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Bevezetés 

 

Napjainkban a Föld hatodik nagy kihalási periódusát éljük. Sebessége minden 

korábbinál gyorsabb és ez az első, aminek az ember az okozója. Az élőhelyek 

pusztítása, lerontása, feldarabolása, egyes fajok túlzott hasznosítása, idegenhonos fajok 

betelepítése és a fertőző betegségek gyorsabb terjesztése révén közvetlenül, közvetve 

pedig a globális felmelegedést követő változások által idézi elő a kihalásokat. Utóbbi 

gyorsasága miatt az élőlények nem képesek evolúciósan adaptálódni. A vándorlással 

való alkalmazkodást pedig a természeti akadályok mellett az emberi létesítmények 

ugyancsak megnehezítik, miközben számos betegség elterjedését inkább elősegíti a 

melegebb környezet. 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN, International Union for 

Conservation of Nature)1 által kiadott, a veszélyeztetett élőlényeket tartalmazó Vörös 

Könyvbe évről évre egyre több növény- és állatfaj kerül. Ennek egyik oka egyre bővülő 

ismereteinkben keresendő: új fajok felfedezésében, a fajok fenyegetettségének 

körültekintőbb és gyorsabb felismerésében. A másik, szomorúbb ok, hogy egyre több 

faj élőhelye, életfeltétele kerül veszélybe. 

Diplomamunkámban a Przewalski-lóval, egy olyan állatfajjal foglalkozom, 

melyet az ember már egyszer a kihalás szélére sodort. Azután ugyancsak az ember, 

körültekintő, fáradtságos és hosszadalmas munkával - most úgy tűnik - meg is mentett. 

Ennek kapcsán megvizsgálom a hazai populáció esélyeit a fennmaradásra egy közvetlen 

veszélyeztető tényező, a kis populációméretből eredő beltenyésztettség és egy közvetett, 

a globális éghajlatváltozás szempontjából. 

 

                                                 
1 http://iucn.org ,  http://iucn.hu 
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1. A fajmegőrzés és jelentősége – irodalmi áttekintés 
 

A fosszilis leletekből ma már van ismeretünk arról, hogy bolygónk története során 

egymást követték az intenzív fajkeletkezések (speciáció) és tömeges kipusztulások 

(extinkció). Eddig öt, átlagosan 27 millió évig tartó fajkihalási periódus fordult elő: az 

ordoviciumban, a devonban, a permben, a triászban és a kréta időszak végén. Most, a 

hatodik ilyen extinkció során az 1600-tól dokumentált kihalt fajok aránya az emlősöknél 

2,1%, a madaraknál 1,3%, a hüllőknél 0,3%, a kétéltűeknél 0,05%, a halaknál 0,1%, a 

gerincteleneknél 0,01%, a virágos növényeknél pedig 0,2%. Ezek a számok kevésnek 

tűnnek mindaddig, amíg össze nem vetjük őket azzal, hogy ugyan „csak” 1,5 millió fajt 

ismerünk, de a borúlátóbb becslések szerint is több mint 5 millió faj él a Földön, illetve 

hogy valószínűleg számos olyan faj van, mely a felfedezése előtt kipusztult, továbbá 

hogy ezek a százalékok nem tartalmazzák a kihalás szélén álló és az ökológiai 

értelemben kihalt fajokat. A jelenlegi kihalási ráta százszor, ezerszer nagyobb a 

természetes kihalási sebességek értékénél. (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, III. 

rész, 5. fejezet) 

A fajok megőrzése pedig nemcsak etikai és erkölcsi kötelességünk - főként, 

hogyha kipusztulásuknak mi vagyunk az okozói -, de célszerűnek is tűnik, ha 

figyelembe vesszük, hogy az ember a természet sokszínűségéből már eddig is mennyi 

haszonra tett szert: gyógyszerek, turizmus, biológiai növényvédelem, élelemforrás stb.- 

hiszen sosem tudhatjuk, mikor pusztítjuk ki azt az élőlényt, akiből pl. az AIDS 

ellenszerét elő lehetett volna állítani. (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, II. rész, 4. 

fejezet) Nem utolsó sorban pedig, mivel gazdaságunk és társadalmunk a korlátos 

természeti erőforrásokra támaszkodik, mindenképp fontos a rendszerek 

komplexitásának megóvása, a túlhasznosítás mellőzése, mind az élőlények, mind az 

élőhelyek esetében, ahhoz hogy működőképesek legyenek továbbra is. (Kovács-Láng E. 

és mtsai. 2008) 

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) és a Világ Természetvédelmi 

Monitorozó Központ (WCMC, World Conservation Monitoring Centre) által 

kidolgozott rendszerek felhívják a figyelmet a védelemre szoruló fajokra és 

megkönnyítik a törvényi, természetvédelmi szabályozást. Ezeket használják a 
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nemzetközi Vörös Könyvekben2 is, melyek jelenleg összesen csaknem 60 000 növény- 

és 5000 állatfajt  tartalmaznak. (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, III. rész, 6. 

fejezet) Jelenleg 9 kategóriába sorolják be az élőlényeket: 

 

-Extinct (EX) -kipusztult 

-Extinct in the wild (EW) -vadon kipusztult 

-Critically endangered (CR) -különösen veszélyeztetett 

-Endangered (EN) -veszélyeztetett 

-Vulnerable (VU) -sebezhető 

-Near threatened (NT) -veszélyeztetettség közeli 

-Least concern (LC) -legkevésbé aggasztó helyzetű 

-Data deficient (DD) -hiányosan ismert 

-Not evaluated (NE) -be nem sorolt 

(IUCN, 2008) 

 

Sajnos még csak a természetvédelem számára három legfontosabb: a különösen 

veszélyeztetett, a veszélyeztetett és a sebezhető kategória esetében vannak pontos, 

kevésbé szubjektív besorolási tényezők meghatározva. Mivel ezeknek a súlyossága már 

megkívánja a mielőbbi cselekvést, s ehhez elengedhetetlenek a részletes információk, 

amik a természetvédelmi szabályozást is megkönnyíthetik. A legfontosabb 

komponensek a kategórizációnál a faj egyedszám-csökkenés mértékének, az elterjedési 

terület, valamint a populációk méretének és szerkezetének meghatározása.3  

A 2008-ban kiadott Vörös Könyv 3141 különösen veszélyeztetett, 4603 

veszélyeztetett, 8283 sebezhető növény- és állatfajt tartalmaz. A besorolt fajok száma 

országonként igen változó, függően az ország területétől, éghajlatától, a rajta lévő 

élőhelyek milyenségétől, azok elszigeteltségétől, illetve diverzitásától. Így az afrikai 

országokban összesen 6849, az Antarktiszon 50, az ázsiai államokban 9881, az 

európaiaknál 2066, az észak- és közép-amerikai nemzeteknél 5173, a dél-amerikaiakban 

5220, és Óceánia országaiban pedig 3735 faj szerepel a Vörös Könyvben. Ezek 

nyilvánvalóan tartalmaznak átfedéseket az országok között, mégis jól látható, hogy az 

ember által sűrűbben lakott Európában már kevesebb a megőrizhető faj. Az 

                                                 
2 www.iucnredlist.org 
3 http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria; 
http://iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/about_the_red_list/ 
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Antarktiszon természetesen a zord körülmények miatt alapvetően kisebb a diverzitás, de 

az éghajlata miatt kevesebb a negatív behatás. A nagy területű Afrika, Amerika, Ázsia 

és a kisebb összterületű Óceánia nagy biológiai sokféleséggel bír a meleg éghajlat 

miatt4, de ugyancsak emiatt nem mentesülhet az egyre növekvő emberi populáció 

mindinkább erősödő befolyásától.5

Egy faj általában sérülékenyebb, ha igaz rá egy vagy több ezekből a jellemzőkből: 

-kicsi földrajzi elterjedési terület (rosszul terjedő faj és/vagy nem alkalmas a 

környezet a terjedésre), pl. pilisi len 

-speciális élőhelyigényű fajok (nincs lehetőség terjedésre), pl. magyar 

méreggyilok 

-egy vagy kevés populációval rendelkezik (könnyebben 

megsemmisülhet), pl. hagymaburok 

-rosszul terjedő (nem képes vándorlással túlélni), pl. elszigetelt 

élőhelyfoltok növényei  (cifra kankalin) 

-csökken a populációjának mérete (nagyobb a veszélye a genetikai 

változatosság elvesztésének), pl. sziki pacsirta 

-kis genetikai változatosságú, pl. Przewalski-ló 

-kis populációkban él (csökken a genetikai változatosságuk), pl. borzas 

macskamenta 

-kis egyedsűrűségű populációkban él (az élőhely feldarabolódásával túl kis 

populációk keletkezhetnek), pl. rákosi vipera 

-a táplálékláncban följebb helyezkedik el (több szinttől függ a fennmaradása), 

pl. vidra 

-nagy territóriumigényű (nagyobb az esélye élőhelyének pusztítására), pl. 

túzok 

-nagy testméretű (sok táplálékra, nagy területre van szüksége, sokszor 

vadásszák őket), pl. hiúz 

-vándorló (több élőhely minőségétől is függenek), pl. fekete gólya 

-ember által közvetlenül hasznosított (footprint impacted species), pl. éti csiga 

                                                 
4 Az összes faj kb. kétharmada él trópusokon (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, I. rész, 3. fejezet)  
5 Magyarországon a 2008-as nemzetközi Vörös Könyv alapján nincs kihalt (az elmúlt 50 évben nem 
észlelték) vagy vadon kihalt élőlény, a legsúlyosabb 3 kategóriában 48, a maradék négyben pedig 519 
növény- és állatfaj található. A legveszélyeztetettebb 3 kategóriában szereplő 48 fajból 1 növény, 2 emlős, 
9 madár, 1 hüllő, 9 hal, 1 puhatestű, és 25 egyéb rendszertani besorolású.   
http://iucn.org/about/work/programmes/species/red_list/2008_red_list_summary_statistics/index.cfm 
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-zavartalan élőhelyek K-stratégista fajai (zavarást követően az r-stratégisták 

kiszoríthatják), pl. fehérhátú harkály 

-hosszú életű (ezzel párhuzamosan általában később várható  

utódnemzés), pl. nagy fülesbagoly 

-ideiglenesen vagy állandóan csoportosan élő fajok (egy káros behatással sok 

egyed pusztulhat), pl. nyári tőzike 

-elszigeteltségben kifejlődött fajok (idegenhonos fajok veszélyesek rájuk), pl. 

magyarföldi husáng 

 

A veszélyeztetett fajok megőrzésére tett törekvéseknek két fő típusa van, de 

mindkettőről elmondható, hogy minél korábban, minél nagyobb egyedszámnál kezdjük, 

annál hatásosabb lesz. Megkülönböztetünk „in situ” védelmet, amikor a faj eredeti 

élőhelyén, helyben teszünk a megőrzéséért: élőhelyük pusztításának, 

fragmentációjának6, leromlásának megakadályozásával, túlhasznosításuk, idegenhonos 

fajok általi kompetíciójuk és a fertőző betegségek terjedésének megfékezésével. Ez 

elviekben nem korlátozza a populáció méretét, így a genetikai sodródásból adódó 

információvesztés veszélye kisebb, nagyobb a genetikai változatosság és folyamatos az 

alkalmazkodás a változó környezetükhöz. Ráadásul valószínűleg számos más állatnak 

és növénynek is biztosítjuk közben a tartós fennmaradás esélyét. 

A természetes élőhelyen kívüli, azaz „ex situ” védelem során mesterséges 

körülmények közt próbálják az egyedeket fenntartani állatkertekben, vadasparkokban, 

akváriumokban, magántenyészetekben; növények esetében botanikus kertekben, 

arborétumokban, magbankokban. Mivel szakdolgozatomban egy állatfajjal 

foglalkozom, így az alábbiakban csak az állatok megőrzésére fókuszálok. Az ex situ 

megőrzés előnye abban áll, hogy lehetővé teszi az egyedek mesterséges, irányított 

szaporítását –a genetikai változatosság megőrzése céljából-, használható oktatási, 

tudományos és figyelem felkeltési célokra, azonkívül a természetes populáció részleges 

vagy teljes pusztulása esetén állományjavításra, populációalapításra szolgálhat. 

Ugyanakkor az ismert állatfajoknak csak kis részét tudták eddig fogságban szaporítani, 

és sokszor problémás az egyenletes szaporodás és túlélés megvalósítása. Nyilvánvalóan 

nehézségekbe ütközik az önfenntartó populáció létrehozása számos fajnál környezeti, 
                                                 
6 Mely során egy nagy összefüggő élőhely mérete csökken és több darabra, foltra osztódik. Ha a tájban az 
eredeti élőhelyet reprezentáló folttípus egy kritikus érték alá csökken, az az adott élőhelyhez kötődő fajok 
populációinak hirtelen összeomlásához vezet (=fragmentációs küszöb) (Standovár T. – Primarck, R. B. 
2001, V. rész, 16. fejezet; III. rész, 7. fejezet)  
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pszichológiai és fiziológiai igények miatt az elegendő hely és a megfelelő táplálék 

hiányában. Így a kis populációméret szülte genetikai sodródás és beltenyésztéses 

leromlás is fenyegeti az egyedek életképességét. Ezek genetikai betegségek 

kifejlődéséhez, az éves szaporulat csökkenéséhez, a termékenység visszaeséséhez, a 

fiatal állatok halálozásának növekedéséhez vezethetnek (Pereladova, O. B. és mtsai. 

1999). Továbbá a kisebb genetikai változatosság révén a betegségekkel szembeni 

érzékenységük megnőhet, amiknek eközben az összezártság miatt általában jobban ki 

vannak téve. Ezt kötelező, rendszeres széleskörű állatorvosi vizsgálatokkal ki lehet 

küszöbölni, de ezek és maga a tartás, a táplálék biztosítása is hatalmas pénzügyi forrást 

igényel. (Snyder, N. F. R. és mtsai. 1996) 

Sajnálatos módon a legtöbb esetben csak akkor alkalmaznak zárt köri megoldást, 

ha már túl kicsi a populáció mérete, illetve ha az adott élőlény élőhelye veszélyben van 

(Snyder, N. F. R. és mtsai. 1996). Az volna a helyes gyakorlat, ha az ex situ és az in situ 

stratégia kiegészítené, támogatná egymást egy faj populációs trendje csökkenésének 

kezdetétől és tekintve az ex situ fajmegőrzés fent felsorolt főbb hosszú távú akadályait, 

minden ex situ megőrzés célja a faj természetbe való telepítése (relocation) kellene 

hogy legyen. Ez több módon megvalósulhat: 

A bevezetéssel (introduction) az adott élőlényt az eddigi elterjedési területén kívül 

kívánják meghonosítani, például mert az eredeti terület valami miatt már nem lenne 

alkalmas számára. Ilyenkor fontos, hogy a faj ne károsítsa a fogadó ökoszisztémát és ne 

veszélyeztessen ottani fajokat. Visszatelepítésnek (reintroduction) nevezzük, mikor a 

fajt az elterjedési területének egy olyan részén helyezik el, ahol korábban már 

kipusztult. A gyarapítás (supplementation) pedig új egyedek hozzáadása egy adott 

populációhoz, a genetikai változatosság megtartása és a beltenyésztéses leromlás 

elkerülése végett, az egyedszám növelése által. Míg az első három típus megvalósulhat 

fogságban szaporított és vad egyedekkel egyaránt, áttelepítés (translocation) alatt csak a 

vad egyedeknek az elterjedési területük egyik részéről a másikra helyezését értjük. 

(Bajomi B. 2003) 

Fogságból származó egyedek telepítését fajtól függően megnehezítheti a 

domesztikáció, mely során az állatok több generáció alatt a zárt környezethez 

alkalmazkodnak mozgásukban, viselkedésükben, szokásaikban. Így szelídekké válnak, 

nem mutatnak predátor-elkerülési magatartást, és főként a sok szociális tanulással 

elsajátított viselkedést mutató egyedeknél okozhat egyéb zavarokat is. (Snyder, N. F. R. 

és mtsai. 1996) Ezek megoldására példa az arany oroszlánmajmocska (Leontopithecus 
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rosalia) esete, ahol miután a sikeres szabadon engedés érdekében a gondozók előzetes 

trenírozó feladatai (pl. ennivaló zárt rekeszben) sem bizonyultak elegendőnek az állatok 

vadonban való túléléséhez, vad, ideiglenesen befogott fajtársakat alkalmaztak 

„tanítóknak” (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, IV. rész, 11. fejezet). A 

domesztikáció azon vonuló fajoknál is gondot okozhat, melyek az útvonalat 

tapasztalattal sajátítják el egy adott érzékeny tanulási periódusban, így mikor a 

fogságból kiszabadulnak, nem tudnak elvándorolni a kedvezőtlen évszak beköszöntével. 

(Snyder, N. F. R. és mtsai. 1996) 

Az ex situ szaporított állatok természetbe helyezését megkönnyíti –az előbb 

említett szociális tanulás hiánya miatt is- ha a fajnál nincs szülői utódgondozás, nevelés 

(Snyder, N. F. R. és mtsai., 1996). Ez általában az alacsonyabb fejlettségű taxonokra 

jellemző, de ennek ellenére például a visszatelepítések nagy része a magasabb 

rendszertani kategóriájú madarak és emlősök közé tartozó fajoknál történik. Így a 699 

visszatelepítési projektből 424, tehát a 60,65%-uk foglalkozik gerincesekkel, miközben 

a Földön eddig leírt eukarióta élőlények csupán 4% tartozik ebbe a törzsbe (1., 2. ábra; 

Seddon, P. J. és mtsai. 2005). Az állatok védelmével foglalkozó cikkeknek is a 34%-a 

madarakról, 30%-a pedig emlősökről szól a Conservation Biology és a Biological 

Conservation című folyóiratokban (Bajomi B. 2003).  Ennek oka valószínűleg, hogy 

ezekben az osztályokban több „zászlóshajó” faj (pl.: arany oroszlánmajmocska, arab 

nyársasantilop, kaliforniai kondor) fordul elő, amik látványosabbak, népszerűbbek az 

emberek körében, ezáltal jobban kutatottak, nagyobb társadalmi és anyagi támogatás 

szerezhető meg a velük folytatott programok számára (Standovár T. – Primarck, R. B. 

2001, I. rész, 2. fejezet). 

 

 
Leírt fajok 

száma 

Leírt fajok 
aránya 

(%) 

Feljegyzett 
projektek 
száma 

Elvárt 
projektek 
száma Eltérés 

Növények 287655 19 210 133 77 
Gerincesek 56586 4 424 28 399 

Gerinctelenek 1190200 77 65 538 −473 
összesen 1534441  699 699  

1. ábra Táblázat a visszatelepítési projektekben tapasztalható rendszertani anomáliákról (Seddon, 
P. J. és mtsai. 2005) 
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2. ábra Kördiagram a visszatelepítési projektekben tapasztalható anomáliákról (Seddon, P. J. és 
mtsai. 2005) 

 

A telepítések általában sikeresebbek7, ha nem túl kicsi8 az alapítók száma és 

azoknak magas a genetikai változatossága, ha nagy a populáció növekedési rátája és 

kicsi benne a variancia, illetve ha kicsi a versengés és a környezeti változatosság a 

telepítés helyén. Nagyobbrészt szintén eredményesebb, ha egy telepítést az élőlény 

elterjedési területének magjába helyezünk, mintha a perifériájára vagy azon kívülre. A 

jó élőhelynek sok esetben nagyobb a szerepe, mint a szabadon engedett egyedek 

számának. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a későn, kevés utódot hozó K-

stratégistáknál gyakoribb a sikertelenség, mint a gyorsan, sok utódot hozó r-

stratégistákkal végzett programok esetében. Illetve a vadon befogott alanyok 

eredményesebbek, mint a fogságban neveltek. Továbbá a növényevők projectjei jobbára 

sikeresebbek, mint a húsevőké vagy a mindenevőké. (Griffith, B. és mtsai. 1989) 

Mivel az élőhely alkalmassága kulcsfontosságú, így minden megőrzésre tett 

erőfeszítés lényeges része, hogy első lépésként pontosan felderítsük azokat a környezeti 

tényezőket, melyek miatt az élőlény populációs trendje csökkenésnek indult - mint 

például az alapvető tápanyagforrásokat, a meghatározó fajok közötti kapcsolatokat, a 

legkisebb életképes populációt9 stb. - majd biztosítsuk a limitáló faktoroknak a 

                                                 
7 A sikerességre sok definíció létezik (lásd: Bajomi B. 2007), általánosan a szaporodó, önfenntartó 
populációt tekintjük sikeres telepítésnek 
8 De a madár- és emlősfajok esetében általában 100-nál több szabadon bocsátott egyed felett már nem 
nőtt a sikeresség (Griffith, B. és mtsai. 1989) 
9 Adott faj, adott élőhelyen előforduló olyan legkisebb méretű populációja, amelynek 99% az esélye, 
hogy az előre látható demográfiai, környezeti és genetikai véletlenszerű változások és természeti 
katasztrófák ellenére 1000 évig fennmaradjon (Standovár T. – Primarck, R. B. 2001, IV. rész, 9. fejezet) 
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megszűntetését, az élőhely helyreállítását. Például számos visszatelepítés végződött 

sikertelenül részben a létszámcsökkenés eredeti okának rossz vagy hiányos detektálása 

miatt. A kudarcot elkerülhetjük még a predátorok kizárásával, és figyelve arra, hogy 

megtartsuk az adott állat normális szociális viselkedését. Továbbá elősegíthetjük a 

sikerességet kiegészítő élelmezéssel és a telepítéskor a több lépésben történő 

környezethez szoktatással.(Snyder, N. F. R. és mtsai. 1996) Utóbbi esetében beszélünk 

„soft release” („puha szabadon bocsátás”) módszerről. Amikor pedig egy populáció 

telepítésekor az egyedeket mindenféle akklimatizáció nélkül, rögtön szabadon engedjük 

és a kritikusabb időszakokban sem segítjük táplálkozásukat, akkor „hard realese” 

(„kemény szabadon bocsátás”) eljárást alkalmazunk. A hosszabb, tehát a több 

alkalommal kevesebb egyedet kiengedő programok, és a soft realese módszer általában 

nagyobb sikerességet eredményez (Griffith, B. és mtsai. 1989).  

Ugyanakkor e telepítések során fontos szerepe lehet az élőlények és az élőhely 

milyensége mellett az embernek is. Ahogy az in situ és ex situ megőrzések esetében, itt 

is elengedhetetlen a folyamatos intézményi, anyagi háttér biztosítása, a monitorozás, a 

szakértők. Az ex situ esetében kevésbé, de az in situ és a telepítések alkalmával nagy 

jelentőséggel bírhat a társadalmi támogatottság is, így létfontosságú lehet például az 

adott területen élőkkel való konzultáció, a helyiek felvilágosítása, oktatása, bevonása a 

természetvédelmi kezelésekbe. (Bajomi B. 2007) Hatványozottan igaz ez az olyan 

területek és fajok esetében, melyek eltűnéséért közvetlen emberi tevékenység (erdőirtás, 

orvvadászat) okolható (pl. arany oroszlánmajmocska, arapapagájok) (Standovár T. – 

Primarck, R. B. 2001, V. rész, 15. fejezet; IV. rész, 11. fejezet).  

Ahogy a kiengedési módot, úgy a többi tényezőt - pl. a telepíteni kívánt populáció 

méretét, koreloszlását, szabadon bocsátás időzítését stb. - is úgy kell meghatározni, az 

adott élőlény igényeitől függően, hogy az állományunknak a lehető legnagyobb esélye 

legyen a későbbi populációnövekedésre és a pénzügyi forrásainkat ne rosszul kitervelt 

drága „kísérletezgetésre” fordítsuk. Hiszen így számos veszélyben lévő fajt sodorhatunk 

a kihalás szélére elhibázott döntésekkel. Ezért is különösen fontos a különböző 

élőlények megőrzésére tett lépések pontos dokumentálása, a hatások monitorozása, 

majd mindezek megvitatása széles szakmai körökben, a tapasztalatok megbeszélése, a 

tanulságok levonása nemcsak a sikeres, hanem a sikertelen programok végén, illetve 

közben is. Ezek alapján lehet megtenni a szükséges változtatásokat a tervezett és a 

folyamatban lévő projektekben.  
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2. A Przewalski-ló (Equus ferus przewalskii)10

 

2.1. Rendszertan 

 

Az emlősök (Mammalia) osztályába, a páratlanujjú patások (Perissodactyla) 

rendjébe és a lófélék (Equidae) családjába tartozó taki az egyetlen ma élő igazi vadló, 

ellentétben az ember mellől elkerült, visszavadult fajtákkal. A háziasított ló rokona és 

őse. A szakemberek véleménye megoszlik a faj besorolásáról, ugyanis a Przewalski-

lónak 66, míg a házilovaknak csak 64 kromoszómája van, viszont keresztezhetők 

egymással és ennek eredményeként 65 kromoszómájú, termékeny utódok jönnek 

világra. 
 

Lófélék (Equidae) családja: 

Equus nem 

o Equus alnem  

 Vadló (Equus ferus) - különösen veszélyeztetett 

 Przewalski-ló vagy ázsiai vadló (Equus ferus 

przewalskii)  

⇒ Ló (Equus caballus) -háziasított 

o Asinus alnem  

 Afrikai vadszamár (Equus africanus) - különösen 

veszélyeztetett 

 Núbiai vadszamár (Equus africanus africanus)  

 Atlasz vadszamár (Equus africanus atlanticus) -kihalt  

 Szomáliai vadszamár (Equus africanus somalicus) 

⇒ Háziszamár (Equus africanus asinus) -háziasított 

 Európai vadszamár (Equus hydruntinus) -kihalt 

 Ázsiai vadszamár (Equus hemionus) - veszélyeztetett 

 Onager vagy félszamár (Equus hemionus onage)  

                                                 
10 A fejezethez felhasznált szakirodalom: Boyd, L. és mtsai. - IUCN (2008), Budiansky, S. (2001), 
Heidrun, W. (1993), McBane, S. – Douglas-Cooper, H. (1997), Pereladova, O. B. és mtsai., (1999),  
Péczely Gy. (1984), Ryder, O. A. (1993), http://www.zoo-koeln.de/takhi/Seiten-eng/home_eng.html 
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 Szíriai vadszamár (Equus hemionus hemippus) -kihalt 

 Dzsiggetáj (Equus hemionus luteus)  

 Kulán (Equus hemionus kulan)  

 Khúr (Equus hemionus khur)  

 Kiang (Equus kiang) - legkevésbé aggasztó helyzetű 

o Dolichohippus alnem  

 Grevy-zebra (Equus grevyi) - veszélyeztetett 

o Hippotigris alnem  

 Alföldi zebra (Equus quagga) - legkevésbé aggasztó helyzetű 

 Kvagga (Equus quagga quagga) -kihalt 

 Burchell-zebra (Equus quagga burchellii) 

 Grant-zebra (Equus quagga boehmi) 

 Selous-zebra (Equus quagga borensis) 

 Chapman-zebra (Equus quagga chapmani) 

 Crawshay-zebra (Equus quagga crawshayi) 

 Hegyi zebra (Equus zebra) - sebezhető 

 Fokföldi hegyizebra (Equus zebra zebra) 

 Hartmann-hegyizebra (Equus zebra hartmannae) 
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2.2. Evolúció 

 

 

 

3. ábra A lovak evolúciója  

 

Kialakulásuk a 75 millió évvel ezelőtt élt, kutya nagyságú, 5 ujjú Cpndylarthrus 

fajoknál kezdődött. Ezek egyikéből fejlődött ki kb. 60 millió éve az Eohippus (vagy 

Hyracotherium). Ennek a róka nagyságú, lombevő állatnak már az elülső lábain négy-

négy, a hátulsókon három-három ujja volt. Ezután, 25-40 millió éve jelent meg a 

Mesohippus, majd a Miohippus, melyek mind a négy lábukon három ujjat viseltek, és 

azokból is a középsőre nehezedett a súly. A sorban következő Mercyhippusnak a 

háromujjú lábain már patát is találhattunk és a 6 millió éve megjelenő Pliohippusnak 

pedig minden lábán csak egy ujj volt. Ebből alakult ki olyan 1 millió éve a mai 
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értelemben vett ló. Mindeközben az éghajlattal együtt megváltozott körülményekhez 

igazodva átalakultak az állatok is. Eredeti élőhelyük, a lombos erdők visszaszorulásával 

a füves pusztákra kényszerültek. A lombhoz képest nagyobb rosttartalommal 

rendelkező fű miatt módosult az emésztőrendszerük - kifejlődött a vakbelük, melyben 

lévő szimbionta baktériumok segítik őket az emésztésben. A nyílt füves pusztákon lévő 

fokozottabb ragadozó-veszély az éberség és a gyorsaság növelése, a futó életmód 

irányába szelektált. A lábak nagyobb igénybevétele által, pedig a középső ujj egyre 

erősebb, és a pata kifejlődésével ellenállóbb is lett, míg a szélső ujjak 

visszacsökevényesedtek. (3. ábra) 

Mintegy 20.000 éve az Equus alnem őse elhagyta törzsfejlődésének színhelyét, 

Észak-Amerikát és meghódította Ázsiát, Afrikát és Európát a jégkorszaki 

tengerszintcsökkenés miatt még szárazföldi Bering-szoroson át. Észak-Amerikában 

ezután, valószínűleg az indián vadászok megélénkült tevékenysége és az újabb 

éghajlatváltozás következtében kihalt. A történelem előtti időkben a faj feltehetőleg 

nagy távolságokat járt be az ázsiai és európai sztyeppéken. Dél-Franciaországban, 

Olaszországban, és Észak-Spanyolországban sziklametszetek, barlangrajzok és díszített 

eszközök tanúskodnak a vadlovak jelenlétéről, ezekből számos ábrázolás nagy 

hasonlóságokat mutat a Przewalski-lóval (4. ábra). 

 

 

4. ábra Lascaux-i (Franciaország) barlangrajz 

 

A több csoportra szétválva vándorló lovak alkalmazkodtak az adott éghajlati, 

természeti és táplálék viszonyokhoz és az egységes megjelenésű őslovakból kifejlődött 

egy északi és egy déli fajta. Utóbbi a meleg éghajlatú, hegyes vidékekhez szokott, így 
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szőrzete rövid, termete nagyobb, de vékonyabb lett, gyors, jó ugró; a könnyen 

emészthető sok táplálék pedig nem tette szükségessé a fogak és az 

emésztőszervrendszer megnagyobbodását. Az északi fajta zömök testét vastag, tömött 

szőrzet borította, fogazata és emésztőrendszere, pedig a durva, rostos fűtáplálék miatt 

megnagyobbodott. A jégkorszak utáni klímaváltozás általi beerdősülés nem kedvezett a 

nyílt füves pusztákhoz alkalmazkodott lovaknak az óvilágban sem, de visszaszorulásuk 

közben több helyen is háziasították őket- ennek köszönhető a mai házilovak 

sokfélesége. 

Végül már csak Északkelet-Európában és Közép-Ázsiában voltak vad, az északi 

fajtától származó ménesek. Még a 18. században is a mai Németország, Lengyelország, 

Fehéroroszország, Litvánia térségében elterjedt tarpán Lengyelország és Ukrajna 

területére szorult vissza, majd utolsó egyedét valószínűleg 1814-ben ölték meg, így 

tiszta vérű formáját nem sikerült megmenteni. Dzsungáriában: Mongólia és Kína 

Xinjiang-Uygur Autonóm Terület bizonyos részein maradt fenn a Przewalski-ló. Az 

már vita tárgyát képezi, hogy ez a szárazabb, félsivatagi terület lehetett az állat tipikus 

élőhelye, vagy csak egy utolsó menedéket jelentett miután az ember a sztyeppéről 

kiszorította. A vadló elsődlegesen egy sztyeppi növényevő, aki túl tud élni szárazabb 

körülményeket is (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b).  

 

 

2.3. Fajleírás 

 

A taki zömök testfelépítésű, rövid lábú lóféle. Marmagassága 125-145 cm, hossza 

210 cm, farka 90 cm, súlya hozzávetőleg 350 kg. Nagy fej, felálló sörény, hiányzó 

üstök, meredek lapocka, rövid, széles törzs, gyengén izmolt far és erős lábak jellemzik. 

Színe fakóbarna, rigószájjal, hátszíjjal, a lábakon zebracsíkkal, sörénye sötétbarna. A 

szőr színvariációi korlátozottak, hasonlóan más vad rokonaihoz, mint például a 

szamarakhoz és a zebrákhoz.  Ivari különbség színükben nem figyelhető meg: a kancák 

is lehetnek sötétebbek és a csődörök is világosabbak, ugyanakkor a csődörök sokkal 

robosztusabbak a kancáknál. Száraz környezetekhez adaptálódtak, fűfélékkel 

táplálkoznak. Természetes körülmények között általában 15-20 évig, fogságban akár 

30-35 évig élnek. (5. ábra) 
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5. ábra A Przewalski-ló (Equus ferus  przewalskii) 

 

A vadonban mindig csoportokat alkotnak - ahogyan a nyílt síkságok kevés 

búvóhellyel rendelkező állatai teszik védelmük érdekében. A csoport egy domináns 

ménből, néhány (ált. 3-5) kancából és azok csikóiból áll, tehát poligám párkapcsolat 

jellemző rájuk. A ménesek jól elhatárolódnak egymástól, de mivel a gyenge minőségű 

táplálék miatt élelemkeresés közben túl nagy területeket kell bejárniuk, így területüket 

külön nem védelmezik, csak a kancáikat. 

A vemhesség körülbelül 11 hónap, általában május-júniusban van a csikózás. Az 

anya szülés után pár nappal már képes újra sárlani. A csikók hat hónapos korukig 

szopnak, az ivarérett kor elérése után, kb. egy éves korukban pedig elhagyják a 

szülőcsoportot, sokszor a vezérmén vagy anyjuk üldözi el őket. A kancacsikók új 

ménest keresnek, a méncsikók általában egy-két évet kisebb méncsapatokba összeállva 

töltenek, majd öt-hét éves korukban háremet szereznek maguknak, vagy egy idősebb 

mén háreméért megvívva vagy több méntől kancákat összegyűjtve.  

Társas kapcsolataik kialakítását és erősítését a „vakargatás” szolgálja, mely során 

két állat szembefordulva egymás mellé áll, felhúzza ajkait és metszőfogaival vakargatja 

egymás nyakát, marját, sörénytövét, hátát és tomporát. Ez az élősködők eltávolítása által 

a túlélést szolgáló ténykedésként alakulhatott ki, de a páros kötődés erősítése és az 

agresszió lecsendesítésének eszközeként idővel ritualizálódott. Mint minden csoportban 
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élő állatnál, a vadlovaknál sokszor előfordul tényleges fizikai erőszak, de a rangsor 

kialakítása után az alárendelt egyedek vagy elkerülik a magasabb rangúakat vagy 

ugyancsak ritualizált fenyegetések, agresszív gesztusok után behódolnak. A 

háremmének között is alá- és fölérendeltségi viszonyok vannak, s bár a vezérmének 

közt már gyakoribbak az összetűzések, a háremek inkább igyekeznek elkerülni egymást. 

A taki eredeti elterjedési területének magját képező Mongólia területének 

nagyobb részén mérsékelt övi félsivatagi-sivatagi, északi és nyugati tájain mérsékelt övi 

sztyepp éghajlat van. A tél zord, a leghidegebb hónap középhőmérséklete -17- (-28)°C 

között van. A nyár mérsékelten meleg, július középhőmérséklete 18-23°C. Tehát 

jelentős a hőmérséklet évi ingása. A szélsőségesen hideg tél szinte teljesen 

csapadékmentes és nagyrészt derült. A Délkelet- Ázsiára jellemző nyári monszun 

hatására itt a kevés, 100 - 300mm éves csapadék 80-90 százaléka június és szeptember 

között hullik le. Ebből kifolyólag nyári csapadékmaximum és téli csapadékminimum 

jellemző (Péczely Gy. 1984). 

 

 

2.4. A faj története 

 

Az első írásos emléket a mongol vadlovakról a tibeti Bodowa szerzetes rögzítette 

kb. i.u. 900 körül, majd a „Mongolok Titkos Történeté”-ben („Secret History of the 

Mongols”) van utalás rájuk 1226-ból. Továbbá tudjuk, hogy egy fontos mongol személy 

1630 körül takit ajándékozott Mandzsúria császárának, ami valószínűleg ritkasága és 

nehéz elfoghatósága miatt volt méltó ajándék. Később egy 1771-es mandzsúriai 

szótárban is említést tesznek róluk. Mindezek ellenére a Przewalski-ló még nem 

szerepel a Linné-féle „Systema Naturae”-ban (1758) és ismeretlenül maradt nyugaton a 

Nagy Péter cár mellett utazgató skót doktor, John Bell 1763-ban megjelent „Egy utazás 

Szentpétervárból Pekingbe” („A Jurney from St. Petersbourg to Peking”) című művében 

tett említéséig. Ő és a későbbi megfigyelők is mind a keleti hosszúság 85-97° és az 

északi szélesség 43-50° közötti területén találtak már csak vadlovakat. (Boyd, L. és 

mtsai. 2008. a, b) 

 Végül 1881-ben a II. Sándor cár szolgálatában álló orosz Nyikoláj Mihájlovics 

Przewalski (ejtsd: psevalszki, 1839–1888) által a Góbi-sivatag nyugati felén található 

Hangáj-hegységben kilőtt egyedek maradványai alapján, a Szentpétervári Tudományos 
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Akadémia Zoológiai Múzeumában dolgozó Ivan Szemjonovics Poliakov állapította 

meg, hogy az állat ténylegesen egy vadlófaj, s ő adta felfedezőjéről a hivatalos nevét: az 

Equus przewalskii-t. 1889-1890-ben Grigory és Michael Grum-Grzhimailonak sikerült 

kilőniük további egyedeket – első információink a viselkedésükről tőlük származnak.  

Miután a nyugat megismerte a Przewalski-lovat, nagy lett az érdeklődés az állat 

iránt a különböző állatkertek és vadasparkok részéről és számos felfedezőút indult élő 

állatok befogására. Mivel a felnőtt egyedeket nehéz volt befogni, mivel túl félénkek és 

gyorsak, így csikók elfogásával próbálkoztak, ami viszont felnőtt háremtársak 

megölésével lehetséges csupán. 1897 és 1902 között 4 expedíció során 53 csikót sikerült 

élve nyugatra vinniük. Később már kevesebb lovat fogtak és azok nagy része meghalt. 

1930 óta törvényileg is tiltott a vadászata. 

Nagyrészt a mongol-kínai határ mentén lévő kiterjedt emberi tevékenységnek: a 

háziállatok érdekében való kilövéseknek, az erőforrásokért folytatott versengésnek a 

házi birkák, kecsék és tevék megnövekedett száma miatt, valamint valószínűleg 1945, 

1948 és 1956 kemény teleinek köszönhetően a lovak mennyisége vészesen csökkent. A 

Mongóliában élő vad populáció utolsó ménesét 1967-ben, utolsó egyedét, pedig 1969-

ben látták. Ezután a takit „vadonból kihaltnak” tekintették.  Azonban ekkorra már több 

mint kétszáz egyed született fogságban. 

1977-ben Jan és Inge Bouman alapította meg a Przewalski-ló Visszatelepítési és 

Megóvási Alapot (Foundation for the Preservation and Protection of the Przewalski 

Horse - FPPPH)11, mely a különböző gyűjteményekben még fellelhető lovak irányított 

szaporításával igyekezett csökkenteni a beltenyésztést, ezáltal a növelni genetikai 

változatosságot és elkerülni a beltenyésztéses leromlást12. Az alapító populáció lovaiból 

12 volt vadon befogott, a 13. a németországi Halle-ben egy vadon befogott méntől és 

egy fogságban tartott kancától született, a 14. pedig egy przewalski mén és egy 

fogságban tartott kanca keresztezéséből származó askania nova-i (Ukrajna) kanca. Ezek 

leszármazottja a ma élő - a Nemzetközi Törzskönyv 2008 eleji állása szerint - 1872 

Przewalski-ló. A nagyon kicsi kezdeti populációméret miatt a gének megközelítőleg 

60%-a elveszett13, de az egymással kapcsolatot tartó tenyésztési programok igyekeznek 

mérsékelni a további károkat. 

                                                 
11 http://www.treemail.nl/takh/ 
12 Vö.: 1. fejezet 
13 Egy-egy gén különböző változatainak száma általában 1-20, ritka esetben 1- néhány 100 génváltozat = 
allél. 

 19



A jelenlegi lovak egy része fogságban, egy másik része már visszatelepítve és egy 

harmadik része pedig nagy elkerített területeken található félvad körülmények között. A 

négy legnagyobb ilyen rezervátum a franciaországi Le Villaret-ben, a Hortobágyi 

Nemzeti Parkban, valamint Ukrajnában, a csernobili lezárt zónában és Askania Nova-

ban van. (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b) 

Az 1990-es évektől megkezdődtek a visszatelepítések Mongóliába, Kínába, 

Kazahsztánba és Ukrajnába, de Mongólia az egyetlen, ahol igazi vad populáció él a faj 

egykori elterjedési területén belül (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b) ( Függelék / 32. ábra). 

A legfontosabb szempontok a vad populáció alapításakor a megfelelő területek és az 

alkalmas állatok kiválasztása. Ezeken belül szükséges tényező, a fogságban nevelt 

állatok alkalmazkodási képessége a vad körülményekhez és a területen lévő fajok 

közötti kapcsolatok. (Pereladova, O. B. és mtsai. 1999) 

A taki eredeti élőhelyéhez tartozó Góbi kínai Xinjiang Uighur Autonóm 

Régiójában lévő részében, a Kalameili Természetvédelmi Területen (KNR) a Vadló 

Szaporító Központ (Wild Horse Breeding Centre- WHBC) alapított egy nagy félvad 

populációt 123 Przewalski-lóból, melyekből 1 hárem teljesen szabadon él 2007 óta, a 

többi ló még telente visszatér a karámokba. (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b; 

http://www.zoo-koeln.de/takhi/Seiten-eng/home_eng.html) 

A mongóliai visszatelepítések 1994-ben indultak az északkelet-dzsungáriai Góbi-

sivatagban lévő Takhin Tal Nature Rezervátumba és a Hustai Nemzeti Parkba az észak- 

mongóliai Mongol-Dahur Sztyeppén, Ulánbátortól 150km-re. 2004-ben fogtak neki a 

harmadik telepítésnek Khomiin Tal-ban, ahova 2005-ig 22 állat érkezett. Takhin Tal-ba 

2004-ig összesen 93 lovat vittek és jelenleg 111 egyedből áll a populáció. A Hustai 

Nemzeti Park 84 hozott állattal indult, ami mára 192-re nőtte ki magát. 2006-ra Hustai-

ban 52, Takhin Tal-ban 3; 2007-re 68, illetve 11 Mongóliában született, kifejlett egyed 

volt. (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b) A Hustai Nemzeti Parkban már önfenntartó a 

populáció szaporodása, a Góbiban viszont a kemény teleknek köszönhetően még 

sérülékeny az állomány (http://www.zoo-koeln.de/takhi/Seiten-eng/home_eng.html). 

A telepítések legtöbbször „lágy szabadon engedés”-ek voltak, tehát a lovak egyre 

nagyobb elkerített részt birtokolhattak, valamint kezdetben kaptak plusz élelmet és 

vizet, továbbá jobbára több ütemben zajlottak. A területeken ragadozóik nem éltek, de 

más nagytestű növényevő versenytársak (pl. kulánok, gazellák) igen. Mivel a 

megfogyatkozásuk fő okaként az emberi tevékenységet határozták meg, így az összes 
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terület védett, körülzárt, de élőhely-javítás rajtuk nem történt. 14  (Pereladova, O. B. és 

mtsai. 1999) 

Jelenleg megközelítőleg 325 ló van a visszatelepítési területeken és még csak 

kevesebb, mint 50 már vadon született ivarérett egyed él teljesen szabad körülmények 

közt. Mivel sikeresnek értékelték a visszatelepítéseket a növekvő populációs trendek 

miatt, a faj státuszát újra felmérték és az 1996-os utolsó minősítés szerinti „vadon 

kihalt”-ból átkerült a „különösen veszélyeztetett” kategóriába. A faj leginkább a házi 

lovakkal való hibridizáció, a genetikai változatosság csökkenése és betegségek15 által 

fenyegetett. (Boyd, L. és mtsai., 2008. a, b) 

A populációkat mihamarabb ki kell tenni a természetes kiválasztódás hatásainak, 

és meg kell szabadítani az emberi befolyás alól. Erre a még most is alacsony humán 

népsűrűség (<1fő/ 100ha) és a megfelelő élőhelyet nyújtó, eredeti elterjedési körzetében 

lévő területek alkalmasak, ha teszünk a nomád népek kilövései ellen, és megóvjuk őket 

a házi lovakkal való kereszteződéstől. Így ez egy jó példa lehet arra, hogy el lehet érni 

ex situ megőrzési lehetőségekkel in situ célokat. 
 

 

2.5. A magyarországi telepítés  

 

2.5.1. A Hortobágyi Nemzeti Park1617

 

A Közép-Európa legnagyobb füves pusztáján lévő védett terület Magyarország 

legnagyobb nemzeti parkja, melyet 1973. január 1-jén, hazánkban elsőként alapítottak. 

Mára meghaladta a 80 000 hektáros nagyságot, ebből fokozottan védett 1021 hektár. 

Területének nagy része a Püspökladány, Balmazújváros, Tiszacsege, Egyek által 

határolt négyszögbe esik (kb. 80%), de ezen kívül vannak még különálló 

területegységek is (kb. 20%). Egyes részei szabadon látogathatók, mások időszakosan, 

míg néhány szigorúan védett terület a látogatók elől elzárt. 1980-ban az ENSZ 
                                                 
14 Vö.: 1. fejezet 
15 Elsősorban Babesia (Theileria) equi, B. caballi és mirigykór - melynek a Streptococcus equi a 
kórokozója - fordul elő. 
16 http://hnp.hu/ 
17 A fejezethez felhasznált szakirodalom: Garami L. (1993), Kalotás Zs. (2004), Rakonczay Z. (szerk.) 
(2004), 
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UNESCO Man and Biosphere (MAB) programja keretében Bioszféra Rezervátummá 

minősítették a nemzeti park akkori teljes területét. 1999-ben pedig az UNESCO 

„kultúrtáj” kategóriában az ember és a természet együttélésének kiváló példájaként a 

park egész területét a Világörökség részévé nyilvánította.  

Bár geológiai kutatások több tízezer évre visszamenőleg megtalálták a 

szikesedésre (nátriumsók talajfelszín-közeli vagy felszíni felhalmozódása) utaló amorf 

kovasav, gipsz, kalcitkicsapódás nyomokat, a tájegység kialakulásában mégis 

meghatározó szerepet játszott az ember természetátalakító munkája. A vidék a 

jégkorszak után mozaikos, nyílt erdősztyepp volt, mélyebb részein áthatolhatatlan 

mocsárvilággal, mely a Tisza és a Berettyó hatása alatt állt. Az 1800-as években történt 

folyószabályozások nyomán megváltozott vízmozgások és a rendszeres áradások 

megszűnése miatt a felszíni vizek egy része kiszáradt, az ártéri ligeterdők, és a nedves 

üde rétek területe csökkent. A legelő vad és házi állatok rágása, tiprása, trágyázása 

pedig a közép-ázsiai nagy füves térségekhez hasonló sztyeppi környezetet és élővilágot 

eredményezett. Mindezek a szikesség kiterjedését kevésbé, a típusát viszont már jobban 

befolyásolták. A szikesedésben szerepet játszanak még a folyók hordalékában jelenlevő 

ásványi anyagok, melyek a szikes talajok kémiai tulajdonságait adják, továbbá a vízzáró 

réteg és a gyakori aszályos nyarakat létrehozó, nagy éves hőingással járó kontinentális 

éghajlat. 

Mai arcát rövid füvű szikes puszta, a magasabb, még nem szikesedett hátakon 

lösznövényzet, a mélyebb erek mentén magasfüves mocsárrétek, zsombékosok, fertők, 

mocsarak adják. A régi mocsarak szerepét részben a mesterségesen létrehozott 

halastavak vették át. Az egykori löszhátak mezőgazdasági művelés alá vont részei 

biztosítják a táplálékot a vonuló madarak számára, és adnak helyet olyan nagy 

területigényű fajoknak, mint a túzok. A nemzeti parkhoz tartozik a Tisza-tó északi 

része, a Tiszafüredi Madárrezervátum is. A Ramsari Egyezmény alapján 1979-ben a 

nemzetközileg jelentős vizes területek közé sorolták a nemzeti park területének 

egyharmadát adó vizes élőhelyeit - halastavait, mocsarait, vizek járta pusztáit- és a 

Tisza-tavat.  

Felszínét a Tisza és mellékfolyóinak áradásai formálták szinte tökéletes síksággá, 

csak néhol emelkednek ki alacsony halmok, a kunhalmok (kurgánok, korhányok), 

illetve a kisebb laponyagok. Ezeket a keleti sztyeppékről a honfoglalás előtt beözönlő 

nomád, félnomád népek építették temetkezési helyeknek, de használták őrdomboknak 

is. Általában vízfolyások árteréből kiemelkedő magasabb partokon találkozhatunk 
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velük. Az Alföldön több mint 3000 kurgán létezett, ezek nagy része mára elpusztult. Ma 

a park területén a megmaradottak 9%-a, mintegy 70 halom található, melyek közül a 

legidősebbek 3000 évesek. Kiemelkedő régészeti és a hajdani sztyepp-vegetáció 

megőrzése miatt botanikai értékkel is bírnak (megtalálható rajtuk többek között a 

kunkorgó árvalányhaj, a közönséges borkóró, a macskahere, az osztrák zsálya és a 

taréjos tarackbúza). A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján már 

ex lege (azaz a törvény erejénél fogva, külön védetté nyilvánítási eljárás nélkül is) 

védett természeti értéknek számítanak. 

Gyakori és híres természeti jelenség a Hortobágyon a délibáb, amikor szélmentes 

időben a sík talajfelszín felett a különböző hőmérsékletű és sűrűségű légrétegek 

tükröződő felületként viselkednek és távoli épületcsoportokat, fasort varázsolnak elénk. 

Éghajlata mindenekelőtt a nagy éves hőingás miatt kiemelkedően kontinentálisnak 

mondható. A júliusi középhőmérséklet 21-22°C. Hideg tél jellemzi, -2,5-(-3,0) °C -os 

januári középhőmérséklettel és gyakori hideg extremitásokkal (zord napok, -20 °C –ot 

meghaladó lehűlések, korán jelentkező őszi és kései tavaszi talajmenti fagyok). Az évi 

középhőmérséklet 10 °C. A nyárutó és az őszelő aszályosságának nagy mértéke is 

alapvonás. A csapadék évente kevesebb, mint 550mm, eloszlása pedig igen egyenetlen. 

A legcsapadékosabb időszak az ősz, és a tavasz, míg a nyár és a tél szárazabb.  Ezek 

alapján a Walter-Lieth-féle klímadiagramok18 az erdősztyep-klíma szárazabb fajtáját 

mutatják. A domborzati, talajtani és hidrológiai sajátosságok miatt a mikro- és 

mezoklimatikus hatások sem jelentősek. 

Viszonylag kevés, 800-850 fajból áll a növényvilága, de azok nagyon sokféle, 

egymástól élesen eltérő társulást alkotnak. Megtalálható itt például a védett macskahere 

(Phlomis tuberosa), a réti őszirózsa (Aster sedifolius spp. punctatus), a sziki kocsord 

(Peucedanum officinale), a sulyom (Trapa natans), a tündérfátyol (Nymphoides 

peltata), a kolokán (Stratoides aloides), a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), a sárga 

tavirózsa (Nuphar luteum), a bennszülött erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana), a 

sáfrányos imola (Centaurea solstitialis), a nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), a 

magyar látonya (Elatine hungarica) és a sziki lórom (Rumex pseudonatronatus).  

Állatvilága is szegényebb, mint más magyarországi természetközeli állapotú 

tájaké, 7384 taxont különítettek el rajta. Rovarkülönlegességei általában tápnövény-

specifikus, kevésbé mozgékony fajok, mint például a nagy szikibagolylepke (Gortyna 

                                                 
18 A tengerszint feletti magasság, az évi középhőmérséklet és az évi csapadékmennyiség megadása 
mellett a hőmérsékleti és a csapadékgörbe egymáshoz viszonyított helyzete alapján különíti el klímákat. 
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borelli lunata) és a keleti lápibagolylepke (Arytrura musculus). Jellemző rovarai az 

egyenesszárnyúak, mint a tőrös szöcske (Gampsocleis glabra) és a rövidnyakú sáska 

(Dociostaurus brevicollis). Világhírét különlegesen gazdag madárvilága alapozta meg. 

Európa 500 madárfaja közül, a hazánkban megfigyelt 389 madárfajnak közel 90%-át 

észlelték már itt. Legféltettebb madarai – a teljesség igénye nélkül - a csíkosfejű 

nádiposzáta (Acrocephalus paludicola), a túzok (Otis tarda), a kék vércse (Falco 

vespertinus), a kerecsensólyom (Falco cherrug), a kis kárókatona (Phalacrocorax 

pygmaeus), a cigányréce (Aythya nyroca), a kis lilik (Anser erythropus), a kanalas gém 

(Platalea leucordia), a törpevízicsibe (Porzana pusilla), a vörös gém (Ardea purpurea), 

a sziki pacsirta (Calandrella brachydactyla), a székicsér (Glareola pratincola), a széki 

lile (Charadrius alexandrius), az ugartyúk (Burhinus oedicnemus), a parlagi sas (Aquila 

heliaca), a fehérszárnyú szerkő (Chlidonias leucopterus). A Hortobágy legnagyobb 

látványosságát tavasszal és ősszel, a récék, ludak, darvak, sirályok és partimadarak 

tízezreinek vonulása jelenti. (6. ábra) 

 

 

6. ábra Fekete gólyák, nagy kócsagok és szürke gémek 

 

Másik jellegzetessége a Kilenclyukú híd, a történelmi Magyarország leghosszabb 

közúti kőhídja, egy régi fahíd helyén épült klasszicista stílusban Povolny Ferenc tervei 

alapján a Hortobágy folyó felett 1827 és 1833 között. (7. ábra) 
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7. ábra Csontváry Koszka Tivadar : Vihar a Hortobágyon (1903) 

 

A nemzeti park megalapításakor célkitűzés volt a pusztai tájkép megvédése 

mellett, a hagyományos pusztai életforma és az ősi magyar állatfajták fenntartása. A 

tájat és az élővilágot hagyományos gazdálkodási formák általi természetvédelmi kezelés 

révén igyekeznek gondozni. Sikerült megőrizni és génbankként elfogadtatni a racka és a 

szürke marha állományát, de a pásztorság lassan teljesen eltűnik. Így a még használt 

legelők is alulhasználtak: kevés az állat és azokat is keveset mozgatják.  Emiatt 

felmagasodik a fű, a kopár szikeseken a gyep záródik, elgyomosodik, a ritkább védett 

növények kiszorulhatnak. A pusztai táj legeltetés általi megőrzésében kapott szerepet a 

Przewalski-ló is a Pentezugban. 

 

2.5.1.1. Pentezug 

 

Pentezug a Hortobágyi Nemzeti Park 2361 hektárnyi füves pusztája, bioszféra 

rezervátum magterület. A terület egy részén extenzív legeltetéses állattartás folyt, másik 

részét gépi kaszálással hasznosították a kilencvenes évek végéig.  

Az 1997-ben induló Pentezug Project keretében az egykor itt élt vadon élő állatok 

legelésének a szikes pusztai füves élőhelyekre gyakorolt hatását kezdték tanulmányozni 

a helyi jellemző növény- és állatfajok megőrzése és a veszélyeztetett fajok védelmének 

érdekében. E célból természetes módon legelő, nagytestű növényevő állatfajokat, 

vadlovat és őstulkot (Heck marha) telepítettek a területre. (Függelék / 33. ábra) 
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3. A hortobágyi populáció19

 

 A Kölni Állatkert támogatásával20 1997 óta összesen 29 ló érkezett és 2008 

augusztusáig 120 csikó született. Ezekből 76 volt kanca, 68 mén, kettőt mára már 

heréltek, valamint 3 elpusztult csikónak nem tudták megállapítani a nemét. Az érkezett 

állatokból 11, a helyben születettekből 25 halt meg. Így összesen 113 egyedet 

számlálhattunk 2008 közepén a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Ezekből 8 egyedet a 

malomházi vadasparkban tartanak, a többit pedig Pentezugban félvad körülmények 

közt. (8., 9. ábra, Függelék / 34-37. ábra) 

   

 

8. ábra Táblázat a hortobágyi populáció dinamikájáról 
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9. ábra A hortobágyi populáció dinamikája halmozott grafikonnal szemléltetve 

 

Ezen vadló populáció jövőjét igyekszem feltérképezni két általam fontosabbnak 

tartott tényezővel kapcsolatban: a faj történetéből adódó probléma, a beltenyésztettség 

                                                 
19 2008 augusztusi adatok 
20 http://www.zoo-koeln.de/takhi/Seiten-eng/home_eng.html  
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és a mára már igazolt és egyre nagyobb nehézségnek látszó klímaváltozás kérdésével 

kapcsolatban. 

 

3.1. Beltenyésztéses leromlás21 - Eredmények és 

megvitatásuk 

 

Míg sok lappangó (recesszív) jelleg rejtve marad heterozigóta22 körülmények 

között, addig a homozigócia23 mértékének növekedésével nő a valószínűsége a 

recesszív sajátosságok megjelenésének, és ezzel együtt számos, eddig rejtve maradt 

káros tulajdonság felbukkanásának is. Így a beltenyésztéses leromlás kihat a lovak 

életképességére azáltal, hogy genetikai betegségekhez, s ezáltal szaporulat-

csökkenéshez, a halálozás növekedéséhez vezet.  A gének nagyjából 60%-a pedig már 

elveszett, mivel a mai több mint 1800 ló csupán 14 állattól származik, s így ki voltak 

téve a palacknyak-hatásnak24. Ezért esetükben elsődleges fontosságú a genetikai 

változatosság nyomon követése. Ugyanakkor minden ivaros szaporodáskor történik 

átkereszteződés (crossing over), mely során a homológ kromoszómák bizonyos 

szakaszaikat kicserélik (rekombináció), ezáltal növelik a genotípusos és fenotípusos 

sokféleséget és hosszú távon esélyt adnak a beltenyésztettség túléléséhez. 

 A hortobágyi populáció egyedeinek leszármazási viszonyait is folyamatosan 

vizsgálják. A hozott lovakat igyekeztek úgy válogatni, hogy azok minél távolabbi 

rokonságban legyenek. Az újonnan született csikók apjának kilétét pedig biopszia25 

minta segítségével készített genetikai vizsgálattal ellenőrzik. Így annak ellenére, hogy 

Hortobágyon körbekerített részen ugyan, de szabadon élhetnek és szaporodhatnak, igen 

részletes adatokkal rendelkezik a nemzeti park minden lóról – ezek az adatok voltak 

segítségemre diplomamunkám megírásánál is. Párosodásaik tehát a háremtartások 

viszonylag laza korlátain belül véletlenszerű (pánmixis). A nem közeli rokon élőlények 

között valószínűleg ez eredményezi a legnagyobb genetikai diverzitás az utódok között.  

                                                 
21 Vö.: 1. fejezet és 2.4. fejezet 
22 Amikor egy diploid sejtben a homológ kromoszómák egy adott génhelyét különböző allél tölti be.  
23 A homológ kromoszómák adott génhelyein azonos allél található 
24 Amikor egy populáció egyedszáma különböző okokból kifolyólag drasztikusan lecsökken, az allélok 
zöme elvész, a megmaradó allélok relatív gyakorisága megváltozik. 
25 A biopszia olyan mintavételi módszer, mellyel kis szövetmintát vesznek a testből és azt mikroszkóp 
alatt vagy molekuláris biológiai technikákkal analizálják. 
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A genetikai tulajdonságok mellett nagy szerepe van a megfelelő viselkedésbeli 

tulajdonságok megőrzésének, a domesztikáció elkerülésének26 és erre tökéletes terepet 

kínálnak a hortobágyi félvad körülmények.  

 A mének és a kancák száma jelenleg körülbelül egyenlő. Az összesen 

Hortobágyon valaha élő 69 csődörből 54 (78,26%) és 76 kancából 58 (76,32%) él ma27. 

Ezekből 51 (53,68%) mén és 44 (46,32%) kanca született hazánkban. Tehát a 

különböző nemű csikók aránya nagyjából azonos, ami azt jelenti, hogy a nemhez kötött 

letális allélek száma alacsony, vagy nulla. A méneknél még csak a harmadik, a 

kancáknál pedig a negyedik-ötödik hortobágyi generációról beszélhetünk. Tehát a 

különböző vérvonalból idekerült állatok utódai most kezdenek el szaporodni egymással, 

de a halálozások száma viszonylag kicsi és ugyancsak egyenlő a két nemnél az aránya, 

ami szintén alátámasztja, hogy nem csökkent az életképesség. Ebből kifolyólag a 

populáció egyre növekszik: a fundamentális nettó szaporodási ráta (R)28 szinte minden 

esetben meghaladja az egyet, akkor is, ha az érkezett egyedeket nem számoljuk bele az 

évi növekménybe csak a jövő évi kiindulási populációméretbe. (10., 11. ábra) 
 

 

 

10. ábra A populáció szaporodási rátája 
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26 Vö.: 1. fejezet 
27 Plusz egy herélt mén, amit azért ivartalanítottak, mert túl sokat verekedett, tehát így már nem 
funkcionál neméhez méltóan, így őt is a veszteségekhez soroltam. 
28 Az egyedenkénti növekedést fejezi ki.  
N1=N0R , ahol N0 a kiindulási populáció egyedszáma és N1 a rákövetkező évi egyedszám. 
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11. ábra A populáció szaporodási rátája 

 
Az utóbbi években az eddig egymás számára ismeretlen mének már kialakították 

a rangsort, így a komolyabb harcok alábbhagyni látszanak, és nagyobbrészt ritualizált 

jelekre redukálódtak a fenyegetéseik. De a csődörök nagyobb arányával újra 

problémákat okozhatnak az egymással folytatott harcok. A harcokból is adódik, hogy a 

mének általában nem élnek meg olyan idős kort, mint a kancák. Ez a mi populációnk 

esetében is így van: két 19 éves kanca mellett a legidősebb csődör csupán 14 éves.  

Sajnos a koreloszlás még nem egyenletes, de a korfán azért még látható a növekvő 

populációkra jellemző karácsonyfa-alak, nagy számú fiatal és egyre kevesebb öreg 

egyeddel. 12 ló van, aki elmúlt már 10 éves, és ebből csak egy mén. A kancák között 

csupán egy 11-13 év közötti egyedet találhatunk, a méneknél pedig teljesen hiányzik ez 

a korosztály. Így 5-10 éves mének vezetik a háremeket annak ellenére, hogy általában a 

7-9 éves korosztály elég erős és tapasztalt ahhoz, hogy kihívja a hárem-méneket. (12., 

13. ábra) 

 

nem születési 
év kor 

mén kanca 
  hozott született hozott született 

2008 0 0 9 0 8 
2007 1 0 9 0 6 
2006 2 0 5 1 6 
2005 3 0 7 0 7 
2004 4 0 4 1 4 
2003 5 1 6 0 2 
2002 6 0 5 0 4 
2001 7 0 3 1 4 
2000 8 0 1 0 2 
1999 9 0 1 1 0 
1998 10 1 1 0 1 
1997 11 0 0 0 0 
1996 12 0 0 1 0 
1995 13 0 0 0 0 
1994 14 1 0 3 0 
1993 15 0 0 1 0 
1992 16 0 0 2 0 
1991 17 0 0 1 0 
1990 18 0 0 0 0 
1989 19 0 0 2 0 

3 51 14 44 
54 58 összesen 

11229

12. ábra Táblázat a jelenlegi hortobágyi populáció koreloszlásáról 
                                                 
29 Plusz egy herélt 
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13. ábra Sávdiagram jelenlegi hortobágyi populáció koreloszlásáról 

 
A természetes viszonyoknak és az előbbi korfának is némileg ellent mond, hogy a 

messze legtöbb halálozás az állatok egy éves kora előtt fordult elő. Ez abból következik, 

hogy viszonylag fiatal a populáció és aránylag kevés volt a hozott állat, aki ezidáig 

elérhetett idősebb kort, illetve hogy ragadozó-mentes a környezet.(14. ábra) 
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14. ábra A populáció halandósága 

 

2008 közepén 10 hárem és egy nagyobb, 25 agglegényből álló csoport volt. 

Utóbbiban egy herélt és az egykori rangidős mén nem verekszik már meg kancákért, de 

nyolc csődör is van, akik a jelenlegi háremtartókkal azonos korúak és már utódokat is 

nemzettek más csoportoktól el-elkószáló kancákkal, továbbá a maradék 15 fiatal mén 

pár éven belül ugyancsak igényt tart majd kancákra. 
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Mivel a 2008-as csikók genetikai vizsgálatának még nincs meg az eredménye, így 

a 2007-es csikózás szerint számítottam effektív populációméretet (Ne)30. Az akkori 97 ló 

28,87%-a, 28 egyed szaporodott összesen. Ugyanakkor a háremtartás miatt az ivararány 

nyilvánvalóan eltolódik az 50-50%-hoz képest (15. ábra), esetünkben 25-75%-os a 

kancák javára, ugyanis csupán 7 mén termékenyített meg 21 kancát. Ezek alapján pedig 

Ne=21 volt. Amivel a 16. ábra alapján a genetikai sodródás31 miatt tíz generáció alatt 

genetikai változatosságuk kb. 30%-a elveszhet.  

 

 

15. ábra Az ivararány eltolódósával csökkenő effektív populációméret 100 egyed esetén (Standovár 
T. – Primarck, R. B. 2001, 254. old.) 

 
 

                                                 
30 A populáció ténylegesen szaporodó egyedeinek száma. A kisebb effektív populációméret az allélok 
gyorsabb elvesztéséhez vezet.  

  , ahol Nm a szaporodó hímek száma és Nf a szaporodó nőstények száma. 
31 Az allélgyakoriságok véletlenszerű megváltozása. A kis gyakoriságú allélok nagyobb eséllyel tűnnek el 
a kis populációkból. 
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16. ábra A genetikai változatosság és a populációk nagyságának összefüggése (Standovár T. – 
Primarck, R. B. 2001, 244. old) 

 
A csődörök sikerességét tekintve a három legtöbb utódot nemző közül az egyik a 

legidősebb mén, aki már nem tart háremet, hanem az agglegények csoportjának tagja 

(Árkus). A másik kettő, a korban utána következő két csődör. Ők még aktívak és 

háremmel is rendelkeznek (Bendegúz, Apor). Rokonsági kapcsolat egyikőjük közt 

sincs, ami pozitív hatással van a genetikai változatosság megőrzésére nézve. 

Ugyanakkor ők hárman nemzették a Hortobágyon született, ma élő egyedek majdnem 

felét (44:95->46,32%), mellyel a későbbi leszármazások közelebbi rokonsága 

valószínűbbé válik. (17. ábra) 
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17. ábra Oszlopdiagram a három legtöbb utódot nemző ménről  
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 A kancák sikeressége a kezdeti több hozott kanca, a háremtartásos 

csoportszerkezet és a nyilvánvalóan kevesebb utódszám miatt sem ilyen tisztán 

kirajzolódó: több a produktívabb kanca. Így a három legsikeresebb ló az itt született, élő 

egyedek csupán 22,10%-át adja. Ami jó hatással lesz később az apai ágon előbb említett 

rövidebb leszármazási kapcsolatok ellensúlyozására. Ebben az esetben is a rangidős 

lovak közül kerültek ki a legtöbb utódot ellő kancák. Bár a három közül a két idősebb 

(Ashnai, Fanny) tavaly még igen, de idén már nem ellett. (18. ábra)  
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18. ábra Oszlopdiagram a három legtöbb utódot nemző kancáról 

 
Jót jelent hogy, ahogy ez a három legtöbb csikót világra hozó állat, akik a 10-11 

éve kerültek hazánkba, úgy a többi kanca is szinte minden évben sikeresen ellett, ami 

bizonyítja rátermettségüket. Idén a 3-14 éves korú kancák szaporodtak. Az anyák száma 

2008-ban eggyel nőtt tavalyhoz képest. Az apákról még nem tudunk biztosat, de a 

háremekből ítélve (Függelék / 38. ábra), ezeknek is nőtt a száma valószínűleg. A 2008-

as csoportokat tekintve utódokat várhatunk a sok utódot nemző Árkus majdnem összes 

fiától is, növelve az esélyét a közeli rokon egyedektől származó lovak nemzésének. 

Ahogy már eddig is volt példa rá több esetben, hogy nem sikerült elkerülni a 

beltenyésztettséget: az Apor nevű csődör eddig három csikót nemzett anyjával, Ashnai-

jal; Árkus szaporodott egyik lányával, illetve egy már nem élő mén (Makan) gyerekei is 

párosodtak egymással. 
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3.2. Veszélyezteti-e a hortobágyi populációt a globális 

éghajlatváltozás?32

 

A globális éghajlatváltozás problémáját felismerve az ENSZ két intézménye, a 

Meteorológiai Világszervezet (WMO - World Meteorological Organization) és az 

Egyesült Nemzetek Környezeti Programja (UNEP - United Nations Environment 

Programme) 1988-ban megalapította az IPCC-t (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – Éghajlatváltozási Kormányközi Testület)33. A testület célja, hogy 

tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági információkkal segítsen egy széleskörű, 

objektív és átlátható képet alkotni az ember okozta klímaváltozás kockázatairól, annak 

lehetséges hatásairól, az alkalmazkodás és a megakadályozás lehetőségeiről. Az IPCC 

eddig négy értékelő jelentést adott ki: 1990-ben, 1996-ban, 2001-ben és 2007-ben. Ezek 

rámutattak arra, hogy a jelenlegi éghajlatváltozásért jelentős mértékben az emberiség a 

felelős. Ennek ez egyik fő okozója pedig elmúlt évszázadban megfigyelt üvegházhatású 

gázok koncentrációjának nagy mértékű megnövekedése. 

Ennek okozója az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának nagy mértékű 

megnövekedése az elmúlt évszázadban. A huszadik század kezdete óta a globális 

átlaghőmérséklet 0,7 °C-kal nőtt, bár nem egyenletesen, ugyanis csak 1976 óta kezdett 

meredeken emelkedni, elérve az évtizedenként 0,18 °C-ot. Ebből kifolyólag például 

1995-2006 tizenkét évéből 11 a legmelegebb 12 év közé tartozik a globális 

felszínhőmérséklet34 1850 óta tartó műszeres megfigyelési feljegyzései alapján. 

Azonban ez a növekedés nemcsak az elmúlt pár száz évhez, de a Föld több százezer 

éves, normális ciklusaiban tapasztalthoz képest is számottevő. (19. ábra)  

 

                                                 
32 A fejezethez felhasznált szakirodalom: Meteorológiai Világszervezet, 2005, 2006; ”Éghajlatváltozás 
2007”, http://www.ipcc.ch/ 
33 http://www.ipcc.ch/ 
34 A szárazföld feletti, felszín közeli léghőmérséklet és a tengerfelszín hőmérsékletének az átlaga  

 34



 

19. ábra Az üvegházgázok - CO2 , CH4  , N2O - és az adott hely hőmérsékletével párhuzamba 
állítható deutérium (δD) koncentrációjának változásai az elmúlt 650.000 évben, antarktiszi 

jégfuratok elemzéséből (IPCC alapján, 2007) 

 
 A főbb üvegházgázokból a vízgőznek (H2O) +20,6°C, a szén-dioxidnak (CO2) 

+7,2°C, a metánnak (CH4) +0,8°C, dinitrogén-oxidnak (N2O) +1,4°C és a halogénezett 

szénhidrogéneknek (CFC-k) +0,6°C a hozzájárulása a természetes üvegházhatáshoz. 

Utóbbi kivételével ezeknek köszönhető, hogy a Földünkön -18°C helyett egy élhetőbb 

+15°C-os globális átlaghőmérséklet uralkodik. (IPCC, 2001) 

A fent említett gázok közül ugyan a vízgőznek a legnagyobb a szerepe, de 

antropogén hatásra a CO2, a CH4, és a N2O koncentrációja emelkedett drasztikusan az 

elmúlt 100 évben. A szén-dioxid globális légköri koncentrációja az iparosodás előtti 

180-300 ppm35 közötti értékekhez képest 2005-re 379 ppm-re, a metáné a 320-790 ppb-

es tartománnyal szemben 1774 ppb-re, míg a dinitrogén-oxid 270 ppb-ről 319 ppb-re 

nőtt.  A CO2 és a CH4 változásai jól párhuzamba állíthatók bolygónk hőmérsékletével 

(20. ábra). Ez alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy ezen gázok további, 

humán hatásra történő koncentráció növekedésével még nagyobb hőmérséklet-

növekedésre számíthatunk. Így az eddigi, mérésekkel is alátámasztott globálisan átlagolt 

levegő- és óceán-hőmérséklet melegedésen, tengerszint-emelkedésen, hó- és jégtakaró 

olvadásokon túl bolygónk ki is léphet természetes ciklusából és visszafordíthatatlan 

változásokat idézhetünk elő.  

                                                 
35 ppm (parts per million = milliomodrész) , ppb (parts per billion = milliárdomodrész) : az üvegházhatású 
gázmolekulák aránya a száraz levegő összes molekulájához viszonyítva. 
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20. ábra Grafikon a szén-dioxid és a metán koncentráció, valamint a hőmérséklet növekedéséről 
(IPCC alapján, 2001) 

 

Ennek a megakadályozására több kezdeményezés is létrejött36, ezek közül a két 

legnagyobb az 1992. évi Rio de Janeiro-i ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia 

során megfogalmazott ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC, United 

Nations Framework Convention on Climate Change) és 1997-ben a Kiotói 

Jegyzőkönyv. Előbbi csupán ajánlásokat tartalmaz, utóbbiban már a felek 

kötelezettségeket vállalnak a 2008-2012-es időszakra. A cél a CO2 koncentrációjának 

450 ppm-es szinten való maximalizálása. Ennek elérésére a különböző emissziós 

szcenáriók legfeljebb 2050-ig adnak haladékot (a 2008 novemberében mért érték 385 

ppm). Még ebben az esetben is a földfelszíni hőmérséklet +2°C-os átlagos globális 

növekedésével és az ezzel járó tengerszint-emelkedéssel számolhatunk.  

Az éghajlati folyamatok és visszacsatolások időskálája, továbbá a gázok légkörből 

való kiürülésének időtartama miatt évszázadokon át folytatódhat a melegedés, még a 

gázok koncentrációjának stabilizálása esetén is. Így célszerű minél hamarabb, minél 

kisebb értékeken megállítani az üvegházgázok koncentrációinak növekedését az 

életmód- és viselkedési minták megváltoztatása, a hatékonyabb technológiák, a korszerű 

berendezések, a megújuló energiaforrások előnyben részesítése és az ezeket segítő 

                                                 
36 Továbbiak: EU-ETS (Európai Unió Emisszió Kereskedelmi Rendszere), Magyarországon: VAHAVA-
project (Változás Hatás Válaszadás), Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) 
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politikai döntések által. Ezekhez jelentősen hozzájárulhatna az élőhelyek megőrzése is: 

a fák CO2-elnyelésükkel és O2-kibocsátásukkal megtisztítják a levegőt, csapadék-

megkötésükkel tompítják az intenzív esőzések, az azokat követő áradások és 

földcsuszamlások nagyságát, valamint árnyékot nyújtanak. Ennél fogva további 

előnyöket élvezhetnénk a globális éghajlatváltozás megfékezésén kívül is. Például a 

kisebb légszennyezettség kedvező hatással lenne az egészségünkre, nagyobb lenne az 

energiabiztonság, Földünk biodiverzitását nagyobb mértékben lenne esélyünk 

megőrizni37. 

Az éghajlat jövőbeni alakulásának előrejelzésére számos globális és regionális 

modell áll rendelkezésre, melyek más-más változókat és körülményeket vesznek 

figyelembe. A múltra futtatott modellek a meglévő adatok összehasonlítása által 

lehetővé teszik a szisztematikus hibák kiküszöbölése után a változások okainak 

felderítését, majd ezek jövőre történő futtatása adhat közelítést a várható változásokról. 

Múltra futatott modellek tették objektíven egyértelművé az emberi tevékenység 

hozzájárulását a globális felmelegedéshez is (21. ábra). Természetesen egy modell nem 

annál jobb, minél bonyolultabb, mivel a lehetséges hibaforrások száma ezzel 

egyértelműen növekszik. A cél az, hogy az éghajlati rendszert, mint egészet, a 

valósághoz (mérésekhez, melyek sajnos szintén hibákkal terheltek) minél közelebb adja 

vissza a szükségszerű egyszerűsítésekkel élve. További korlátjuk, hogy nem tudhatjuk, 

a múltbeli és jelenbeli törvényszerűségek igazak lesznek-e a jövőben, megváltozott 

körülmények közepette is.  

 

 

21. ábra Grafikonok az éghajlati modellek mért adatokkal való összevetéséről (IPCC, 2007) 

                                                 
37 A Földön élő fajok fele kizárólag az esőerdőkben él, melyek a Föld összes szárazföldjének csupán 7 
százalékát teszik ki. 
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Az ELTE Meteorológia Tanszékén Magyarország területére lefuttatott egyik 

regionális klímamodell, a RegCM Pentezug területére (keleti hosszúság: 21.075 - 21.12, 

északi szélesség: 47.49 - 47.535) vonatokozó adatait felhasználva megvizsgáltam, hogy 

a jelenlegi hazai Przewalski-ló populáció milyen éghajlati változásoknak lesz kitéve a 

1961-90-es referencia időszakhoz képest a 2021-50-es és a 2071-2100-as időszakban. 

 

 

3.2.1. A RegCM38

 

 A RegCM az első regionális klímamodell, melyet a MM4 (Mesoscale Model – 

„mezoskálájú modell”) korlátos tartományú előrejelző modellből hozott létre a National 

Center for Atmospheric Research (NCAR) és a Pennsylvania State University (PSU), 

miután Giorgi és munkatársai felismerték a rövidtávú előrejelzésekre már sikeresen 

alkalmazott korlátos tartományú modellek alkalmazhatóságát a regionális előrejelzések 

esetében bizonyos fizikai parametrizációs eljárások átalakításával. Az első szimulációt 

1989-ben végezték. A korlátos tartományú modellek futtatásához kezdeti- és 

peremfeltételek kellenek, hogy a tartományon kívül lejátszódó folyamatok hatással 

lehessenek a tartományon belüli jelenségekre, valamint a tartományból eltávozó 

jelenségek akadálytalanul elhagyhassák a vizsgált területet. Ez nem valós határ, hanem 

matematikai probléma. Kezelésére több numerikus módszert dolgoztak ki, ezek közül 

manapság az ún. relaxációs módszer a legelterjedtebb, melynek lényege, hogy a 

tartományon belüli és kívüli jelenségek folyamatosan, lineárisan mennek át egymásba. 

A gyakorlatban a peremfeltételek globális modellekből erednek. Itt azonban fontos 

megemlíteni azt, hogy éghajlati skálán más folyamatok dominánsak, mint a néhány 

napos skálán, továbbá a globális modellekkel (250-300 km rácsponttávolságú) a jóval 

kisebb léptékű (10-50 km) regionális modellekkel szimulált folyamatok (konvekció) 

között különbségek vannak. Ezek kezelésére a kutatóközpontok fizikai parametrizációs 

programcsomagokat fejlesztenek ki és tesztelnek. Ez a modell tartalmazta a „bioszféra-

atmoszféra szállítási sémát” (Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme - BATS) a felszín 

és a légkör közötti energiaátviteli folyamatok leírására, az általános klímamodell 

(Community Climate Model 1. – CCM1) sugárzási egységét, egy közepes felbontású 
                                                 
38 Elguindi, N. és mtsai. (2007), 6-12. old ; Szépszó G. (2005) ; Tóth H. (2005) 
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helyi határréteg sémát, egy konvektív felhő-áramlási sémát és egy egyszerű formulát a 

nedvességre. 

 A kezdeti modell továbbfejlesztésével létrejött a RegCM2, mely a NCAR MM5 

és CCM2 (Community Climate Model 2.) modelljén alapult. Míg az első változat még 

nem számolt a H2O, O3, O2, CO2 és a felhők sugárzásra gyakorolt hatásával, az utóbbiba 

már beépítették ezeket a tényezőket is. Ezek mellett már egy nem-helyi határréteg 

mintát, másfajta felhő áramlási sablont és a BATS1E akkori legújabb verzióját 

használták fel hozzá. 

 A RegCM3 esetében a CCM3-at - ami még több üvegházgázzal (NO2, CH4, 

CFC-k), légköri aeroszolokkal és a felhők jégkristályaival is kalkulál -, nagyskálájú 

felhő és csapadék formulát, folyamatosan továbbfejlesztett parametrizációkat 

alkalmaznak. További előnye még, hogy felhasználó-barát. 

A trieszti Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 

irányításával indult a RegCNET (Regional Climate NETwork) kezdeményezés, mely a 

RegCM regionális modellre építve igyekszik összefogni a regionális 

klímamodellezéssel kapcsolatos kutatásokat, ehhez kapcsolódó továbbképzéseket 

rendez és publikációs lehetőségeket biztosít. 

Az ELTE Meteorológia Tanszékén a RegCM3.1-es verziót használják, A1B39 

forgatókönyv alapján. Mely az ECHAM540 globális cirkulációs modellből leképezett 

25km-es felbontású RegCM futtatás eredményeiből kiindulva modellezi bizonyos 

fizikai paraméterek módosításának segítségével a Kárpát-medence éghajlatát 10km-es 

rácsfelbontás mellett. 

 

 

3.2.2. Eredmények és megvitatásuk 

  

Az évszakok, melyek alapján a statisztikák egy része készült: 

Tél: december 1. – február vége 

Tavasz: március 1. – május 31. 

Nyár: június 1.  – augusztus 31. 

Ősz: szeptember 1.  – november 30.  
                                                 
39 Gyors gazdasági növekedés a fejlődő világ gyorsuló felzárkózásával kiegyensúlyozott technológiai 
fejlődés mellett, kiegyensúlyozott a fosszilis és nem fosszilis energiaforrások használata 
40 http://www.mpimet.mpg.de/en/wissenschaft/modelle/echam/echam5.html  
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A csapadék mennyiségében az IPCC előrejelzése alapján Közép- és Kelet-

Európában nyári csökkenésre, kisebb mértékű téli emelkedésre, és ahogy az összes 

időjárási paraméterben, így itt is a szélsőségek gyakoribbá válására számíthatunk. 

Utóbbi az áradások és az aszályos időszakok számának gyarapodását jelenti, melyeknek 

folyományaként a fertőzések és az éhínséggel jellemzett periódusok kockázata nőhet 

(Éghajlatváltozás 2007).  

Az évi összes csapadékmennyiségekben nem tapasztaltam jól kirajzolódó 

tendenciát. A napi átlagcsapadékok pedig 30 éves átlagban változatlanok maradtak a 

2021-2050-es és a 2071-2100-es időszakban is. Évszakonként lebontva ugyancsak nem 

teljesen egyértelműek a trendek, csupán tavaszi csökkenés és őszi növekedés látszik 

világosan kirajzolódni. A 2021-2050-es időszakban még téli csökkenést és nyári 

növekedést figyelhetünk meg, de a 2071-2100-es időszakban már az IPCC által 

jósoltnak megfelelő téli növekedést és nyári csökkenést jelez a modellünk. (22. ábra, 

Függelék / 39. ábra) 
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22. ábra A csapadékösszegek  változásai az 1961-1990-es referencia időszakhoz képest 
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A maximumok kiértékelése segítségével megfigyelhető volt minden évszakban a 

nagy csapadékú napok gyakoribbá válása és ezeknek a csapadékoknak a mennyiségi 

növekedése. A csapadékos napok száma mindeközben csökkenni látszik, ami a 

változatlan átlagok és összcsapadékok mellett ugyancsak alátámasztja a heves esőzések 

gyakoriságának növekedését (23., 24, 25.. ábra). A folyószabályozások által megszűnt 

rendszeres áradások – amik részben kialakították a szikes puszta mai arculatát41 – miatt 

feltételezhetjük, hogy az áradások kevésbé, ugyanakkor mivel a terület tökéletes síkság 

magas talajvízszinttel, a belvizek annál jobban fenyegetik a populáció egészségi 

állapotát. 
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23. ábra Az évi és az évszakonkénti napi csapadékmaximumok változása az 1961-1990-es referencia 
időszakhoz képest 

 
átlagok   különbségek   

  
  

1961-
1990 

2021-
2050 

2071-
2100   

2021-
2050 

2071-
2100 

csapadékos napok (>0mm) 303 300 287   -3 -16 
nagy csapadékú napok (>10mm) 18 19 22  1 4 
extrém csapadékú napok (>20mm) 4 4 5   0 1 

24. ábra Táblázat a különböző csapadékú napok számának megváltozásáról az 1961-1990-es 
referencia időszakhoz képest 

                                                 
41 Vö. : 2.5.1. fejezet 
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25. ábra A különböző csapadékú napok számának alakulása az 1961-1990-es referencia időszakhoz 
képest 

 
A Hustai Nemzeti Parkban (Boyd, L. és mtsai. 2008. a, b) és a Hortobágyon is azt 

figyelték meg, hogy a sztyepp vegetáción élő lovak nagyobbrészt jobb állapotban 

vannak és nem fogynak le annyira telente. Tehát valószínű, hogy a lovak nem azért 

éltek félsivatagi, sivatagi körülmények közt, mert ahhoz tökéletesen adaptálódtak 

evolúciójuk során, hanem mert az ember oda szorította vissza őket. 

Ugyanakkor számos telepítési, visszatelepítési terület is félsivatagi, sivatagi 

környezetbe történt. A tapasztalat pedig azt mutatta, hogy a fogságban szaporított 

állatok jól alkalmazkodtak a zordabb körülményekhez és több éve élnek táplálék-

hozzájárulás nélkül nagyon száraz években is. Csak kevés időt töltenek vizes helyek 

közelében, pihenőhelyül általában nyílt terülteteket választanak, több kilométerre a 

víztől. A kondíciójuk mindeközben megfelelő és a csikózásaik is rendszeresek és 

sikeresek. (Pereladova, O. B. és mtsai. 1999) Így feltételezhetjük, hogyha az általunk 

felhasznált modell eredményeivel szemben mégis bekövetkezne a csapadék esetleges 

csökkenése, az emiatt gyérülő növényzet még nem okozna beláthatatlan problémákat a 

populáció fennmaradásában. 

A hőmérséklettel kapcsolatosan az IPCC az 1980-1999-es időszakhoz képest 2-4 

°C -os globális emelkedést jósol különböző modellek alapján a 2090-2099-es időszakra, 

az éjszakai minimumok és a nappali maximumok tekintetében egyaránt. Továbbá 

valószínűsítik a forró szélsőségek, a nagy hőhullámok gyakoribbá válását 

(Éghajlatváltozás 2007).  
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A RegCM3.1 adatai42 a hőmérsékletre vonatkozóan pontosan a szakirodalomban 

fellelhető, térségre jellemző értékeket43 adták a referencia időszakra (1961-1990), így 

alátámasztva a modell jövőre vontakozó futtatásának lehetőségét.  

Az értékelésénél a referencia időszakunk átlagához képest 3 °C -os átlagos napi 

középhőmérséklet-növekedést detektálhatunk a 2071-2100-es időszakra, mely az összes 

negyedévben külön-külön, továbbá a leghidegebb – januári - és legmelegebb - júliusi – 

hónapban is megfigyelhető. (26. ábra, Függelék / 40., 41. ábra) S ezzel a pentezugi 

júliusi középhőmérsékletek meghaladják a lovak eredeti elterjedési területén lévő 18-23 

°C-os átlag értéket is, amelyhez elméletileg adaptálódtak. 

 

évi középhőmérsékletek átlagainak várható 
változásai

0

1

2

3

4

°C

2021-2050
2071-2100

középhőmérsékletek átlagainak várható változása 
évszakonként

0
1
2

3
4

tél tavasz nyár ősz

°C

2021-2050

2071-2100

 

26. ábra Az éves és az évszakonkénti átlag középhőmérsékletek változása az 1961-1990-es referencia 
időszakhoz képest 

 

Ezzel párhuzamosan a nyári napok (Tmax > 25°C), a hőségnapok (Tmax > 30°C) 

és a forró napok (Tmax > 35°C) száma látványosan gyarapodik, míg a téli napok (Tmax 

< 0°C) számában drasztikus csökkenés tapasztalható. (27., 28. ábra, Függelék / 42.,  43. 

ábra) 

                                                 
42 Hőmérsékleti adatok 2 méteren  
43 Vö.: 2.5.1. 

 43



 

 max hőm   átlagok  különbségek

    
1961-
1990 

2021-
2050 

2071-
2100  

2021-
2050 

2071-
2100 

nyári napok száma (Tmax>25°C)  56 64 97   8 41
 hőségnapok (Tmax>=30°C)  18 22 46  4 28
 forró napok (Tmax>=35°C)  2 4 13  2 11
               
téli napok száma (Tmax<0°C)  12 8 3   -4 -9

27. ábra Táblázat a különböző hőmérsékletű napok számának megváltozásáról  
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28. ábra A különböző hőmérsékletű napok számának alakulása az 1961-1990-es referencia 
időszakhoz képest 

 

Amint azt a táblázat és a diagram is mutatja az eddigi, két hónapos nyári napként 

definiált időszak a melegedés hatására három hónap hosszúságúra növekszik, illetve a 

meleg szélsőségek is gyakoribbá válnak. Eközben a téli napok száma csaknem 

egyenlővé válik a nullával. 
 

 
 

A napi hőmérséklet-

ingadozások szinte egyáltalán nem 

változtak - átlagban csupán fél-fél 

fokokat - tehát éjszaka és nappal 

egyaránt nő a hőmérséklet az 

általunk használt modellünk szerint 

is. (29. ábra) 

 

29. ábra Táblázat a napi 
hőmérséklet-ingadozások (°C) 
statisztikái  
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A melegebb és ritkább hideg nappalok és éjszakák száma kedvező, mivel 

nyilvánvalóan együtt jár a vegetációs időszak hosszabbodásával. Ha a csapadék 

mennyisége valóban nem csökken, vagy legalábbis nem számottevően, akkor ez a 

növényevő állatunk esetében jobb táplálék-ellátottságot garantálna. Viszont jelenleg 

Pentezugban nemcsak lovak, hanem „őstulkok” (Heck- marhák) is élnek. A marhák 

nehezebben tudják a rövid füvet lelegelni a hó alól, ráadásul időt vesztenek a 

kérődzéssel is, addig a vadlovaknak a hóborítás nem okoz gondot, és egész nap képesek 

táplálkozni. Egy kutatás azt is kimutatta, hogy a Przewalski-ló bőr alatti 

testhőmérséklete télen lecsökkenhet akár 24 °C-ra is, így kevesebb hőt veszít a bőrén 

keresztül. Valószínűleg ez a fajta hőszabályozás teszi lehetővé, hogy túlélik az akár -40 

°C-os mongóliai telet (Zimmermann, W. és mtsai. 2005). Így a telek rövidülése inkább 

hátrányos a lovak számára. 

A téli melegedés továbbá a nyári melegebb és gyakoribb forró nappalok, valamint 

éjszakák következményeként az IPCC szerint fokozott rovarinváziókra lehet számítani. 

A Hortobágyon eddig is jellemző volt nyáron a bögölyök és szúnyogok gyötrése. Ezzel 

és a hőséggel szemben gyakran keresnek az állatok menedéket egy nagy régi hodályban, 

ahol a sok ajtó és ablak állandó légáramlást biztosít, melynek nyomán hűvösebb a 

levegő, amit elkerülnek a vérszívók is. Ez eddig szintén a marháknak kedvezett, mivel 

nekik amúgy is szükségük van pihenésre a kérődzéshez. Ellenben a lovaknak sokáig 

félbe kell szakítaniuk a táplálkozást, így súlyt vesztenek. Viszont míg a marhák egy 

nagy csordában élnek, addig a lovak háremeket tartanak és a vezérmének agresszív 

magatartást mutatva védelmezik kancáikat. Kezdetben, amíg a lovak nem ismerték 

egymást, ezek komoly harcokban nyilvánultak meg. Majd ahogy kialakult a rangsor 

egyre ritkábbá váltak és általában maximum csak ritualizálódott viselkedés-elemekben, 

kis fenyegetésekben öltenek formát. A mének sokszor szag alapján már elkerülik 

egymást, de a Hortobágyon megfigyelték, hogy a szaporodási időszak kivételével össze 

is olvadtak a csoportok. Viszont például 2004 nyarán, mikor sok marha és ló zsúfolódott 

be a hodályba, a csődörök és a csikóikat védelmező kancák is sokat verekedtek, és 

valószínűleg ezek következtében halt meg 2 csikó is az istállóban. Az ilyen esetek 

kiküszöbölésére viszont már találtak megoldást cölöpökön álló nádtetők építése révén 

(Zimmermann, W. és mtsai. 2005).  

Ugyanakkor a rovarinváziók testet ölthetnek növényevők, például sáskák 

gradációiban is, ami veszélyezteti herbivór állataink táplálékellátottságát. Ráadásul ezek 

az események leginkább a kedvezőtlenebb aszályosabb időszakokban esedékesek. Mely 
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időszakok gyakoribbá válása miatt a kutatók amúgy is általános szárazodást és ennek 

következtében a növényzet átrendeződését, a sztyepp területekre pedig elsivatagosodást 

jeleznek. (Kovács-Láng E. és mtsai. 2008). 

Mint ahogy már a Föld története során többször előforduló klímaváltozások során 

is tapasztalhattuk az élőlények az ilyen eseményekre vagy alkalmazkodással, vagy 

vándorlással, vagy kihalással válaszolnak. A viszonylag rövid idő alatt lezajló 3 °C-os 

melegedéshez nem, vagy csak igen mérsékelten tudnak alkalmazkodni. Az éves 

középhőmérséklet ilyen mértékű emelkedése pedig a Föld felületén körülbelül 300 km 

észak-déli vagy 500m magassági elmozdulásnak felel meg. Ez viszont jócskán 

meghaladja a legtöbb faj vándorlási képességét, főként a helyhez kötötten élő 

növényekét. Terjedésüket pedig manapság már nemcsak természetes (pl. hegységek), 

hanem mesterséges (pl. városok, utak) akadályok (barrierek) is megnehezítik. Ezáltal a 

fajok kihalásának kockázata a felmelegedés erősségével fokozódik. (Kovács-Láng E. és 

mtsai. 2008) 

Az állatok szervezetét megterhelhetik a nagy hőhullámok. Az aszályok által 

ráadásul nő a tűzesetek száma is, mely a puszta adottságai miatt már eddig is több 

alkalommal fenyegette a Hortobágyi Nemzeti Park területét44, s ezzel a kihalás szélén 

álló ló ma élő egyedeinek majdnem 10%-át. A 2002-es futótűzből tanulva viszont már a 

Hortobágy folyó mellett végig lekaszálnak egy sávot, ami határt képez a tűz számára, és 

megkönnyíti a tűzoltók bejutását a területre. A gyakoribbá váló heves esőzések és 

viharok pedig növelhetik a megbetegedések, sérülések és halálozások számát. 

                                                 
44 Az elmúlt években nagyobb tűzesetek 2002-ben és 2007-ben voltak, utóbbi esetében kb. 200 hektár, 
előbbinél több mint 3000 hektár, a terület 95%-a égett le. 
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3.3. Következtetések  

 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy eddig köszönhetően a fajtelepítések sikerét 

növelő nagy növekedési rátának, a kicsi környezeti változatosságnak, a kicsi 

versengésnek, a ragadozók hiányának, a megfelelő és védett élőhelynek, a több ütemű 

szabadon bocsátásoknak, a folyamatos intézményi háttérnek és monitorozásnak a lovak 

populációja töretlenül gyarapszik. A terület eltartó-képessége pedig jelenleg még hosszú 

időre elegendőnek látszik, azután is, hogy a területre versenytársak (marhák) kerültek. 

 Ugyanakkor viszonylag kis populációról van szó - az egyedszám még csak idén 

haladta meg a száz állatot és a telepítés első tíz évében igen kicsi volt a ténylegesen 

szaporodó egyedek száma - a beltenyésztés elkerülhetetlenül problémákat fog okozni, 

így időnként a kulcsfontosságú, domináns egyedek cseréjére volna szükség, főleg a 

csődörök esetében. (30. ábra) 

 

 

30. ábra Grafikon a bevándorlások hatásáról egy 120 fős populációban (Standovár T. – Primarck, 
R. B. 2001, 245. old.) 

 

A kompetítor marha illetve a ló populáció növekedése, továbbá az elkövetkező 

száz évre a klímamodellel előrejelzett 3 °C-os átlagos középhőmérséklet-emelkedés 

miatt esetlegesen gyérülő növényzet által a most bőséges táplálékforrás szűkössé válhat. 

Ráadásul a melegedés nyomán bekövetkező változások a marhákat több előnyhöz is 

juttatják a lovakkal szemben. Így mivel a területen a legeltetés funkciója a füves puszta 

szukcesszióval szemben való fenntartása, de ez a melegedés miatt már nem fogja 
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fenyegetni a tájat, ellenben az elsivatagosodás igen. Emiatt az egyik növényevőnek 

valószínűleg másik területet kell keresni, illetve ki kell venni Pentezugról a 

hőmérséklet-emelkedés mértékétől függően, annak ellenére, hogy táplálékuk minősége 

nem azonos.  A projekt módosításához pedig a helyi ökoszisztéma változását nyomon 

követő kutatásra volna szükség, melyben Pentezug területén kijelölt kisebb parcellákon 

különböző kezelésekkel szimulálnák az esetleges jövőbeli változásokat. Ezáltal 

kiderülne, hogy nagyjából milyen válaszokat produkálnak ezek a különleges társulások, 

és milyen figyelmeztető jelek esetén kell módosítani a jelenlegi extenzív állattartásos 

kezelésen.  

 

 

 

 

 

 

31. ábra Egy Przewalski-ló hárem Hortobágyon 
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Összefoglalás  

 
Munkám során egy kihalástól megmenekült állatfajjal foglalkoztam. 

Megpróbáltam összegyűjteni minél több információt a helyzetéről, hogy ezek alapján a 

jövőbeli kilátásait vizsgálhassam. 

Véleményem szerint a Przewalski-ló története szép példája a fajmegőrzéseknek, 

azon belül is a különösen sok nehézséget rejtő, ex situ védelem segítségével történő 

természetvédelmi intézkedéseknek. Annál is inkább, mivel nagy hendikeppel indultak: 

nagyon kicsi egyedszámról, K-stratégista, vagyis kevés utódot világra hozó fajjal.  

Hortobágy nem tartozik az állat természetes elterjedési területéhez, így a telepítés 

nem minősíthető visszatelepítésnek, viszont a természetes élőhelyéhez képest egy kicsit 

melegebb környezet, és bőségesebb táplálékforrás is sok tapasztalatot és segítséget 

adhat a későbbi intézkedések kivitelezéséhez. Eredményességének köszönhetően a 

telepítés újabb egyedekkel gazdagította a fajt. A ló megmentésének és a pentezugi 

telepítésnek a sikerében pedig nagy szerepet játszott a szakértelem, a folyamatos 

szakértői háttér biztosítása, az együttműködés és az információáramlás megléte.  

Egy hasonló összefogással kellene tenni mielőbb a globális éghajlatváltozás ellen 

is, amivel nemcsak egy, hanem több ezer faj menekülhetne meg a kihalástól. Ez az 

összefogás viszont már jóval több embert kíván. Két út áll előttünk. Vagy várunk, míg a 

negatív hatások rákényszerítenek minket a változtatásokra vagy választhatjuk azt is, 

hogy már most megteszünk mindent, hogy mérsékeljük a hatásokat. Ez lenne az általam 

preferált út már csak azért is, mert nem rendelkezünk kellően részletes ismeretekkel 

bolygónk igencsak komplex rendszeréről, hogy felismerjük mikor már késő 

cselekednünk. 
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Summary 

 
This thesis work concerns a species, which escaped from exctinct. I collected a lot 

of information about their situation, and analysed their future chances.  

In my opinion the story of the Przewalski-horse is a perfect example of the 

preservation, especially for the ex situ saving conservation measures which inherents a 

lot of difficulties. Despite they started with big hendicap: from few entities, with a K-

strategy animal, namely a species bear few offsprings. 

Although Hortobágy is not in their historic range of the horse, therefore the 

introduction would not be a qualified re-introduction. The experiences can give a lot of 

help for the next steps, despite of the bit warmer and abundant food-sources 

environment compared with the original habitat. Due to the success, the species increase 

with new entities. The competence, the continuous expert background, the co-operation, 

and the flood of the information played an important part in the result of the saving of 

the horse and their introduction in Pentezug. 

We should help against the global warming with a similar collaboration, and 

preserve thousands of species from the extinct. This union needs much more people. We 

have two ways. We can wat until the negative effects force us to do changes or we can 

choose to act now to reduce the negative influences. We do prefer the latter, especially 

as we do not have enough detailed knowledge about the very complex system of our 

planet to recognize the point when it is too late. 
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Függelék 

 
32. ábra A Przewalski-ló visszatelepített, igazi vad populációi (IUCN alapján, 2008) 
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33. ábra Hortobágy, Pentezug 
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34. ábra A hortobágyi Przewalski-ló populáció 1. (2008. aug.)
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35. ábra A hortobágyi Przewalski-ló populáció 2. (2008. aug.)
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36. ábra A hortobágyi Przewalski-ló populáció 3. (2008. aug.) 
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37. ábra A hortobágyi Przewalski-ló populáció 4. (2008. aug.) 
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38. ábra A hortobágyi lovak csoportszerkezete 2008 közepén 
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39. ábra A RegCM által jelezett csapadékok részletes grafikonjai mindhárom időszakra vonatkozóan 
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40. ábra A RegCM által jelzett középhőmérsékletek átlagainak részletes grafikonjai évszakonként 
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41. ábra A RegCM által jelzett januári és  júliusi középhőmérsékletek alakulása
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42. ábra Részletes grafikonok a RegCM által jelzett különböző hőmérsékletű napok számának 
megváltozásáról 1. 
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43. ábra Részletes grafikonok a RegCM által jelzett különböző hőmérsékletű napok számának 

megváltozásáról 2. 
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