. Nyávog, 
sziszeg, morog, 
mint általában a 
macskák, de vo-
nyít, ha fenyeget, 
vagy épp gurgu-
lázik játékosan a 
kölykével.
Fotó: Karel Bartik / 
Shutterstock
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nem hagyja el, ellentétben olyan más nagyragado-
zó fajokkal, mint a farkas vagy a medve. Élőhelyén 
a nyugalomnak kiemelt szerepe van, az emberi za-
varást nehezen tűri. Jórészt magányosan él a maga 
választotta lakóterületen; a szaknyelv emiatt terri-
toriális fajnak defi niálja. Viszonylag nagy területen 
vadászik, mozgáskörzetének mérete elérheti akár 

a hatvan négyzetkilométert is. Vadászatai során 
kisebb távolságokat tesz meg, mint a farkas, s több 
napig az elejtett préda közelében marad.

„Rómát látni és meghalni” – tartotta az ókori 
közmondás. A fajjal foglalkozó szakemberek, ter-
mészetvédők is gyakran sóhajtják el magukban e 
mondást, de az Örök Várost nagymacskánkkal he-
lyettesítik be. Éles szeme, kitűnő hallása biztosítja 
a hiúznak, hogy már messziről észlelje az ember 
közeledését, és még időben – hangtalan puha lép-

teivel – kitérjen az útjából. Gyakorlatilag esélyünk 
sincs rá, hogy szabad szemmel megpillanthas-
suk őfenségét az erdőben. A nagyon szerencsések 
azonban a téli, havas erdei utakon vagy azok sze-
gélyén rábukkanhatnak nyomaira. Elülső lábain 
ugyanis öt, míg a hátulsókon csak négy ujj talál-
ható, s nyomképében is négy ujj lenyomata látszik. 
A lábnyoma a macskafélékre jellemzően kerekded, 
8-12 centiméter széles, kétszer-háromszor nagyobb 
a vadmacskáénál. Nyomképén a karmok lenyoma-
tait ne keressük: mivel behúzhatók, nem látszanak. 
A karmait leginkább zsákmányszerzéskor használ-
ja, de kaparásai megfi gyelhetők a karomélesítő fák 
törzsein is. Többnyire éjszaka jár préda után, amely 
főleg őz, szarvasborjú vagy mufl on lehet, ám a nyári 
hónapokban nem veti meg az erdeiegereket, poc-
kokat sem. Mivel jellemzően magányosan vadászik, 
kifejlett, egészséges szarvasra ritkán támad. Zsák-
mányát rendszerint lesből fi gyeli, lopva cserkészi 
be, s rövid, de gyors vágtában ejti el.

TÉL VÉGÉN PACSMAGOL
Ha a „pacsmagolás” szót halljuk, általában nem a hi-
úzok szerelmi élete jut eszünkbe. Pedig ez a vadá-
szati szakkifejezés nagymacskánk tél végi párzási 
időszakára vonatkozik. Ilyenkor a hímek különös, 
kicsit hörgésszerű nyávogással csalogatják maguk-
hoz a nőstényeket, s a számukra oly kedves udvar-
lással veszik rá őket a párzásra. A mintegy két hónap 
múlva születő kölykök már nyolchetesen fogyasz-
tanak húst, ugyanakkor kettő-öt hónapos koru-
kig szopnak is, és a következő szaporodási időszak 
végéig anyjukkal maradnak. Bízzunk benne, hogy 
minél többen megérik közülük az ivarérett kort, s 
hosszú évtizedekig otthonra lelnek hazánkban. 

BAKÓ BOTOND

CSAK A HÁBORÍTATLAN ERDŐKBEN 
ÉRZI JÓL MAGÁT

LCNTVUENCREWEX
TERMÉSZETVÉDELMI STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A kölyköknek 
lágy, pelyhes, 
még halványan 
pettyezett 
bundájuk van. 
A foltok csak a 
tizenegyedik 
héttől vállnak 
egyre sötétebbé. 
A szülővacokból 
csak héthetes 
korukban hozza 
ki előszőr őket az 
anyjuk.
Fotó: Menno Schaefer 
/ Shutterstock

Az eurázsiai hiúz elterjedési területe
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Összeállította: Jókuthy Emese

Merkl Ottó, a Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűj-
teményének vezetője és Bálint Norbert amatőr bogárgyűjtő 

– Hangay György és felesége, Lányi Katalin vendégeként – 2018 no-
vember-decemberében rövid tanulmányutat tettek az ausztráliai 
Új-Dél-Wales államban. 
Elsősorban a Kék-hegység (Blue Mountains) erdeiben gyűjtöttek: 
az alacsonyabb részeken legelőkkel tagolt nyílt, szárazabb euka-
liptuszállományokban (Olinda, Putty Road), a magasabb részeken 
nedvesebb, páfrányfás erdőkben (Mt. Wilson, Mt. Coricudgy), illetve 
pár napig Narrabri város közelében félsivatagos száraz erdőben is. 
Körülbelül 1500 bogárpéldányt hoztak haza, melyek preparálása 
már elkezdődött.

GYŰJTŐÚT 
AUSZTRÁLIÁBAN

A Rhyssonotus nebulosus 
viszonylag gyakori szarvas-
bogár Új-Dél-Walesben. 
A Putty Road mentén éjszakai 
lámpázással gyűjtötték
Fotó: Németh Tamás

Merkl Ottó (balra) és Bálint 
Norbert (jobbra) a Wilson-

hegyen
Fotó: Merkl Ottó

Igazi élő kövület: az Omma stanleyi az egyik legősibb bogárcsalád, a triászbogárfélék (Ommatidae) tagja, 
mely már a földtörténeti középidő elején megjelent. Akkor a család fajai meglehetősen gyakoriak voltak, 
ma azonban már csak négy ausztrál és két dél-amerikai fajuk ismert. Ezek azonban meglepően hasonlóak a 
fosszilis fajokhoz. A bogár Narrabri közelében éjszaka, kidőlt fatörzsekről került elő 
Fotó: Németh Tamás
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Kevés múzeumi tárgy tölti a mindennapjait egy fémszekrény sötétjében, állandóan 25 Celsius fokon és 
45 százalékos páratartalomban. Luigi Ferdinando Marsigli Danubius Pannonico-Mysicus című hatköte-

tes monográfi ájának azonban ez a sors kell, hogy jusson. Az aukciós katalógusokban a régi természettu-
dományos könyvek közt szereplő, drága és ritka művet ugyanis méltó módon kell megőriznünk az utó-
kornak. Csak kutatás, kiállítás vagy leltár alkalmával nyitjuk ki a szekrényét, s ilyenkor mindig különleges 
élmény kézbe venni egy közel 300 éves könyvet.

Luigi Ferdinando Marsigli gróf (1658–1730) közel húsz évig tartózkodott Magyarországon. Osztrák csá-
szári szolgálatban harcolta végig Magyarországon a török elleni háborút (1683–1697), majd 1698-ban 
hadmérnökként megbízást kapott I. Lipót császártól a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti új ha-
tár – Magyarország akkori déli határa – kijelölésére. A helyszíni munka – melynek során a több mint 800 
kilométeres határvonalat meghatározták – 1701-ig tartott. Marsigli magyarországi tartózkodása során 
számos térképet rajzolt. Mérnöki munkájában 1696-tól a kéziratos térképeket készítő Johann Christoph 
Müller (1671–1731) nürnbergi térképész segítette. Kettejük tevékenységének köszönhetően készültek el 
Magyarországról az első pontos térképek, kiemelkedő jelentőségű volt a Duna folyását ábrázoló, mérése-
ken alapuló, részletes mappa, amely e terület első megbízható leírásául szolgált. Térképészeti tevékeny-
sége mellett érdeklődött a bányászat, a régészet, a hidrológia, a növény- és állatvilág iránt. Kutatásainak 
eredményeit egy gazdagon illusztrált, hatkötetes műben tárta a nyilvánosság elé.

Folytatás a múzeum blogján: https://mttmuzeum.blog.hu

Történelem és természettudomány hatkötetnyi pergamenen 1726-ból

Matuszka Angéla  írása 

Aurila merita (Zalányi, 1913)
Budapest, Ludovika tér, középső-miocén, szarmata
(Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár gyűjteménye)

DULAI ALFRÉD írása

Amikroszkopikus méretű ősmaradványok a nagyközönség számára ke-
vésbé érdekesek, és a kiállításokon sem találkozhatunk velük, legfel-

jebb egy szkenning elektronmikroszkópos fotókiállításon. 
Annál fontosabbak a szakemberek számára a különböző tudományos 

kérdések megoldásában, például rétegtani vagy őskörnyezeti értékelések 
esetében. Kiemelkedő a jelentőségük a mélyfúrások őslénytani vizsgálata 
során, amikor kicsi a valószínűsége, hogy a pár centiméter átmérőjű fú-
rómag tartalmazzon egy perdöntő kagyló- vagy ammoniteszmaradványt. 

A mikrofosszíliák viszont százszámra előfordulhatnak a pár köbcenti-
méteres mintákban is, így segítségükkel már a terepen eldönthető, hogy 
milyen rétegekben jár a fúrás, és érdemes-e tovább folytatni a sok millió ba 
kerülő műveletet. A paleogén és a neogén képződmények esetében az egy-
sejtű foraminiferák mellett kiemelkedően fontosak a kagylósrákok (Ostra-

coda). Nevüket a mikroszkopikus méretű két oldalsó teknőjükről kapták, 
melyek a háti részen rugalmas sarokpánttal összekapcsolódó módosult 
hátpajzsok (carapax). A kagylósrákok nagyon érzékenyek a környezeti vál-
tozásokra, emiatt főleg a paleoökológiai vizsgálatokban fontosak. Már a 
teknők alakjából és díszítettségéből is lehet következtetni az egykori kör-
nyezeti viszonyokra. 

Az Aurila nemzetség az oligocéntől máig világszerte elterjedt, Magyar-
országon a miocén üledékekből ismert. A normális és csökkent sótartalmú 
sekély tengerek aljzatán élnek. A képen látható Aurila merita faj a csökkent 
sótartalmú tengerben lerakódott szarmata képződményekben gyakori. 

A gödörkézett felszínű teknők a Magyar Természettudományi Múzeum 
Ludovika téri épületének az alapozásánál kibukkanó szarmata agyagmár-
gában is gyakoriak voltak. Méretarány: 100 mikron. 

Magyarország ősmaradványai 28.

Egy olasz hadmérnök a Duna mentén

A hatkötetes művet 2019 
márciusában a nagyközönség 
is megcsodálhatta a múzeum 
kiállításában 
Fotó: Turcsán Zsolt

Szürke gém Raimondo Manzini ábrázolásában 
(részlet a könyvből) 

Fotó: Farkas Eszter
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történelem egyik fontos helyszíne, Európa és a me-
sés Kelet civilizációinak találkozóhelye. Dél-Levante 
– vagyis a mai Izrael, Palesztina és Jordánia terü-
lete – az egész vidék kulturális szempontból talán 
legérdekesebb része, hiszen itt három világvallás 
szent helyei is megtalálhatók. Ezek tükrében külö-
nösen meglepő, hogy egy ilyen frekventált terüle-
ten – ahol nagy birodalmak tudósai és művészei 
megannyi alkotásban örökítették meg a vidék vad-
jait – az őshonos gazellafajok száma és elterjedése a 
legutóbbi időkig tisztázatlan maradhatott. 

NEMRÉG FELFEDEZVE
A levantei partvidéken élő gazellákat a tudomány 
a közelmúltig hegyi gazellának (Gazella gazella) 
ismerte. Az elfogadott álláspont szerint csupán a 
régió déli részén fordult elő egy másik faj is, a dor-
kaszgazella (Gazella dorcas). Maga a hegyi gazel-
la ugyanakkor az elterjedt tudományos vélekedés 
szerint nemcsak a levantei partvidéken volt honos, 
hanem egész Arábiában, sőt Észak-Afrikában is elő-
fordult. Mindazonáltal a faj észak-afrikainak tartott 
képviselőit jó ideje már önálló fajnak tekintik, atla-
szi gazella (Gazella cuvieri) néven. Arábia gazelláit 
illetően azonban sokkal több a bizonytalanság; kü-
lönböző kutatók ugyanis számos, olykor rendkívül 
szűk elterjedésű fajt és alfajt írtak le. Ezek egymás-
hoz, illetve a hegyi gazellához fűződő leszármazá-
si viszonya pedig a legtöbb esetben kérdéses. Az 
sem segíti a helyzet tisztázását, hogy közülük nem 
egy mára kipusztult, így csak múzeumi példányaik 

oggal gondolhatnánk, hogy a világ legbarátság-
talanabb vidékeit, amelyek nagyrészt még ma is 
lakatlanok, elkerülte az ember környezet romboló 

tevékenysége; hogy a perzselő sivatagok élővilágát 
kevéssé érintette a biológiai sokféleség csökkenése, 
a fajok pusztulása. Sajnos azonban e távoli, szél-
sőséges vidékekre is kihatottak bolygónk globális 
problémái, sőt bizonyos területeken a fajok hanyat-
lása gyorsabban következett be, semmint a tudo-
mány lépést tarthatott volna vele. Az arab gazella 
különös története egyike a szóban forgó eseteknek.

ISMERETLEN EMLŐSFAJOK
A kutatók napjainkban is évről évre találnak újabb, 
a tudomány számára ismeretlen emlősfajokat, jel-
lemzően a világ távoli, még feltáratlan területein, 
például a trópusi esőerdők mélyén. Ennél azonban 
jóval meglepőbb – sokszor a szakembereknek is –, 
ha a világ valamely (elvileg) jól ismert, hosszú idő óta 

vizsgált területén bukkannak mindaddig ismeretlen 
emlősfajra. Levante, a Földközi-tenger medencéjé-
nek keleti partvidéke, az ókor nagy civilizációinak 
bölcsője pontosan ilyen térség. Területe az emberi 

J

GAZELLÁI
TITOKZATOS

LEVANTE
A RENDSZERTAN 
REJTÉLYE

A GAZELLÁK RENDSZERTANA 
CSUPÁN AZ UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN 

TISZTÁZÓDOTT

A sokáig arábiai 
hegyi gazellának 

(Gazella gazella 
cora) tartott 

patásokról 
a genetikai 
vizsgálatok 

mutatták meg, 
hogy valójában 

nem a hegyi 
gazella egy 

alfaját, hanem 
az arab gazella 

egy állományát 
képviselik.

Fotó: Buzás Balázs
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vizsgálhatók. Ráadásul az utóbbiak esetében sok-
szor nem ismert vagy legalábbis homályos a gyűjtés 
pontos helye. 

AZ AKÁCIAGAZELLA
Egy nemzetközi kutatócsoport 1997-ben a hegyi 
gazella egy új alfaját írta le Dél-Izraelből, a szá-
raz Arava-völgyből (amely egy hasadékvölgy, s a 
Holt-tenger déli részétől az Akabai-öböl partjáig 
húzódik). Az új alfaj, melyet akáciagazellának (Ga-
zella gazella acaciae) neveztek el, külső jegyei te-

kintetében jelentős eltérést mu-
tatott a hegyi gazella valamennyi 
ismert populációjától. Nevét az 
akáciafáról kapta, amelynek ál-
lományaihoz előfordulása szoro-
san kötődött. Az újonnan felfe-
dezett gazella ugyanis kizárólag 
a sivatag azon síkságain fordult 
elő, ahol fennmaradtak a palesz-
tin akácia (Acacia raddiana) és 
az ernyőakácia (Acacia tortilis) 
számottevő állományai. Az aká-
ciagazella egyetlen populációja a 
hegyi gazella többi csoportjától 
elszigetelten élt, leírásának ide-
jén alig tizenegy felnőtt példánya 

volt ismeretes. Így e nagyon ritka állat megőrzése az 
izraeli természetvédelem egyik fő prioritása lett. 

AZ ARAB GAZELLA
Bár a hegyi gazella összes állományát hosszú időn 
át egyetlen fajnak tekintették, a feltételezett alfajok 
száma követhetetlenül magas volt. Időnként egy-
egy kutató némelyiket faji rangra emelte, hogy 
aztán mások visszaminősíthessék alfajjá. Ám egy 
2010-es vizsgálat, melynek során először alkal-

maztak molekuláris biológiai módszereket az 
Arab-félszigetről, valamint Le-
vantéból származó minták egy-
bevetésére, váratlan eredményt 
hozott. Az új adatok alapjaiban 
változtatták meg mindazt, amit 
a kutatók Levante és Arábia ga-
zelláiról korábban gondoltak. A 
minták között két, világosan el-
különülő leszármazási vonalat 
találtak. Az egyiket az északibb 
eredetű minták alkották, s magá-
ba foglalta a hegyi gazella típusle-
lőhelyét is. A másik leszármazási 
vonal tartalmazta az összes többi 
mintát, Dél-Izraeltől az Arab-fél-
sziget egészéig. A további vizsgá-
latok mind megerősítették ezeket 
az eredményeket. Így valószínű-
vé vált, hogy Levante és Arábia 
hegyi gazellának tartott patá-
sai két különálló fajt képeznek. 
Az egyik a tulajdonképpeni hegyi 

gazella, amely Levante partvidékén honos, Török-
országtól az izraeli Negev-sivatag északi részéig. 
A másik, hatalmas elterjedésű faj Levante legdélibb 
részét és Arábia egészét lakja. Utóbbi, noha öröklés-
tani szempontból változatosabbnak bizonyult, nem 
mutatott olyan belső genetikai mintázatot, amely 
alapján indokolt lenne további alfajokra osztani. De 
a számtalan már leírt faj és alfaj mellett kihívást je-
lentett megállapítani, hogy mi is lehetne e második 
faj érvényes tudományos neve. A kutatók végül arra 
jutottak, hogy egy 1825-ös német expedíció során 

a Faraszán-szigeteken gyűjtött és rögtön önálló 
fajként azonosított rejtélyes gazella lehet a máso-
dik faj névadója. A Vörös-tengeren található, Sza-
úd-Arábiához tartozó és annak partjaitól nyolcvan 
kilométerre fekvő szigetekről származó arab gazella 
(Gazella arabica) egyetlen ismert koponyája és bőre 
azonban olyannyira különbözött minden más ga-
zelláétól, hogy ez korábban megfejthetetlen talányt 
jelentett a kutatók számára. Főleg a koponya okozott 
problémát, mivel méretében és jegyeiben teljesen 
különbözött bármely Arábiában élő gazella kopo-
nyájától. Ráadásul a napjainkban a Faraszán-szi-
geteken élő gazellák jegyeitől is markánsan eltért. 
A rejtély megoldását most is a molekuláris geneti-
kai vizsgálatok jelentették. Kiderült ugyanis, hogy 

ARÁBIÁBAN A GAZELLÁK VADÁSZATA 
ŐSI TRADÍCIÓ, AMELY VÉGSŐ SORON 
AZ OTT ÉLŐ ÁLLOMÁNYOK CSAKNEM 

TELJES KIPUSZTULÁSÁHOZ VEZETETT

A térség többi 
gazellájánál 

nagyobb termetű 
és erőteljesebb 

testfelépítésű 
hegyi gazella 

természetes 
elterjedése csak 

az elmúlt évtized 
vizsgálatainak 

eredményeként 
tisztázódott.

Fotó: Dr. Németh Attila

Az arab gazella 
illusztrációja 
Philip L. Sclater 
és Oldfi eld 
Thomas 1894-
ben kiadott The 
Book of Antelopes 
című könyvben. ➤
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a koponya és a bőr nem egyazon egyedtől szárma-
zik, sőt a két állat bizonyosan nem egy helyen élt. 
A koponya egyértelműen a már örökléstanilag is 
azonosított hegyi gazellához volt köthető, amely 
csak a levantei partvidéken fordul elő. A bőr azon-
ban az Arábiára jellemző gazellák genetikai tulaj-
donságaival mutatott egyezést. Így az arab gazella 

névhordozó példánya kizárólag a Faraszán-szige-
tekről származó bőr maradt, s immár az is egyértel-
művé vált, hogy a korábban hegyi gazellának tartott 
arábiai állatok egy másik fajt képviselnek. 

VESZÉLYEZTETETT PATÁSOK
Túljutva a rendszertan útvesztőjén és leküzdve a 
tudománytörténeti nehézségeket ma már világo-
san láthatjuk, hogy Levante partvidékén valójában 
három különböző gazellafaj őshonos. A terület java 
részén a nagyobb testméretű hegyi gazella fordul 
elő, mely a mediterrán éghajlathoz és növényzethez 
alkalmazkodott. Ám Levante legdélibb, már sivatagi 
klímájú vidékein két másik faj váltja a hegyi gazel-
lát, az Észak-Afrikában is honos dorkaszgazella és 
az újonnan azonosított arab gazella. 

Minden jel szerint az akáciagazella nem al-
kot önálló alfajt az arab gazellán belül, hanem egy 
valamikor Izraeltől Jemenig és Ománig elter-

jedt faj egyik utolsó túlélő populációját képviseli. 
Az arab gazella esetleges alfajainak kérdéskö-

rében ugyanakkor a legnagyobb problémát az 
okozza, hogy mind a levantei térségben, mind az 
Arab-félszigeten rendkívül megritkultak e patások. 
Az arab gazella vadon élő állományai gyakorlatilag 
Dél-Izraelre, valamint Szaúd-Arábia vörös-tenge-
ri partvidékére és szigeteire korlátozódnak. Arábia 
többi régiójában jellemzően visszatelepített gazel-
laállományokkal találkozhatunk. Utóbbiak esetében 
sokszor nem ismert az egyedek eredete és genetikai 

háttere, vagyis az, hogy nem a feltételezett külön-
böző alfajok keveredéséből származnak-e. Ez pedig 
nagymértékben megnehezíti az örökléstani ered-
mények értékelését. Bármennyire is hihetetlennek 
tűnik, az említett elhagyatott, jórészt sivatagos tájon 
a természetvédelmi problémák gyökerei messze a 
múltba nyúlnak vissza. A térség népességének kö-

A hegyi gazella 
nőstényekből és 
borjakból álló kis 
csoportokban él. 
A felnőtt hímek 
magányosak, 
territóriumot 
tartanak fenn 
és csak párzás 
idején keresik 
a nőstényeket. 
(fent)
Fotó: Buzás Balázs

Dorkaszgazella 
legel Izraelben, 
az Arava-völgy 

még fennmaradt, 
öreg akácia 

állományában. 
Egykor ezek 
az élőhelyek 

jelentették mind 
az arab, mind a 
dorkaszgazella 

legfőbb 
táplálkozó 

területét. 
Fotó: Dr. Németh Attila
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rében a vadászatnak mindig is nagy tradíciója volt, 
ami a 20. század végére a patások szinte teljes ki-
halásához vezetett. A 19. századtól megjelenő mind 
modernebb lőfegyverek, majd a 20. század elejétől 
elérhető gépjárművek olyan motorizált vadászatok 
elterjedését hozták a régióba, amelyek még a lakat-
lan sivatagok vadállományát is vészesen megritkí-
tották, pedig ezek a sivatagok jelentették az utolsó 
menedéket sok, a kedvezőbb élőhelyekről korábban 
kiszorult patás, köztük megannyi gazella számára. 
A helyzet a Levantei partvidéken sem alakult  sze-
rencsésebben. Előbb az Oszmán birodalom, majd az 
azt váltó angol fennhatóság idején zajló vadászat és 
környezetátalakítás vezetett számos faj eltűnéséhez 
vagy drámai visszaszorulásához.

Napjainkban mind Izraelben, mind a környező 
arab országokban komoly erőfeszítéseket tesznek 
a maradék gazellaállományok megmentése érde-

kében. Számos régi élőhelyükre telepítették vissza 
őket. Ám a fajok fennmaradása a térségben sajnos 
még így sem egyértelmű. A hegyi gazella gyakor-
latilag már csak Izraelben él. Néhány egyed ugyan 
előfordul a Jordán folyó völgyében, Nyugat-Jordá-
niában is, de ezek jellemzően az izraeli állományból 
származó kóbor példányok. Nemrég egy apró tö-
redékállományt találtak Törökország déli, Szíriával 
határos vidékén, Hatay tartományban is. A faj teljes 
állománya azonban így is kevesebb mint háromezer 
egyed, ráadásul az elmúlt tizenöt évben drasztikus, 
bő 70 százalékos állománycsökkenésen esett át. 
Az arab gazella dél-levantei populációja kritikus 
helyzetben van, fennmaradása a húsz éve zajló 
erőfeszítések ellenére is erősen kérdéses. A dorkasz-

gazella, bár egykor Arábia-szerte elterjedt volt, im-
máron Afrikán kívül csak Izraelben él. 

A GAZELLÁK JELENTŐSÉGE
A közhiedelemmel szemben a gazellák nem a kopár 
homokdűnék, hanem a sivatag vádi-ökosziszté-
májának lakói. A gazellák jelenléte, miként számos 
vizsgálat igazolta, rendkívül fontos a sivatagi öko-
szisztéma működése szempontjából. Nem csupán 
bizonyos növényfajok, például az akáciafák terje-
dése tekintetében nélkülözhetetlenek: jelenlétük 
kihat a sivatag ízeltlábú-közösségének sokfélesé-
gére is, ami alapvetően befolyásolja a gyíkok és a 
madárvilág fajgazdagságát. Kiválóan igazolta ezt 
az a vizsgálat, amelyet az Arava-völgyben végeztek, 
melynek izraeli részén napjainkig fennmaradtak a 
gazellák, míg jordániai részéről már négy évtizede 
kipusztultak.  

Épp ezért örvendetes, hogy immár komoly erőket 
fordítanak a térségben a gazellák megmentésére. 
Remélhetőleg az erőfeszítések idővel eredményre 
vezetnek, s Levante gazelláinak története az arab 
nyársasantilop megmentéséhez hasonló sikertörté-
netté válik. 

DR. NÉMETH ATTILA

AZ ARAB-FÉLSZIGETRE 
VISSZATELEPÍTETT GAZELLÁK AKÁR 

ALFAJI HIBRIDEK IS LEHETNEK

A Szahara 
szinte egész 
területén honos 
dorkaszgazella 
valamikor 
Arábia vidékein 
is elterjedt volt, 
ma már azonban 
Afrikán kívül 
csupán Izraelben 
fordul elő.
Fotó: Buzás Balázs

A hegyi gazella 
tipikus élőhelye. 

Ez a gazellafaj 
a Levantei 
partvidék 

mediterrán 
éghajlatú és 
növényzetű 

élőhelyeihez 
alkalmazkodott. 

Fotó: Dr. Németh Attila
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VENDÉGÜNK VOLT 
SANDOKAN
Február 15-én, pénteken Állatkertünk-
be látogatott a neves indiai színművész, 
Kabir Bedi, akit a hazai közönség a Ma-
gyarországon az 1980-as évek első fe-
lében sugárzott, nagy népszerűségnek 
örvendő tévéfi lmsorozat, a Maláj tigris 
főszereplőjeként, a legendás Sandokan 
megszemélyesítőjeként ismerhet legin-
kább (noha természetesen sok más, vi-
lágszerte vetített fi lmben is játszott).

A látogatás fő eseménye hím tigri-
sünknek, Norbinak a jelképes örökbefo-
gadása volt. A tigrisek kifutójánál Kabir 
Bedi emlékeztetett a Maláj tigris egyik 
jelenetére, amelyben Sandokan egy tig-
rissel került összetűzésbe. A történelmi 
időkben, így a XIX. században is, amikor 
a Maláj tigris története játszódik, a tigri-
sek sokkal gyakoribbak voltak, és Ázsia 
számos vidékén vadászták őket. A mai 
korban viszont – ahogy Kabir Bedi fogal-
mazott – Sandokan aktuális üzenete már 
az, hogy meg kell védeni ezeket a ritku-
lóban lévő állatokat.

Az örökbefogadás kapcsán gratulált az 
Állatkertnek az itt zajló természetvédelmi 
munkáért, mi több, a kert több lakóját is 
meglátogatta: nemcsak a tigriseket, ha-
nem a tevéket, illetve az India-ház kör-
nyékén lakó állatokat is.

A program része volt, hogy Kabir Bedi 
a Varázshegy Csillagterében találkozott 
az Állatkertet ezen a napon felkereső 
magyarországi rajongóival, akik mind-
egyike a helyszínen dedikált fényképet 
kapott, sőt, legtöbbjük közös fotót is ké-
szített a híres színésszel.

ÚJ ÁLLATUNK, A DÉLI PUDU
Egy érdekes új fajjal, a Dél-Amerikában őshonos – 
Chilében, valamint Argentína Chilével szomszédos 
határvidékén élő – déli puduval, más néven déli tör-
peszarvassal gazdagodott Állatkertünk. A Calviac és 
Párizs (Vincennes) állatkertjéből nemrégiben érke-
zett két pudut a Pampakifutóban láthatja a nagykö-
zönség, együtt a sörényes hangyászokkal.

A déli pudu nemigen nyom többet 12 kilónál. Mint 
a szarvasfélék többségénél, itt is csak a bikák növesz-
tenek agancsot, amely egyébként nem nagyobb 6-7 
centiméternél. A déli törpeszarvasok természetes 
élőhelyükön sajnos ritkulóban vannak. A kipusztu-
lás közvetlen veszélye egyelőre ugyan nem fenyege-
ti őket, és így a Nemzetközi Természetvédelmi Unió 
(IUCN) a veszélyeztetettség mértékét kifejező kate-
góriarendszerében a „fenyegetettség közeli” (near 
threatened) kategóriába sorolta a fajt, az Európai Ál-
latkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) mégis 
életre hívott egy olyan regionális tenyészprogramot 
(úgynevezett EEP-t), amely az egész kontinensen 
összehangolja a déli pudu állatkerti szaporítását.

Összeállította: Hanga Zoltán • Fotó: Bagosi Zoltán
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ÚJABB ERSZÉNYES GYEREKEK
Legutóbbi lapszámunkban már hírt adtunk arról, 
hogy az állatkertekben rendkívül ritkán látható, és 
még ritkábban szaporodó vombatoknál már a ne-
gyedik kölyök cseperedik. Ám azóta újabb i� ú erszé-
nyeseket is láthat a nagyközönség. Gyermek áldás 
volt például a kúszóerszényesek közé tartozó ró-
kakuzuknál (Trichosurus vulpecula). A kölyök – aki 
egyébként a Ruta nevet kapta – számításaink sze-
rint még október közepén születhetett, így március 
elejére nem csupán előmerészkedett az er szényből, 
hanem az idő nagy részét már az anyaállat, Rozma-
ring hátán csimpaszkodva töltötte.

A szomszédban lakó vörösnyakú, népszerűbb 
nevükön Bennett-kenguruknál (Macropus rufog-
riseus) is születtek apróságok. Három kölyök már 
február elején ki-kinézegetett az erszényből, ők 
március végére már el is kezdtek kijárogatni onnan. 
Időközben viszont két másik nőstény erszényében is 
láthatóvá váltak az ott cseperedő kicsik: náluk azon-
ban májusban jön majd el az ideje annak, hogy is-
merkedni kezdjenek az erszényen kívüli világgal.

MENTETT MACSKABAGOLY
Február utolsó napjaiban került sor az idei év első szabadon engedésére. A szerencsés 
állat ezúttal egy macskabagoly volt, aki még december 28-án került a Sünispotályba. Az 
állatot az Árpád híd budai hídfőjénél, a földön találták, meglehetősen rossz, röpképtelen 
állapotban. Valószínű, hogy repülés közben valamivel – talán egy mozgó gépjárművel 
– ütközhetett, s ez okozott olyan fejsérülést, amely az állat látására is kihatott. Az első he-
tekben a gondozóknak kézből kellett etetniük a madarat. Bár sokáig kétséges volt, hogy 
el lehet-e engedni valaha is az állatot, az orvosi kezelés és a Sünispotály munkatársainak 
gondos munkája végül meghozta a kívánt eredményt. A macskabagoly teljesen felgyó-
gyult, így sor kerülhetett a szabadon engedésére.

Mivel a madarat az Árpád hídnál találták, mindenképpen Buda északi felében igye-
keztünk alkalmas helyet találni a szabadon engedésére. Olyan területet kerestünk, amely 
összefüggő beépítetlen térséghez kapcsolódik, de a lakott részektől sem esik messze (hi-
szen a macskabaglyok sokszor emberi települések környékén találják meg a számításu-
kat), és egyéb szempontból is alkalmas élőhely lehet az állat számára. A választásunk a II. 
és a III. kerület határán található Kővár térségére esett (amely légvonalban alig 4 km-re 
esik az Árpád híd budai hídfőjétől). Itt engedtük szabadon az állatot a tél utolsó szerdáján, 
a koraesti órákban.
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Kulturális rovat

Vannak, akiknek a végtelen rónaságot jelentő Hortobágy a világ kö-
zepe. Különleges e táj, ahol akadálytalanul fújhat a szél, ahol a lá-
tóhatáron – Petőfi szavaival élve – „az ég a földet éri”. A legutolsó 
kutatások kiderítették, hogy a Hortobágy Közép-Európa egyetlen 
nem erdőirtásokkal által kialakult pusztája. Természetesen a Tisza 
mellett voltak jelentősebb erdőterületek, amelyek maradványa az 
Ohati és Újszentmargitai tölgyes, de ezek többségét kiirtották. A 
puszta nagy része azonban – ezt talajtani és pollenanalitikai vizsgá-
latok bizonyítják – nyílt legelő táj volt. Ilyennek láthatta a gödörsíros 
kurgánok népe, akik i. e. 3000 évvel az első kunhalmokat emelték 
előkelőségeik sírárka fölé. 
A múlt század derekán azonban jelentősen megváltoztatták a Horto-
bágy arculatát, földjét megpróbálták megművelni.  Ehhez több mint 
ezer kilométernyi csatornát ástak, s elkezdtek a területen – Micsurin 
tanításait követve – rizst és gyapotot termeszteni.
Húsz évvel később szerencsére nagyot fordult a világ, s itt, a ró-
nán megszületett hazánk első nemzeti parkja, amelynek második 
igazgatója a hetvenes évek derekán Aradi Csaba lett. Nyugodtan 
elmondható, hogy ő is azok közé tartozik, akik számára a Hortobágy 
a világ közepe.
Dr. Aradi Csaba 1944. december 1-jén született Celldömölkön, és 
1953-ban, még gyermekfejjel találkozott először a Hortobággyal. 
Egész lapszámunk kevés volna ahhoz, hogy csak címsorokban is 
felsoroljuk, mi mindent tett a Pusztáért. A legfontosabb talán az, 
hogy egy ökológus szemével látta és vezette a nemzeti parkot. Jól 
tudta, hogy itt minden – a csapadék, a talaj, a növényzet, az állatvi-
lág – egymásra épül. Csak akkor lehet a bonyolult ökológiai lánco-

latot fenntartani, ha minél előbb és minél jobban megismerik azt. 
Nem csoda, hogy igazgatóként is igazi terepember maradt, nem 
az íróasztal mellől döntötte el, miképp lehet a Hortobágyot eredeti 
formájában átadni az utókornak. A munkálatok során elvégezték a 
tájrekonstrukciót, csatornákat temettek be, felmérték az állat- és 
növényvilágot. A turizmus fejlesztése is az elsődleges célok között 
szerepelt, megépült a HNP látogatóközpontja. Mindeközben harcol-
ni is kellett: hol a Hortobágyi Állami Gazdasággal, hol a vadászok-
kal, máskor a libatartókkal – s volt, amikor az aktuális miniszterrel. 
Munkájának talán legnagyobb elismerése volt, amikor a Hortobágyi 
Nemzeti Park 1999-ben a világörökség része lett.
Aradi Csaba a felelősségteljes igazgatói teendők mellett is időt tu-
dott szakítani a következő nemzedék oktatására. 1969 óta tanít a 
Debreceni Egyetemen, volt hallgatói közül nem egy már itthon és 
külföldön elismert tudós, sőt, professzor.
Nyugdíjasként is megmaradt terepi ökológusnak, és faradhatatla-
nul kutatja a debreceni és a város környéki élőhelyeket.
A fentiek tükrében nem véletlen, hogy a nemrég megjelent DVD 
címe egy Peter Rosegger-idézet: „Amit haragomban földre dobtam, 
kikelt nyomban – s jégeső aratta. Kedvvel mit vetettem, annál szeb-
ben nőtt a kertben – áldás maradt rajta.”
Megrendelhető: 
Médiacentrum Debrecen Kft., 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
E-mail: info@mcdb.hu

A Madárbarátok nagykönyve több szempontból is egyedülálló kötet. 
Egyfelől: ilyen részletes madárvédelmi munka még nem született 
Magyarországon. Másfelől: az egész könyvet a szerző illusztrálta, 
megszámlálhatatlanul sok, témába vágó, különleges felvétellel. Har-
madszor pedig ez az a madarakkal foglalkozó könyv, amelyet min-
den madár- és természetbarátnak feltétlenül meg kell vennie!
A szerző nem csupán a madarakkal foglalkozik – bár kétségkívül ők 
az igazi főszereplők –, hanem minden olyan állatcsoporttal, amely 
a környezetünkben megtelepedhet. Hiszen minden kert és a park 
bonyolult ökológiai egység, amelynek az állat- és növényvilágát nem 
szabad egyenként vizsgálni: az egyes fajok ugyanis kölcsönhatás-
ban élnek egymással.
Ennek figyelembevételével helyet kaptak a könyvben a gerinctele-
nek, a kétéltűek, a hüllők és az emlősök is. Ám nem az unalomig is-
mételt leírásukat kapja az olvasó, hanem mást, ennél sokkal többet: 
miképp védhetjük őket, hogyan varázsolhatunk számukra ideális 
otthont egy mégoly kis kertben is. Ehhez persze szükség van meg-
felelően összeválogatott, táplálékot és búvóhelyet biztosító növény-
zetre, etetőkre, itatókra, madárfürdőkre, fészkelőhelyekre. Orbán 
Zoltán egyszerű és hasznos tanácsok füzérét tárja az Olvasó elé, 
érdemes ezeket egytől-egyig megfogadni.

S mindeközben pedig olyan kérdésekre is választ kapunk, hogy 
miért a macska a madarak legnagyobb vámszedője; van-e létjogo-
sultságuk kertünkben a varjúféléknek; miért jó, ha időnként egerek 
cikáznak a kiskertben; hogyan készíthetünk garázst a sünöknek és 
más állatoknak; és mit tegyünk, ha elárvult kismadarat találunk.

„Kedvvel vetettem”
portréfi lm Aradi Csabáról 

Madárbarátok nagykönyve

KOVÁCS ZSOLT írásai

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával

ORBÁN ZOLTÁN

MADÁRBARÁTOK NAGYKÖNYVE

(Cser Kiadó, 2019)
Ára: 5995 Ft
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prérikutya (Cynomys ludovicianus) sok állat-
kert-látogató kedvence. Izgalmas kifi gyelni, 
melyik a vezér, a ranglétrának ki melyik fokán 

áll; vagy azt, amikor az apró kölykök ismerkednek a 
számukra teljesen új külvilággal. 

Amilyen népszerű a prérikutya, olyan félreérthe-
tő a neve. Mi, magyarok az angol prairie dog tükör-
fordítását használjuk. Ez az elnevezés onnan ered, 
hogy a prérikutyák olykor az ebek szűkölését, uga-
tását idéző hangot hallatnak, s az utóbbiakéra emlé-
keztet a faroktartásuk is. Ennél több közük azonban 
nincs a kutyához; a nálunk élő állatok közül az ürgé-

A

vel és a mókussal állnak közelebbi 
atyafi ságban. Nevük első tagja már 
egyértelmű, hisz az Újvilág fát-
lan, hatalmas síkságain honosak. 

A „préri” szó egyébként francia ere-
detű, s mivel a francia telepeseket a 

táj óhazájuk mezőségeire emlékeztette, 
használni kezdték a kifejezést a végtelen 

észak-amerikai pusztaságok elnevezésére is.

ŐRSÉGBEN A FÖLDSÁNCON
A prérikutyához a nálunk honos emlősök közül leg-
inkább az ürge hasonlít – mind megjelenésében, 
mind életmódjában. Előbbi járatai azonban lénye-
gesen nagyobbak, s a bejáratuk leginkább vakond-
túrásra emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy egy 
földgyűrű veszi körül, melynek közepén ott tátong 
a nyílás. E mintegy 20-30 centiméter magas föld-
sáncnak két fontos feladata van. Egyrészt a sík te-

rületen kiváló magaslesként szolgál a prériku-
tyáknak, amikor ellenségeik hollétét 

kémlelik. A közösség tagjai közül 
legalább egy mindig őrségben áll, 
leginkább a kis földsáncon. Ha el-
lenség tűnik fel a láthatáron, a „strá-

zsa” rövid, éles, füttyszerű hanggal ad jelet 
a menekülésre. A földsánc másik nagy előnye, hogy 
kiadós esőzések alkalmával gátként szolgál, meg-
óvja állataink járatait a jelentősebb mennyiségű víz 
betörésétől. 

DIÓ  NAGYSÁGÚ ÚJSZÜLÖTTEK
A prérikutyának több faja ismeretes, melyek kö-
zül a feketefarkú a legelterjedtebb, rendszerint ezt 
tartják az állatkertekben is. Meglehetősen szapora 
állat: a tavasz beálltával – március végén, április ele-
jén – hozza világra az anya kettő–tíz (legtöbbször 
négy-öt) csupasz utódát, amelyek súlya alig másfél 
dekagramm – ez egy nagyobb dió tömegével vetek-

A PRÉRI BÁJOS

RÁGCSÁLÓJA

A prérikutyák 
a mókusfélék 

családjába tar-
toznak, ahova 50 

nemzetség 273 
faját sorolják. 

Átmenetet képez-
nek a pofazacs-

kós ürgék és a 
mormoták között. 
Náluk még fellel-

hető a pofazacskó 
elcsökevényese-

dett maradványa. 
(jobbra)

Fotó: Marco Specht / 
Shutterstock

A prérikutyák 
évente kétszer 

vedlenek. A nyári 
szőrzet puha 

és fi nom, a téli 
merev és vastag. 

A szőrzet színe 
és jellege nincs 

összefüggésben 
sem a korral, sem 
az állat nemével. 

A nőstények 
általában tovább 

élnek a hímeknél.
Fotó: Eric Isselee / 

Shutterstock
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szik. Őszre már annyira megerősödnek, hogy gond 
nélkül át tudják vészelni a telet. Ivarérettségüket a 
vadonban csak hároméves korukra érik el – de nem 
mindegyik, hiszen számos ellenség leselkedik rá-
juk. Leginkább a préribaglyok, csörgőkígyók, préri-
farkasok, feketelábú görények és amerikai borzok 
tizedelik őket. Míg a természetben ritkák a nyolc 
évnél idősebb egyedek, addig az ember oltalmában 
akár a tizenkét éves kort is megérhetik.  

A prérikutya tápláléka magvakból, fűfélékből és 
lágy szárú növényekből áll. Mivel a pusztán ala-
csony energiatartalmú táplálékhoz jut, testmére-
téhez képest hihetetlen mennyiségű élelemre van 
szüksége ahhoz, hogy a teleléshez nélkülözhetetlen 
zsírtartalékot fel tudja halmozni. E negyven cen-
timéter testhosszú állatok súlya ugyanis tavasszal 
nem több, mint kilencven dekagramm, ám ősszel, 
mielőtt téli álomra szenderülnének, megközelítik a 
két kilót. Ez azt jelenti, hogy egy-egy prérikutya-ko-
lónia a legelőn hatalmas területeket képes lerágni. 
Kétszázötven prérikutya eszik annyit, mint egy 
intenzív tejelő szarvasmarha, vagy harminc eszik 
annyit, mint egy birka. 

TÁRSBÉRLETBEN A RAGADOZÓKKAL
Egy-egy átlagos kolónia legalább ezer egyedből áll, 
de hajdan, mielőtt a prérit nem vonták mezőgazda-
sági művelés alá, lényegesen nagyobbak is kiala-
kulhattak. A legnépesebbet 1902-ben fedezték fel: 
mintegy kétharmad magyarországnyi területet né-
pesített be rágcsálónk, s a „városállamban” a becslé-
sek szerint több mint 400 millió példánya élt. 

A prérikutyák rendkívüli módon ragaszkodnak 
otthonukhoz, megszokott területeikhez, mondhat-
ni, helyhez kötöttek. Ezzel is magyarázható, hogy 
járataikban, ha olykor-olykor felbukkan egy nem 
kívánt albérlő – például préribagoly vagy csörgő-
kígyó –, akkor inkább eltűrik a hívatlan jövevényt, 
semhogy továbbálljanak. Jellemző, hogy a járatok-
ban e ragadozók nem támadják meg őket, ám a föld 

felszínén minden aggály nélkül 
zsákmányolnak belőlük. 

A prérikutyák száma a 20. 
század első felében drasztikus 
fogyatkozásnak indult, ami el-
sősorban a hatékony mérgek el-
terjedésével magyarázható. A 
feketefarkú prérikutyák egyed-
száma olyannyira lecsökkent, 
hogy 1950-ben a természetvédők 
már a faj kipusztulásától tartottak. 
Ekkor az illetékes hatóságok köz-
beléptek, védelem alá helyezték 
őket. Irtásukat a törvény nagyon 
súlyosan büntette. A védelem 
mellett szaporaságuknak és ter-
mészetes ellenségeik megfogyat-
kozásának is köszönhető, hogy 
néhány év alatt egyes területe-
ken robbanásszerűen, sose látott 
mennyiségben elszaporodtak. 
Mindez egy új környezeti kataszt-
rófa rémképét vetette fel. Ennek 
elkerülése érdekében a prériku-
tyák egy részét olyan helyekre te-
lepítették át, ahonnan a faj régeb-
ben kipusztult. Segít a helyzeten, 
hogy a ragadozók száma is meg-
növekedett.

DR. TÓTH ZSIGMOND

PRÉRIKUTYA A HÁZNÁL?
Segített az állományszabályozásban az is, hogy je-
lentős mennyiségben fogtak be vadon élő példá-
nyokat, hogy társállatnak adják el őket. A prériku-
tya ugyanis rendkívül könnyen szelídül, különösen 
akkor, ha már egészen fi atal korától foglalkoznak 
vele, gyakorta kézbe is veszik. Emellett megkez-
dődött zárttéri tenyésztésük. Így az ezredforduló 
táján már megjelentek a különböző színváltozatok 
is, például a barna alapon fehértarka, valamint az 
albínó és a kék szemű fehér. Idővel azonban kide-
rült, hogy ezek az állatok istenigazából csoportban 
érzik jól magukat, s tágas kifutót vagy legalább egy 
félszobányi terráriumot igényelnek, melyben jára-
tépítésre alkalmas mély földréteget kell biztosítani. 
A természetben e rágcsálók függőleges, aknaszerű 
alagútjaiban körülbelül egy méter mélységben talál-
hatók az első vízszintes elágazások, amelyek egyfaj-
ta előszobát képeznek. Ide az állatok csak menekü-
lés esetén rejtőznek. A járatrendszer alsóbb szintjén, 
három-négy méter mélyen húzódnak a nagyobb 
„helyiségek”, ahol többek közt téli álmukat alusszák, 
de az üregek „szülőszobaként” is szolgálnak. Tehát 
módfelett nehéz nekik otthoni körülmények között 
megfelelő helyet biztosítani, s így a magánemberek 
körében a prérikutyatartás gyakorlatilag megszűnt. 
Akit érdekelnek ezek a kedves rágcsálók, annak leg-
egyszerűbb, ha egy állatkerti kolóniát fi gyel meg – 
például a Fővárosi Állat- és Növénykertben. 

Bár a feketefarkú prérikutya 
nagy területen elterjedt, oda,  
ahol intenzív a mezőgazdaság, 
már nem térhetett vissza, hiszen 
hajdani élőhelye gyökeresen 
megváltozott. Ennek ellenére a 
faj egyedszáma olyan magas, 
hogy immár állománya stabil.

LCNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A faj komoly sze-
repet tölt be a préri 

jellegzetes növény-
zetének fennma-

radásában, hiszen 
a talaj közelében 

elrágja a magasabb 
növények szárát, 

hogy azokat el-
döntve messzebbre 
elláthasson. Emiatt 
csak a leggyorsabb 

növekedésű fajok 
képesek megma-

radni a préri-
kutya-kolóniák 

közelében.
Fotó: Jolanda Aalbers / 

Shutterstock

A prérikutya elterjedési területe
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Amerikában nemzeti bajnok címet is szerzett. Ter-
mészetesen nem kellett elutazniuk a távoli Szibéri-
ába a macskáért, az eladó Moszkván keresztül re-
pülőgépen küldte el nekik az állatot. De izgalomban 
így is volt részük, mivel ekkoriban tartósan mínusz 
25 fok alatti hőmérséklet volt az orosz fővárosban, 
ám a kiváló szervezésnek köszönhetően a macska 
egy termotasakokkal bélelt szállítóládában problé-
mamentesen megérkezett.

Azóta Németh László Kazahsztánból vásárolt egy 
nőstényt, amely svéd és USA-beli vérvonalakat kép-
visel. Ez az állat szintén Moszkván keresztül érkezett 
hozzánk. Napjainkban nemzetközi macskaszállítás 
szempontjából Moszkva az egyik legmegbízha-
tóbb átrakodási centrum, amelyen keresztül Kína 
és Közép-Ázsia felé igen sok jó minőségű állat jut 
el szerető gazdájához. De magában Moszkvában 

világ macskabarátainak egy külön csoportját 
alkotják azok, akik a különleges formájú, az át-
lagos szőrstruktúrától eltérő kinézetű bársony-

talpúakért lelkesednek. A cornish rex is elsősorban 
azok igényeit elégíti ki, akik barátságos, kötődő, 
ugyanakkor meglepő külsejű állatot szeretnének 
gondozni otthonukban.

Bár Magyarországon az első cornish rexek már 
körülbelül másfél évtizede feltűntek, a fajta akkor 
még nem tudott meghonosodni. Németh László ki-
lenc évvel ezelőtt importált Csehországból egy tek-
nőctarka kis nőstényt, Pendragon Dömpert, és ez-
zel megvetette a hazai cornish rex-állomány alapját. 

TERMOTASAKOKKAL BÉLELT SZÁLLÍTÓLÁDÁBAN
László már több mint 30 éve tenyészt fajtamacs-
kákat, de így is nagy kihívást jelentett számára egy 
megfelelő, ígéretes tenyészkandúr megvásárlása. 
Ahhoz ugyanis igen jól kell ismernie a fajtaleírást, 

hogy egy-egy alom kölykei között meglássa azt, 
amelyik később kiváló küllemmel bíró tenyészál-
lat lesz. Elvileg megvolt annak a lehetősége, hogy 
Dömpert egy szomszéd országba viszik fedeztetés-
re, de mivel meglehetősen ritka és értékes fajtáról 
van szó, a kandúrtulajdonosok nem szívesen vállal-
ják, hogy nem az ő állományukban élő nősténnyel 
pároztassanak. Ezért nem maradt más lehetősége 
Lászlónak, aki idővel maga lett a cornish rexek 
tenyésztője, hogy az internetet böngéssze, s 
onnan próbáljon eladó kandúrra szert tenni. 
Talált is Kaliforniában egy tenyészetet, de ott 
másfélmillió forinttól indultak a választásikö-
lyök-árak. Amikor azonban László meglátta, 
hogy egy kivételesen jó minőségű cornish 
rex kandúrt Oroszországba szállítottak, fel-
csillant a remény, hogy elfogadható áron 
hozzájuthat egy jó minőségű kis kandúr-
hoz. Oroszország napjainkban macska-
nagyhatalomnak számít, az ottani tenyész-
tők hatalmas összegeket költenek arra, hogy 
a lehető legjobb vérvonalú tenyészállatokhoz 
jussanak. Mivel jellemzően nagy állományok-
kal dolgoznak, rövid időn belül tudnak eladásra 
kínálni továbbtenyésztésre alkalmas kölyköket 
is. Lászlóék Nyizsnyij Novgorodból vásárolták 
meg első cornish rex kandúrjukat, amelynek apja 

A

A cornish rex 
nagyon jól tart-

ható nemcsak 
más macskafaj-

tákkal, hanem 
például kutyával 

is. Akár az appor-
tírozást is ellesik 
a velük élő ebek-
től, ezzel gazdá-
juknak különös 

meglepetéssel 
szolgálhatnak.

Fotó: Jagodka / 
Shutterstock

A CORNISH REX
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is minden korábbinál jobban virágzik a macskate-
nyésztés, így nem meglepő, hogy minden hétvégén 
legalább egy macskakiállítást rendeznek. Az orosz 
macskatenyésztők nemcsak a helyi igényeket elégí-
tik ki, hanem jelentős mennyiségben exportálják is 
a kölyköket, leginkább Kínába, ahol egyre több te-
nyészetet alapítanak.

GÜLÜ SZEM, PÚPOS HÁT
A cornish rex mindössze fél évszázados fajta: Ang-
liában, egy lóistállóban egyszer egy (utóbb Calibun-
ker névre keresztelt) göndör kölyökmacskát találtak, 
amelynek anyját ismerték, apját viszont nem. Mivel 
hamarosan kiderült, hogy a göndör szőrzet recesz-
szíven öröklődik, a kis kandúrt anyjával pároztatták, 
s a vonaltenyésztésnek köszönhetően tudták rögzí-
teni ezt a tulajdonságot. A tervszerű tenyésztésnek 
köszönhetően egy erős, egészséges fajta alakult ki, 
amelynek hajdanán európai és amerikai típusa is 
létezett, de mára az amerikai vált elfogadottá. A jó 
cornish rex hosszú lábú, púpos hátú, göndör sző-
rű, továbbá gülüszemű és nagy fülű. Aki extrém 
macskára vágyik, annak valóban megfelelnek ezek 
a „szörnyecskék”. Igen későn, leghamarabb 15 hó-
naposan válnak ivaréretté a nőstények, amelyek 
könnyen vemhesülnek és ellenek, aztán gondosan 
nevelik fel 1-9, de általában 4-5 kölyökből álló almu-
kat. Az újszülöttek göndör szőrzettel jönnek világra. 
Ezt négyhetesen elhullajtják – ekkor teljesen meg-
kopaszodnak –, majd három hónapos korukra újra 
szőrösek lesznek. Ezután időről időre előfordulhat, 

hogy el-elhullajtják szőrköntösüket – hogy miért, az 
ma még nem teljesen tisztázott, valószínűleg örök-
letes tulajdonság miatt. Mivel a kifejlett állatoknak 
nincs koronaszőre, a bundázat tapintása leginkább 
a vattáéra emlékeztet.
A magyar cornish rexek nemzetközi szinten is bizo-
nyítottak. Az egyik – Németh László és munkatársa, 
Palásti Csilla által tenyésztett – macska a közelmúlt-
ban, Bécsben megrendezett világkiállításon fajta-
győztes címet nyert.

T. ZS.

Napjainkban a 
fajta tenyésztésé-
ben Oroszország 
jár az élen. Mind-
ez több tényezőre 
is visszavezet-
hető. Az egyik 
leglényegesebb, 
hogy a szláv né-
pek közül több is 
hagyományosan 
nagy macska-
barát, több jeles 
történelmi sze-
mélyiségük is hí-
res volt macska-
szeretetéről.
Fotó: Anastasiya 
Tsiasemnikava / 
Shutterstock

A cornish rex ki-
alakításánál igen 

sok különféle 
fajtát bevontak, 

ezért is rendelke-
zik kiváló szerve-
zeti szilárdsággal. 

Jellemző, hogy a 
nőstények köny-
nyen vemhesül-
nek, az átlagban 

4-5 kölyök 
világrajövetele 
problémamen-
tes, és az anyák 

gondosan nevelik 
utódaikat.

Fotó: Natalia Fedosova 
/ Shutterstock

A cornish rexet a 
világ legkülönle-
gesebb macska-
fajtái közé 
sorolják, hiszen 
hosszú lábú, pú-
pos hátú, göndör 
szőrű, gülüszemű 
és nagy fülű. 
A fajta rajongói 
szerint imádni-
való szörnyecske, 
mely a világ leg-
kedvesebb macs-
kái közé tartozik. 
(bal oldali kép)
Fotó: Grigorita Ko / 
Shutterstock
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édesvízi ráják Dél-Amerika és Ázsia szubtró-
pusi folyóiban élnek. Elsősorban a lassú fo-
lyókat kedvelik. Előszeretettel fekszenek víz 

alatti homokpadokra, ahol a sekély víz gyorsan fel-
melegszik. Férgeket, kisebb halakat, rákokat zsák-
mányolnak. Hatalmas testfelületükkel egyszerűen 
beborítják áldozatukat – innen aztán már lehetetlen 
a menekvés. A nagy példányoknak az emberen kívül 
gyakorlatilag nincs ellenségük; az őserdei indiánok 
szigonnyal, nyíllal vadásznak rájuk.  

AZ ALJZATON ÉLNEK
A ráják kifejezetten aljzatlakók, testük hát-hasi 
irányban lapított. A cápákhoz hasonlóan öt-öt ko-
poltyúrésük van, amelyek a szájnyílás után a hasi 
oldalon helyezkednek el. A szemek mellett található 
két módosult kopoltyúrés is, melyek akkor működ-
nek, mikor a hal beássa magát a talajba. Mellú-
szóik rendkívül fejlettek, aminek köszönhetően 
kecses mozdulatokra képesek, veszély esetén pedig 
fantasztikus sebességgel „röpítik” a testüket. Érde-
kességük, hogy az éjszakai látáshoz is alkalmazkod-

tak: hátoldali szemükkel 360 fokos szögben tökéle-
tes élességgel látnak. Másik fontos érzékszervük az 
orr és a száj között lévő elektromos receptoregyüt-
tes, az úgynevezett Lorenzini-ampullák. Ez a szerv 
képes a legkisebb mozgást is érzékelni.

MÉRGES TÜSKÉK
Az édesvízi ráják fegyvere a farok középső szaka-
szán meredező tüske, a mellette lévő kis hüvelyben 
tárolt méreggel. A rájafarok a fej irányába felhajlik, 
a tüske behatol a betolakodóba, majd a seb mentén 
bejut a méreganyag is. Mivel a tüske igen kemény, s 
két oldalán visszahajló fogak szegélyezik, nagy felü-
letű mechanikus sérülést ejt. A sebbe bőségesen jut 
a méregből, komoly fájdalmat, olykor halált okozva. 
A méreganyag szövetromboló enzimeket tartalmaz. 
Ha a tüske beletörik az áldozatba, csak sebészi úton 
távolítható el; jellemző rá, hogy még a csontba is 
képes behatolni. A tüskéket a rája néhány havonta 

váltja. Dél-Amerikában évente több ezer baleset tör-
ténik, mert a talajban rejtőzködő halat nem veszik 
észre, és egyszerűen rálépnek. Ez amúgy termé-
szetes, mert ha a rája veszélyt érez, jobbára beássa 
magát – csak a szeme látszik ki az aljzatból –, nem 
mozdul, fi gyeli a környezetét. A fogságban tartott 
rája is éppen így viselkedik, ha megzavarják (példá-
ul szűrőtisztításnál, algátlanításnál, növényültetés-
nél). 

SZAPORODÁS
Az édesvízi ráják elevenszülők, belső megterméke-
nyítéssel szaporodnak. A párzási ciklusok kilenc-
vennaponta ismétlődnek. Ilyenkor az aktív, szapo-
rodásra alkalmas hímek klasperjei (a farok mögött 
két oldalon elhelyezkedő párzószervek) kinyílnak. A 
nászra kész nőstények többet mozognak, gyakran 

NEM KEZDŐKNEK VALÓ!

Rovatvezető: Fehér Tamás

AZ

A mellúszó 
nemcsak az 
úszást, hanem 
a laza talajban 
az elrejtőzést is 
segíti. A rája a 
madárszárnyhoz 
hasonló moz-
gással pillanatok 
alatt hordalékkal 
betakarva magát 
képes láthatatlan-
ná válni. Ilyenkor 
csak a két szem 
emelkedik ki a 
testből.

Ráják nem csu-
pán a tengerek-

ben élnek, hanem 
vannak édesvízi 

fajaik is, amelyek 
mind népsze-

rűbbek akvarista 
körökben. Koráb-

ban csak ritkán 
lehetett hozzájut-
ni egy-egy példá-

nyához, manap-
ság több fajból is 

vásárolhatunk, 
köszönhetően a 
tenyésztők sike-

reinek.
Fotó: Pavaphon 

Supanantananont / 
Shutterstock



41

a vízfelszín közelében tartózkodnak. A hím heves 
udvarlással közeledik a párja felé. Hatalmas harapá-
sokat ejt a nőstényen, nemritkán egy-egy darabot ki 
is tép az uszonyából; ezek a sérülések azonban be-
gyógyulnak. Maga a párzás nagyon rövid ideig, alig 
nyolc-tíz másodpercig tart. A hím a nőstény hasa 
alá úszik, hasuk összefordul. A nőstény ivarnyílásán 
fehér kitüremkedés látható, amely egy-két óra után 
visszahúzódik a testbe. Az egyhetes ciklus alatt több 
alkalommal is történhet párzás. A megtermékenyí-
tett nőstény a faroktőnél lévő két tasakban nyolc-
van-száz napig hordozza a kicsinyeket. A „vem-
hességi” idő felénél már észrevehető a két, mind 
erősebben dudorodó tasak. A kisráják általában al-
konyatkor vagy éjszaka jönnek a világra. Születésük 
után néhány nappal még jól látszik a szikzacskó, 
amelyből táplálékhoz jutnak. A szülők nem bántják 
a kicsinyeket, békésen úszkál együtt az egész csa-
lád. Az utódokat két hónapos korukig érdemes ne-

velőmedencében tartani, külön 
gondozni. Majd átkerülhetnek a 
társas akváriumba. Nagyon fon-
tos, hogy a kisrájákat változatos takarmánnyal etes-
sük, mert később nehéz áttérni más kosztra. Egyes 
fajok kicsinyei szüleiktől eltérő színezetűek.

AZ AKVÁRIUMBAN
Ma már több faj közül választhatnak az érdeklődők; 
talán a legkedveltebb a kolumbiai rája (Potamotry-
gon reticulata). Népszerűsége nem véletlen, hisz az 
egyik legkönnyebben beszerezhető faj, s ráadásul 
nem is drága.

Az édesvízi ráják viszonylag nagy testű halak, 
nem ritka az ötven-hatvan centiméter átmérőjű 
példány sem. Következésképp az akvárium ne le-
gyen négy-ötszáz literesnél kisebb. A szakirodalom 

javasolja a minimum kétszáz centiméter hosszú ak-
váriumot, ám e méretet nem sokan tudják elhelyez-
ni a lakásukban. Nem szükséges magas medencét 
építeni, a negyven-ötven centis magasság tökélete-
sen megfelel. Korábban a szakirodalom mumusként 
kezelte a talajt: csak fi nom, apró szemcséjű homokot 
ajánlott. Azóta bebizonyosodott, hogy a kissé durva 
homok is alkalmas; de az éles, aprított bazalt, mész-
kő már valóban sérüléseket okozhat. Elég egy-két 
centiméter vastagságban teríteni a homokot. Érde-
kes megfi gyelni, hogy a ráják olykor átrendezik az 
aljzatot: hol itt, hol ott emelnek kupacokat. Kerüljük 
a zsúfolt berendezést, legyen elegendő úszásterük a 
halaknak. Egy-egy ültetőedénybe helyezett növény 
(Anubias spec., Echinodorus spec.) jól mutathat, s 
ha elég a mozgástér, dekorációs elemként használ-
hatunk nagyobb gyökeret, kiáztatott fatuskót is.

Táplálékként megfelel tubifex, 
vörös szúnyoglárva, krill, kagy-
ló- és halhús, élő hal. Utóbbinál 
ügyelni kell, hogy csak egész-
séges halat rakjunk az akvári-
umba. Megfi gyelések szerint a 
ráják növényt is fogyasztanak, 
például uborkát vagy békalen-
csét. Lehetőség szerint naponta 
kétszer etessünk, a kisrájákat pe-
dig három-négy alkalommal. A 
megmaradt takarmányt azonnal 
vegyük ki, ne szennyezzük vele 
a vizet. Hetente ajánlatos az ak-
várium vizének egyharmadát le-

cserélni. Kizárólag azonos hőfokú, lehetőleg állott, 
klór mentes vizet használjunk. Ennek hőmérsékle-
te ne legyen 27 Celsius-fok alatti; a ráják inkább a 
meleg, 29–32 fokos környezetet kedvelik. Szűrés-
re olyan berendezést vásároljunk, amely óránként 
legalább háromszor átforgatja a vizet. A külső szű-
rő javasolt. A szűrőt hetente tisztítani kell! A rája a 
vízkeménységre nem érzékeny, még a kimondottan 
kemény budapesti vízben is remekül érzi magát.

Varázslatos társas akváriumot is berendezhe-
tünk a rájákkal. Ha fi atalon összeszoktattuk őket 
egyéb halakkal, nem bántják egymást. Ám ha egy 
nagyobb rájához, amelyik egymaga nőtt fel, más 
halfaj képviselőjét társítjuk, számolni kell vele, hogy 
a rája felfalja a jövevényt. Hatalmas testével egysze-
rűen odanyomja az üveghez, majd komótosan elfo-
gyasztja. Társhalnak alkalmas a csontnyelvű hal, a 
diszkoszhal, a nagyobb páncélos harcsák, a kisebb 
sügérek, a tányérlazac.

A ráják szerfölött intelligensek, gondozójukat 
megismerik, az eleséget kézből is elveszik. Fogság-
ban a húsz-huszonöt éves példány sem ritka.   

Amikor a rája 
beássa magát 

a talajba, a 
szem mögötti 

kopultyúrés 
segítségével jut 

oxigénhez. A 
rája szemének 

hátsó részén 
egy vékony, 

fényvisszaverő 
felület 

helyezkedik el, 
amely a fényt 

rávetíti a reitnára, 
így képes éjszaka 

is látni.

A rájatüske 
önmagában 
is veszélyes 

fegyver, amely 
akár a csontot is 
képes átütni. Az 
áldozatba vágott 

tüske a hátra 
hajló fogak miatt 

kihúzhatatlan. 
Minél idősebb 

a rája, annál 
nagyobb a 

tüskéje.
Fotók: Fehér Tamás
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leírások szerint az első amazonpapagájokat Ko-
lumbusz hozta magával Európába. Akkoriban 
persze még nem kaphatták meg az amazon 

nevet, ugyanis „névadójukat”, az Amazonast csak 
jóval később rajzolták rá az Újvilág térképére. Sokáig 
a legkedveltebb, fogságban tartott nagypapagájok 
közé tartoztak. Nem véletlenül, hisz fi atalon meg-
szelídítve ragaszkodó társ válhat belőlük.

Mintegy másfél évtizede hazánkban is nagy ke-
letjük volt a termetesebb papagájoknak. E madarak 
igen magas áron keltek el, s örülhetett, aki egyálta-
lán hozzájutott fi atal, tenyésztett példányhoz. Ám 
ahogy telt-múlt az idő, úgy csappant meg a nagy 
testű fajok népszerűsége. Tudniillik a felkészületlen 
tulajdonosok hamar rádöbbentek, hogy egy meg-
termett papagáj szemetel, erős hangon rikácsol, s 
csak akkor lesz belőle igazi társ, ha mindennap több 
órát foglalkozunk vele – de kinek van erre ideje?

de HANGOS
KEDVES, 

A

A KÉKHOMLOKÚ AMAZON

Ahhoz, hogy 
amazonapagá-
junk jól érezze 

magát, naponta 
több órát kell fog-

lalkoznunk vele. 
Ha erre 

nincs mód, 
párban kell 

tartani. 
Fotó: Pablo Rodriguez 
Merkel / Shutterstock
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LEGYÜNK KÖRÜLTEKINTŐK!
Természetesen ma is több nagy testű papagájfaj kö-
zül választhatunk, közéjük tartozik a kékhomlokú 
amazon (Amazona aestiva) is. Ám mielőtt hazaállí-
tunk egy ilyen madárral, feltétlenül vegyük számba, 
hogy mivel jár a tartása. Egyfelől hagyományos ka-
litkában sanyargatni állatkínzás, a szobában is jóko-
ra volier dukál neki. Emellett naponta engedjük ki a 
lakásban kicsit röpködni. A teljesen szelíd, megbíz-

ható madarat sokan a kertben is ki-kiengedik – de 
az említett lehetőséggel óvatosan éljünk! Ha papa-
gájunkat a szobában röptetjük, számolnunk kell a 
kártételével is. Megcsipkedi a bútorokat, könyveket, 
újságokat és növényeket; utóbbival különösen vi-
gyázzunk, mert sok szobanövény mérgező!

A papagájjal játszani kell, nem elég csupán röp-
tetni a lakásban. Persze derekasan csíphet is – erre 
ügyeljünk. Sőt lehetnek majd olyan személyek a 
családban, akiket ki nem állhat: velük szemben 
mindig is gorombán fog viselkedni.

Az összes amazon rengeteget szemetel, s bizony 
a maghéjak és gyümölcsdarabkák olykor a voliertől 
meglepően messze is föllelhetők. 

Madarunk hangja nem mindenkinek tetszik, 
különösen az elhanyagolt egyedek rikácsolnak so-
kat. A kékhomlokú amazonok remek hangutánzók, 
döbbenetes szókincsre tehetnek szert. Természete-
sen közöttük is akadnak tehetséges és kuka példá-
nyok egyaránt.

NAGY HELYET IGÉNYEL
A madarat minél tágasabb röpdében helyezzük el. Jó, 
ha a volier kerekeken gurul, így a kertbe is kitolható 
– de tűző napra soha ne tegyük! Az ülőrudak ke-
ményfából készüljenek, mert a puhafát kedvencünk 
hamar szétforgácsolja. Aljzatként használhatunk 
macskaalmot, amely jó nedvszívó, s bizonyos fer-

TIPIKUS ERDŐLAKÓK
Az amazonpapagájok mind a huszonhét fajának színében a zöld do-
minál. Fejük mintázata és színösszetétele azonban fajonként és al-
fajonként eltérő, s jelentősek lehetnek a méretbeli különbségek is. 
A felröppenő amazonok sokkal tarkábbnak tűnnek, mint az egy hely-
ben üldögélők. Ekkor ragyognak elő kék, sárga vagy épp kárminvörös 
evező tollaik.
Az amazonpapagájok Dél- és Közép-Amerika, valamint a Karib-szige-
tek lakói. Jobbára a galéria- vagy az őserdők lombkoronájában élnek, 
ahol zöld színük remek álcát jelent. Élőhelyük elvesztése és kotnyeles-
ségük folytán rászoktak a könnyen megszerezhető kosztra, ezért a kü-
lönféle ültetvényeket is megdézsmálják. Ilyenkor persze jó rejtőszínű 
tollruhájuk vajmi kevés védelmet nyújt a ragadozókkal és főleg az em-
berrel szemben.

A kékhomlokú amazonpapagáj 
Kelet-Brazíliától Paraguayig, il-
letve Kelet-Bolíviától Észak-Ar-
gentínáig honos. 1600 méteres 
magasságig fordul elő. Két alfa-
ja ismert. 

LCNTVUENCREWEX

TERMÉSZETVÉDELMI 
STÁTUSZ
Nem fenyegetett

A KÉKHOMLOKÚ AMAZON ROPPANT 
INTELLIGENS MADÁR, EZÉRT TARTÁSA 

NAGY FELELŐSSÉGGEL JÁR

tőtlenítő hatása is van. Etetésre és 
itatásra legalkalmasabbak a rácsra 
erősített fémgyűrűbe helyezhető, 
krómozott edények. (A papagájok 
többsége nem szeret közvetlenül a 
földről enni.) 

Nyárra külön kerti röpdét is 
építhetünk számára, ám a rács 
lyukbőségét úgy határozzuk 
meg, hogy se veréb, se patkány 
ne tudjon rajta bejutni. Fontos, 
hogy a volierhez tartozzon egy 
védőházikó, ahová éjszakára és 
rossz idő esetén madarunk visz-
szahúzódhat.

VÁLTOZATOS KOSZT
Szerencsére a nagyobb állatke-
reskedésekben (vagy az inter-
neten keresztül) meg lehet vá-
sárolni a megfelelő összetételű 
magkeveréket. Mindig ügyeljünk 
a szavatosságra! Magkeverék fo-
lyamatosan legyen kedvencünk 
előtt, de ez önmagában kevés. 

A természetben az amazonok fő tápláléka nem a mag, 
hanem a gyümölcsök, hajtások, bogyók, rügyek, le-
velek, álcák stb., amelyekhez lehetőség szerint fog-
ságban is hozzá kell jutniuk. Imádják a félérett ma-
gokat, tejes kukoricát, gallyakat, a legkülönfélébb 
gyümölcsöket és zöldségeket. Emellett kaphatnak 
főtt csirkehúst, keménytojást, némi háztartási kek-
szet is. Ám például a csokoládé vagy tészta, melyet 
szintén örömest elfogyasztanak, emésztési zavarok-
hoz vezethet, sőt a madarak halálát is okozhatja.

A kékhomlokú amazon – bár életkorát gyakran 
eltúlozzák – hosszú életű papagáj, negyven évig is 
a társunk lehet.

KOVÁCS ZSOLT
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A kékhomlokú 
amazonpapagáj 
amikor pihen, 
csaknem teljesen 
zöld. Ám amikor 
felröppen, 
láthatóvá válnak 
piros evezőtollai. 
(fent)
Fotó: aaltair / 
Shutterstock

A nagytestű 
papagájok lába 
olykor kézként 
is funkcionál. 
A nagyobb 
falatokat például 
lábukkal emelik a 
csőrükhöz. 
Fotó: Christopher PB / 
Shutterstock




