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Bevezetés 

A Nagyerdei Kultúrpark, mint a régió meghatározó állatkertje, már jó ideje élen járt a 

veszélyeztetett fajok ex situ megőrzésében, amikor 2008-ban az IUCN Vörös Listáján 

veszélyeztetett védelmi besorolású pápaszemes avagy feketelábú pingvinek (Spheniscus 

demersus) tartására vállalkozott. A pápaszemes pingvinek a németországi Münsteri 

Állatkertből (Allwetterzoo Münster) érkeztek az EAZA EEP fajmegmentési programja 

keretében a megnyitásának 50. évfordulóját ünneplő debreceni intézménybe. 

 

 

1. kép: Pápaszemes pingvin a Nagyerdei Kultúrparkban 

Forrás: saját fotó 

 

Bár a faj nagyban alkalmazkodott klímánkhoz, és veszélyeztetettségi státuszához képest igen 

nagy egyedszámmal bír, az élőhelyei pusztulása miatt igen fontos a sporatikus géncsoportok 

bővülése és a genetikai változatosság, amit az ex situ fajmegőrzés zászlóshajói, az állatkertek 

biztosítanak leginkább. 
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Miután a pingvinek érkezése idején már 14 évi állatkerti tapasztalattal rendelkeztem, így az a 

megtiszteltetés ért, hogy egyike lehettem a hozzájuk rendelt állatápolóknak: 2008 során részt 

vettem a Fővárosi Állat- és Növénykertben (továbbiakban: FÁNK) a pingvinek tartásának, 

gondozásának elsajátítása céljából megtartott szakmai oktatáson. Az itt szerzett ismeretek és 

gyakorlat alapozta meg a debreceni Nagyerdei Kultúrparkba érkezett pingvinek eredményesnek 

bizonyuló beszoktatását, tartását, valamint a szaporodási sikereket. 

A közöttük-velük eltöltött évek tapasztalatait azzal a szándékkal szeretném ismertetni, hogy a 

hazai természetvédelem európai és globális érdemeihez – ha csekély mértékben is – 

hozzájáruljak, illetve az egzotikus fajok tenyésztési-tartási igényeit kutatóknak tárgyi 

adalékokat nyújthassak.  
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1. Témafelvetés 

A pápaszemes pingvin az IUCN Vörös Listán veszélyeztetett (EN) besorolású faj, szerepel a 

CITES (Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 

egyezmény) II. mellékletében és a Bonni Egyezmény (A vándorló vadon élő állatfajok 

védelméről szóló egyezmény) II. mellékletében. 

 

Elterjedése a dél-afrikai vizekre korlátozódik, a partmenti szigeteken, Namíbiában és Dél-

Afrikában találhatók költőtelepei. Nagyon gyors populáció csökkenés tapasztalható a faj 

esetében, melynek főbb okai az intenzív, kereskedelmi halászatra és zsákmányállat populációk 

eltolódására, elvándorlására vezethetők vissza. Mivel nem tapasztalhatók ezen hanyatló 

tendencia lassulására vagy visszafordulására utaló jelek, azonnali természetvédelmi 

beavatkozásokra van szükség a további egyedszámcsökkenés megelőzése érdekében. 

 

A természetben a pápaszemes pingvinek indikátor szerepet töltenek be: eredeti élőhelyükön 

megfigyelhető elterjedési mintázatuk – a fészkelési intenzitással és a populáció változásaival 

együtt – pontos képet nyújt az antarktiszi áramlatok aktuális helyzetéről. Az említett tényezők 

ugyanis teljes mértékben annak függvényei, hogy mennyire rendszeresek ezek a táplálékot és 

enyhe klímát generáló áramlatok – hiányuk esetén a meglevő populációk fellazulnak, illetve 

megszűnnek. 

 

A csökkenő populációtrend miatt a faj in situ és ex situ védelemre szorul.  

Az in situ védelem a faj természetes élőhelyén valósul meg; erről, és az ex situ védelem 

intézményes, állatkerti formájáról a szakirodalmi áttekintésben adok áttekintést. 

 

Témaválasztásomban az ex situ védelemhez kapcsolódva a faj fogságban való tartásának és 

tenyésztésének tapasztalatait mutatom be, melyekre a Nagyerdei Kultúrparkban folytatott 

munkám során tettem szert. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A szakirodalmi áttekintésben a pingvinfajokra vonatkozó tények és számadatok túlnyomó része 

az IUCN Vörös Lista jelentéséből származik (IUCN Red List, 2017. 09. 07.). Egyéb források 

felhasználása külön feltüntetésre került. 

 

2.1. A pingvinfélék taxonómiai besorolása, általános jellemzői 

A madarak rendszertani besorolása – mint általában a többi rendszertani egységé is – jelentős 

változáson megy át az újabb és újabb tudományos kutatási módszerek fejlődésével. Míg 

régebben elsősorban külső, fenológiai, később anatómiai bélyegek alapján történt a besorolás, 

újabban genetikai módszereket (pl. DNS-hibridizációs technika, mitokondriális DNS 

szekvenciasorrendjén alapuló törzsfa meghatározás) is alkalmaznak a taxonómiában. A 

madarak önálló csoportba sorolását anatómiai, csonttani valamint életmódbeli 

jellegzetességeiken túl a más gerinceseknél elő nem forduló tollazat is indokolja. Napjainkban 

mintegy 9700 madárfaj él a Földön (JUHÁSZ, 2005).  

1. táblázat: A pingvinfélék rendszertani besorolása 

Rendszertani besorolás 

Ország: Állatok (Animalia) 

Törzs: Gerinchúrosok (Chordata) 

Altörzs: Gerincesek (Vertebrata) 

Altörzs: Állkapcsosok (Gnathostomata) 

Főosztály: Négylábúak (Tetrapoda) 

Osztály: Madarak (Aves) 

Alosztály: Újmadárszabásúak (Neognathae) 

Rend:  Pingvinalakúak (Sphenisciformes) 

Család: Pingvinfélék (Spheniscidae) 

Forrás: AZA Penguin Care Manual, saját szerkesztés 

A ma élő madarak döntő többsége – így a pingvinek is – az Újmadárszabásúak alosztályba 

tartozik (rendszertani besorolásukat az 1. táblázat mutatja be). Közös jellemzőjük a fejlett 

szegycsonti taraj, gömbölyded koponyaalak, és a futómadárszabásúaktól eltérő felépítésű 

csontos szájpad (JUHÁSZ, 2007). 

A pingvinalakúak (Sphenisciformes) a madarak (Aves) osztályának egyik rendje, melybe csak 

egyetlen egy család, a pingvinfélék (Spheniscidae) tartozik. 

http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/bevezetes_az_allattanba/ch16.html#dns_hibridizacio
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A Spheniscidae családba – bár egyes fajok, alfajok besorolása vitatott – jelenleg 6 madárnem 

18 faját sorolják, a 2. táblázatba foglaltak szerint. 

2. táblázat: Recens pingvinfajok 

Nem Tudományos név Angol név Magyar név 
IUCN Vörös Lista 

kategória (2016)* 

Aptenodytes 
Aptenodytes 

patagonicus 

King Penguin Királypingvin LC 

Aptenodytes Aptenodytes forsteri  Emperor Penguin Császárpingvin NT 

Pygoscelis Pygoscelis papua Gentoo Penguin Szamárpingvin LC 

Pygoscelis Pygoscelis adeliae  Adélie Penguin Adélie-pingvin LC 

Pygoscelis 
Pygoscelis 

antarcticus 

Chinstrap Penguin 
Állszíjas v. kantáros 

pingvin 
LC 

Eudyptes Eudyptes schlegeli  Royal Penguin Royal-pingvin NT 

Eudyptes 
Eudyptes 

chrysolophus 

Macaroni Penguin 
Bóbitás v. 

makarónipingvin 
VU 

Eudyptes Eudyptes moseleyi  

Northern 

Rockhopper 

Penguin 

  EN 

Eudyptes 
Eudyptes 

chrysocome  

Southern 

Rockhopper 

Penguin 

Aranytollú pingvin VU 

Eudyptes Eudyptes sclateri 

Erect-crested 

Penguin 
Koronás pingvin EN 

Eudyptes 
Eudyptes 

pachyrhynchus 

Fiordland Penguin 
Fjordlandi v. 

szélescsőrű pingvin 
VU 

Eudyptes Eudyptes robustus Snares Penguin 
Snares-szigeti v. 

horgascsőrű pingvin 
VU 

Megadyptes 
Megadyptes 

antipodes 

Yellow-eyed 

Penguin 
Sárgaszemű pingvin EN 

Eudyptula Eudyptula minor  Little Penguin Kék pingvin LC 

Spheniscus 
Spheniscus 

demersus  

African Penguin Pápaszemes pingvin EN 

Spheniscus 
Spheniscus 

magellanicus 

Magellanic Penguin Magellán-pingvin NT 

Spheniscus 
Spheniscus 

humboldti 

Humboldt Penguin Humboldt-pingvin VU 

Spheniscus 
Spheniscus 

mendiculus 

Galapagos Penguin Galápagosi-pingvin EN 

* EN - veszélyeztetett; VU - sebezhető; NT- mérsékelten veszélyeztetett; LC - nem veszélyeztetett 

Forrás: Birdlife.org, saját szerkesztés 

 

A pingvinek a déli féltekén élő, röpképtelen, vízi életmódhoz alkalmazkodott madarak. 

Táplálékukat a vízben szerzik, halakat és más vízi szervezeteket zsákmányolnak. Igen jól 

úsznak, akár a 36 km/h sebességet is elérik. 

http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697748
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697748
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697752
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697755
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697758
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697761
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697761
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697797
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697793
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697793
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22734408
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22735250
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22735250
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697789
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697776
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697776
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697782
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697800
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697800
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697805
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697810
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697810
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697822
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697822
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697817
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697817
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697825
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22697825
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Telepesen fészkelő madarak, talajra vagy talajmélyedésekbe kapart fészkeik egyszerűek, 

jellemzően növényzettel bélelik ki. Többségük kettő, legfeljebb három tojást rak. A fiókákat 

pehelytollazat borítja, fészeklakók, mindkét szülő eteti őket önállósodásukig.  

A pingvinfajok megjelenése meglehetősen egységes: testük orsó alakú, dorzális testfelületük és 

a szárnyak külseje fekete, az abdominális részek és a szárnyak belseje fehér. Ez a rejtőzködő 

színösszeállítás alulról nézve segíti a pingvint beolvadni a világos vízfelszínbe és égboltba, 

illetve felülről nézve a sötét vízfelszínbe – így mind a zsákmányállatok, mind a ragadozók 

nehezebben tudják észrevenni őket.  

Testfelépítésük különbözik a röpképes madarakétól, csontozatuk jóval robosztusabb és 

nehezebb, a csöves csontjaikban olajos velő található. A pingvinek lapockája és mellcsontja is 

eltérő, mivel a pingvinek uszonyszerű, rövid és széles szárnycsontok alkotta szárnyainak 

mozgatása más típusú izmok kifejlődését tette szükségessé: a tarajon és a széles lapockán erős 

izmok tapadnak. Szárnyukon, melyet nem képesek teljesen összehajtani vagy kinyújtani, nem 

nőnek evezőtollak. Egyenes, oldalt összenyomott csőrük van. Lábuk rövid, úszóhártya feszül 

négy ujjuk között, térdízületük hiányzik, rövid, merev farktollaikra támaszkodva képesek 

pihenni. 

A pingvinek ún. apterylot típusú tollazattal rendelkeznek: a tollak az egész testfelületet 

egyenletesen, sakktáblaszerűen egymásra borulva fedik. A tollaik vízállók, szorosan 

illeszkednek egymáshoz, a tollak tövénél lévő izmok szorosan a testhez lapítják a tollakat úszás 

közben, vízhatlan réteget alkotva. A tollazat által magába zárt levegőréteg megelőzi a túlzott 

felhajtó erő kialakulását, ami akadályozná a hatékony úszást. Szárazföldön ezek az izmok 

felfelé meresztik a tollakat, egy vastagabb réteg meleg levegőt ejtve így csapdába, ami 

megfelelő szigetelést nyújt a hideg ellen. A tollazat biztosította hőszigetelést a bőr alatti vastag 

zsírszövet tovább fokozza (JUHÁSZ, 2005). 

A tollak váltása, a vedlés összetett neuro-endokrin folyamat, melyre a környezeti hatások is 

befolyással bírnak (JUHÁSZ, 2005). A pingvineknél (és pl. a kormoránoknál, emuknál) az új 

toll a régi tollcsíra egy részéből fejlődik, ezért az új toll egy darabig magán viseli a régi toll 

hegyét. A több hétig tartó vedlés megterheli a madarak szervezetét.  
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A pingvinek vérének hemoglobin koncentrációja magas, ez egyfajta oxigénraktárként szolgál 

víz alatti merüléskor. A pingvinek izmaiban több mioglobin található, mint például az 

emberében, ami jobb oxigénraktározási képességet is lehetővé tesz. 

2.2. A pingvinfélék geográfiai elterjedése 

A pingvinfélék elterjedése a déli féltekére korlátozódik (VARGA-RÁCZ 2004). Az 1. ábrán 

látható elterjedési térképen pirossal vannak jelölve a pingvinfajok által lakott területek. 

Legészakabbra élő fajuk az Egyenlítő mentén honos galápagosi pingvin (az 1. ábrán fehér 

nyíllal jelölve), a legdélibb és egyben legnagyobb termetű képviselőjük az Antarktiszen élő 

császárpingvin (fekete nyíllal jelölve). Az elterjedés szempontjából ezen két „szélsőértéknek” 

tekinthető faj rövid bemutatása után térek rá szakdolgozatom témájául választott pápaszemes 

pingvinekre (sárga nyíllal jelölve), mely faj szintén geográfiai unikumnak számít, lévén az 

egyetlen afrikai pingvinfaj (International Penguin Conservation Work Group, 2017.09.07.). 

 

1. ábra: A pingvinfajok földrajzi elterjedése 

Forrás: www.penguins.cl, kiegészítve saját szerkesztéssel 

 

2.2.1. A császárpingvin 

A császárpingvin (Aptenodytes forsteri) a legnagyobb termetű és az egyik légdélibb elterjedésű 

pingvinfaj. Súlya 28–40 kg, magassága 1,1–1,4 m. Tollazata a többi pingvinfajhoz hasonlóan 

fekete-fehér, a mellkasi rész felső része halványsárga, a nyak és fej oldalsó része élénksárga 

színű. 
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2. ábra: A császárpingvin elterjedési területe 

Forrás: IUCN Red List 
 

A császárpingvin cirkumpoláris elterjedésű faj (lásd 2. ábra), költési időszakban az Antarktisz 

partvidékén nagy létszámú, akár 5 000 egyedet is számláló kolóniákban fészkel. 

A császárpingvinek nagyban kötődnek az örök fagy birodalmához egész életük során, 

migrációjukról vagy kóborlásukról kevés adat áll rendelkezésre. Műholdas jeladóval felszerelt 

fiatal egyedek mozgását követve kiderült, hogy a sarkkörig is elkóborolnak. Néhány kóborló 

példány a Shetland-szigetek déli részén, a Falkland-szigeteknél és Új-Zélandnál is felbukkant.  

Főként antarktiszi vizekben élő halakat zsákmányol (a krillek és a lábasfejűek is fontos 

táplálékforrásának tekinthetők). Szinte kizárólag a parti vagy partmenti vastag jégtakarón 

fészkel, akár 200 km-re a nyílt víztől. Éves szaporodási ciklusú faj, március végén, áprilisban 

érkeznek meg a kolóniákra, május–június folyamán rakják le egyetlen tojásukat, melyet a hím 

a lábfején melengetve költ ki mintegy 9 hét alatt. Ezután a tojó visszatér az óceánról, ahol addig 

táplálkozott, és felváltja a hímet a fióka gondozásában. A hím, amennyiben a fióka előbb kel 

ki, mint a nőstény visszatérne, rövid ideig „begytejjel” képes táplálni az utódot. A fiókák 

december–január tájékán válnak önállóvá. 

Populációja mintegy 595 000 felnőtt egyedre tehető. 
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2. kép: Császárpingvin pár 

Forrás: ARKive.org 

 

A császárpingvinek mérsékelten veszélyeztetett (NT) besorolását indokolja a fajnál az utóbbi 

három generáció leforgása alatt bekövetkezett viszonylag gyors populációhanyatlás, mely 

valószínűleg a klímaváltozás hatásainak tudható be, melynek azonban a fajra gyakorolt további 

következményeit még nem tudjuk megítélni. 

A kolóniák mintegy 75%-át veszélyezteti a jégtakaró állapotának feltételezett csökkenése, 

leromlása, becslések szerint 2100-ra átlagban a kolóniák 20%-a kihalhat, de például a 70. 

szélességi foktól északra található kolóniáknak akár a 90%-a is kihalhat e század végére. 

Elterjedési területe is folyamatosan csökken. Fő veszélyt a klímaváltozás okozta élőhelyvesztés 

és a táplálékforrások csökkenése mellett a fokozódó emberi zavarás (turizmus) jelenti, az 

illegális emberi tevékenységeken túl (ásványkincskitermelés, gazdasági vagy katonai célú 

kutatások, szemétlerakás). 

 

2.2.2. A galápagosi pingvin 

A galápagosi pingvin (Spheniscus mendiculus) a legészakibb pingvin faj, kizárólag az 

Egyenlítő közelében, a Galápagos-szigeteken található meg (lásd 3. ábra), elsősorban az 



14 

 

Isabela- és a Fernandina-, valamint a Floreana és a Santiago-szigeten szaporodik. A populáció 

95%-a az Isabela- és a Fernandina-szigeten fészkel, Galápagos nyugati részén. 

 

3. ábra: A galápagosi pingvin elterjedési területe 

Forrás: IUCN Redlist 

 

A Spheniscus nem legkisebb tagja, 1,7–2,1 kg, 45–50 cm magas. Aránylag nagy csőre, és az 

arc körüli vékony fehér sáv jellegzetessé teszi megjelenését. 

A hím és a tojó egész életre választ párt magának. Egész évben szaporodik, a költési időszakok 

a hideg, táplálékban gazdag óceáni áramlatokkal (jellemzően a Cromwell-áramlattal) mutatnak 

összefüggést. A lávakőzetben található természetes mélyedésekben, vagy földbe ásott 

üregekben fészkel. Kisméretű halakat (pérfélék, szardínia) zsákmányol.  

Költési, fiókanevelési időszakban a pingvinek a partvonal, a fészkelőhelyek közelében 

táplálkoznak (1–23,5 km). A nem szaporodó egyedek messzebbre (max. 64 km) is eltávolodnak 

a kolóniától. Ritka kóborló példányokat megfigyeltek már Panama környékén is. 

A populáció alacsony létszámú, mintegy 1 200 felnőtt egyedet számlál, és folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat. 

A hosszú távú monitoring vizsgálatok szerint a faj igen erős fluktuációnak van kitéve, 

elsősorban a tengeri áramlatok (főképp az El Nino) szélsőséges ingadozásai miatt, melyek 

várhatóan egyre nagyobb méreteket öltenek a klímaváltozással összefüggésben. 

Az utolsó 3 generáció alatt (1970–2004) populációjuk 60%-kal csökkent. Becslések szerint 

30%-ra tehető annak a valószínűsége, hogy a faj 100 éven belül kihal. A szigetek nagy része 

ma már nemzetközi védelem alatt áll (VARGA–RÁCZ 2004). 
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3. kép: Úszó galápagosi pingvin 

Forrás: Arkive.ork 

 

A veszélyeztető tényezők között az extenzív halászati módszereket, a zsákmányhal populációk 

csökkenését, az olajszennyezéseket, a behurcolt, idegenhonos fajok (patkányok, elvadult kóbor 

macskák és kutyák) valamint – a szintén emberek által behurcolt – szúnyogok által közvetített 

malária és nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések jelentik, a lakosok és a turisták számának 

növekedése mellett.  

 

2.3. A pápaszemes pingvin taxonómiai besorolása, megjelenése 

A pápaszemes pingvin (Spheniscus demersus) a pingvinalakúak (Sphenisciformes) rendjébe, a 

pingvinfélék (Spheniscidae) családjába, a Spheniscus nembe tartozó úszómadár faj, az egyetlen 

afrikai pingvinfaj. A Spheniscus nembe további három kis termetű pingvinfaj tartozik: a 

galápagosi pingvin, valamint a dél-amerikai elterjedésű Humboldt-pingvin és Magellán-

pingvin. 

 

A pápaszemes pingvin magyar nevét a szemei felett látható csupasz rózsaszín bőrfelület után 

kapta. Német neve, a Brillenpinguin szintén erre a „szemüvegre” utal. Angolul afrikai illetve 

fekete lábú (black-footed) pingvinnek nevezik, illetve szamár pingvin (jackass penguin) néven 
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is említik erős, szamárordításra emlékeztető hangja miatt. Számos más nyelven (francia, 

spanyol, olasz) szintén feketelábú, afrikai vagy foki pingvinnek hívják. 

A kifejlett egyed tollazata fekete és fehér. Csőre, lába, szárnya, farka, háta és arcrésze fekete. 

A csőr két oldalán, a szem környékén induló, a nyak alján összeérő fehér rész lehúzódik a hasra, 

az arcon és a mellkasi részen egyedre jellemző fekete pöttyök, mintázat található, valamint a 

mellkasi-hasi rész kétoldalán vastag fekete sáv fut benne, ami néha összefolyik a hátfolttal. 

A nemek hasonló megjelenésűek, a hímek némileg nagyobbak, és csőrük is erősebb. A 

pápaszemes pingvin hossza 40–70 centiméter között jellemző, tömege 2–4 kg. A fiatal egyedek 

tollazata kezdetben sötét, matt kékes-szürke, mely később barna színűre változik, az adult 

egyedekre jellemző pöttyözött mintázat csak a 2–3. életévben jelenik meg. 

 

2.4. Elterjedés 

A pápaszemes pingvin dél-afrikai elterjedésű faj (lásd 4. kép), Namíbiában és Dél-Afrika 

partmenti helyszínein és szigetein mintegy 28 költőtelepen szaporodik. Északon egészen 

Gabonból és Mozambikból is jelentették előfordulását. 

 

4. kép: A pápaszemes pingvin geográfiai elterjedése 

Forrás: maps.iucnredlist.org  
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2001-ben illetve 2006-ban visszatelepültek a Namíbiához tartozó Neglectus-szigetre és a 

Penguin-szigetre. Az 1980-as években a faj kolóniát alapított a kontinens délnyugati partjain, a 

dél-afrikai Stony Point és Boulders Beach területén, és visszatelepültek a Robben-szigetre is. 

A kontinens déli részén, De Hoop területén 2003-ban kialakult egy kolónia, mely 2007 után 

megszűnt. A legészakibb, a Lambert’s Bay-ben található költőtelep 2006-ban néptelenedett el. 

2015-ben a namíbiai populáció 5 700–5 800 párt számlált (területi megoszlásukat a 4. ábra 

mutatja be), a legnagyobb kolóniák: Mercury-sziget: 2 646 pár, Ichaboe-sziget: 488 pár, 

Halifax-sziget: 1 092 pár és Possession-sziget:1 205 pár. 

 

 

4. ábra: Namíbiai pápaszemes pingvin kolóniák, 2015. 

Forrás: IUCN Red List, saját szerkesztés 

 

2015-ben a dél-afrikai populáció 19 300 költőpárra volt tehető, melyből a kontinensen 7 616 

pár költött, a Bird-szigeten (AlgoaBay): 2 843 pár, Stony Point-on: 2 533 pár, Dassen-szigeten: 

2 140 pár, Robben-szigeten: 1 216 pár, Dyer-szigeten: 1 159 pár, végül Boulders-en: 982 pár 

(megoszlásuk az 5. ábrán látható). 

A dél-afrikai populáció 87%-a mindössze 8 kolónia között oszlik meg. A Cape Town északi 

részénél élő kolóniáknál a közelmúltban tapaszalt hanyatlás, valamint a Stony Point-on élő 

költőtelepek létszámának enyhe növekedése valószínűleg az ívó takarmányhalrajok keleti 

irányba történő eltolódásának, elmozdulásának tudható be.  

Mercury-sz.

Ichaboe-sz.

Halifax-sz.

Possession-sz.
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5. ábra: Dél-afrikai pápaszemes pingvin kolóniák, 2015. 

Forrás: IUCN Red List, saját szerkesztés 

A namíbiai populáció az 1978-as 12 162 párról 2015-re mintegy 5 800 párra csökkent. A dél-

afrikai populáció 1978/79-ben 70 000 párt számlált, mely 2015-ben 19 300 párra apadt (lásd 6. 

ábra). A csökkenés mindkét országban több mint 50%-os, mindössze három generáció alatt. 

 

 

6. ábra: Namíbiai és dél-afrikai pápaszemes pingvin populációk hanyatlása 1978-2015. 

Forrás: IUCN Red List, saját szerkesztés 
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2015-ben a költőpárok száma 25 000-re volt tehető, azaz 50 000 felnőtt egyedet számlált. Ez 

körülbelül 80 000 felnőttkori tollazatot viselő pingvinnek felel meg, figyelembe véve a párok 

száma és egyedek száma közötti 3,2-szeres megfeleltetési arányt. 

A SANCCOB 2016. évi jelentése szerint a dél-afrikai költőpárok száma 17 277 volt, ami 

további csökkenésre utal (SANCCOB 2016 Annual Report, 2017. 09.07.). 

 

2.5. Viselkedés 

A faj felnőtt egyedei jobbára állandónak tekinthetők az élőhelyükön (nem vonulók), de a 

zsákmányszerzéssel kapcsolatban megfigyelhetők bizonyos mérvű vándorlások. Általában a 

szaporodási hely 400 km-es körzetében maradnak, bár megfigyeltek már 900 km-es 

költőhelytől való eltávolodást is. Szaporodásuk és vedlésük a szárazföldön zajlik, mielőtt 

visszatérnének a tengerbe, ahol 4 hónapot töltenek, a következő szaporodási időszakig, amikor 

ismét visszatérnek a szárazföldre. 

 

A fiatalok függetlenedésük után akár 2 000 km-re is eltávolodnak születési kolóniájuktól, a 

keleti partszakaszokról származók nyugat felé, míg a nyugatról és délről származók észak felé 

vándorolnak. A legtöbb madár később visszatér a szülőhelyére vedleni és szaporodni, bár 

némely kolónia létszámnövekedése az első alkalommal szaporodó, a rendelkezésre álló 

takarmányállatok rajait követő egyedek betelepülésére vezethető vissza. A felnőtt egyedek 

telepesen fészkelnek, ugyanakkor különálló fészkelések is megfigyelhetők; a tengerben főként 

önállóan szerzik meg táplálékukat, néha párokban, vagy kis csoportokban, mely akár 150 főt is 

számlálhat. 

Egész évben szaporodnak, a csúcsidények lokálisan eltérőek. Az elterjedési terület észak-

nyugati részén novembertől januárig van a költési idény csúcsa, a dél-nyugati részén május és 

július között, míg a keleti kolóniáknál április és június között. Feltehetően átlagosan 4–6 éves 

korukban szaporodnak első alkalommal. 

 

2.6. Élőhely 

Tengeri faj, általában a parttól számított 40 km-es sávban tartózkodik, a szárazföldre, partmenti 

szigetekre vagy a szárazföldi partszakasz elzárt területeire jön ki szaporodni, vedleni és pihenni. 
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A költőhelyek gyér vagy gazdag vegetációval fedett sík, homokos szigetektől jóformán 

vegetáció nélküli meredek sziklafalakig, sziklás szigetekig terjednek, bár inkább az előbbi 

költőhelyet preferálják. A pingvinek gyakran a sziget legmagasabb pontja közelében 

tartózkodnak, és több mint egy kilométerre is behatolnak a sziget belseje felé, költőhelyek után 

kutatva. 

A szaporodási időszakon kívül, a tengeren a Benguela-áramlat által befolyásolt vizeken 

találhatók. Szaporodási időszakban a parttól számított 20 km-es sávban táplálkoznak, bár 

némely kolóniánál ez a távolság nagyobb is lehet. 

 

2.7. Táplálkozás 

A felnőttek 50–120 mm nagyságú, rajokban előforduló nyílttengeri halakra vadásznak. A 

legfontosabb zsákmányállatok közé tartoznak a szardíniák (Sardinops sagax), szardellafélék 

(pl. Engraulis capensis), gébfélék (pl. Sufflogobius bibarbatus) és heringek (Etrumeus 

whiteheadi). Bizonyos körzetekben a lábasfejűek is fontos táplálékforrásnak bizonyulnak. A 

fiatalok leggyakrabban halivadékokat zsákmányolnak. 

 

2.8. Költőhely 

A múltban a fészkeiket gyakran a guanóba vagy homokba ásott üregekben alakították ki. Mára 

a nyílt területeken történő fészkelés egyre gyakoribbá vált a guanókitermelés múltban folytatott 

gyakorlata miatt. Bizonyos telepeken a csövekből és dobozokból kialakított, földbe süllyesztett 

mesterséges fészeküregeket, valamint a száraz vegetációból épített búvóhelyeket rendszeresen 

elfoglalják és használják a költőpárok. 

 

2.9. Főbb veszélyeztető tényezők 

2.9.1. Táplálékhiány 

A populációhanyatlás legfőképp a táplálékhiányra vezethető vissza, melynek oka az erszényes 

kerítőhálóval történő kereskedelmi célú halászat intenzív halfogásában keresendő, valamint a 

klimatikus viszonyok ingadozásaiban. Alátámasztani látszik ezt az elméletet két megfigyelés: 

a St. Croix-szigeten élő kolónia esetében a táplálékszerzésre fordított erőfeszítés lecsökkent, 

azaz könnyebben tudtak zsákmányállatot fogni maguknak a pingvinek, továbbá a Robben-

szigeten a fiókák túlélési mutatói és általános kondíciójuk javulást mutatott azt követően, hogy 
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ezen a területen 20 km széles tengersávban felhagytak a halászattal. A szardíniák és szardellák 

populációinak kelet felé való tolódása is problémát okoz, ugyanis ezen fajok biomasszája 2002 

óta jelentős visszaesést mutat a Cape Town-tól északra fekvő szigetek költőtelepeinél. 

 

Mint ismeretes, a táplálékbőség befolyással van a szaporodási sikerre, a felnőtt és a fiatal 

egyedek túlélési mutatóira, melyek mindegyike gyakran túl alacsony értékeket mutat ahhoz, 

hogy a populáció egyensúlya fenntartható legyen. Namíbiában, ahol a szardínia és a szardella 

gyakorlatilag hiányzik a szaporodó pingvinek táplálkozóterületéről, a költőpárok főként a 

csekély energiatartalmú gébfélék (Sufflogobius bibarbatus) fogyasztására kényszerülnek. 

 

2.9.2. Olajszennyezés 

Az olajszennyezés okozta pusztulás is igen komoly probléma, mely tovább súlyosbodhat, ha 

folytatódnak a kolóniákhoz közeli területeken a kikötői beruházások, fejlesztések.  Ráadásul a 

populáció zöme már meglévő, vagy tervezett nagy hajókikötők közelében található. Drámai 

mértékben növekedett az olajszennyezést szenvedett madarak száma 1990 óta: a két 

alkalommal (1994-ben és 2000-ben) bekövetkezett olajszennyezésben 30 000 egyed pusztult 

el, a sikeres rehabilitációs programok ellenére (IUCN Red List, 2017. 09. 07.). Amennyiben 

nem folytatódik az intenzív rehabilitálás, a populáció 17–51%-os csökkenése prognosztizálható 

az elkövetkező 20 évben. 

Mindazonáltal rehabilitációval nem feltétlenül előzhetők meg az olajszennyezést követő 

években megmutatkozó problémák. Egy 2001–2005 között végzett felmérés szerint azok a 

párok, amelyeknél legalább az egyik egyedet rehabilitálni kellett a 2000. évi olajszennyeződés 

miatt, kevésbé voltak sikeresek (43%) a fiókák fészekhagyásig számított felnevelésében – 

főként az idősebb fiókák magasabb elhalálozási rátája miatt –, mint az olajszennyezést el nem 

szenvedő párok (61%), illetve azok, amelyeknél legalább az egyik egyed rehabilitációban 

részesült egy korábban történt olajszennyeződés után (71%). 

Ezek az adatok fiziológiai vagy viselkedésbeli problémákra utalhatnak, amelyek következtében 

a szülők nem képesek kielégíteni az idősebb fiókák táplálékigényét. Ezek a problémák 

feltehetően a 2000. évi szennyezéskor kiömlött nehézolaj toxicitására vezethetők vissza, vagy 

a kényszerűségből elhúzódó fogságban tartás hatásaira, valamint az olajjal való szennyeződés 

és a lemosás között eltelt idő hosszára. 
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Itt kell még megemlíteni az óceánban úszó szemetek, különösen a műanyagok okozta 

pusztulások egyre fokozódó tendenciáját (SANCCOB 2016 Annual Report, 2017. 09. 07.). 

 

2.9.3. Emberi behatások 

Az emberek általi zavarás és a tojásgyűjtés további tényezőként szintén hozzájárulnak a faj 

hanyatlásához. 

A turisták a költőüregek beomlását okozhatják, és zavaró jelenlétük miatt a fiatalabb madarak 

felhagyhatnak a szaporodással. 

A guanógyűjtés hagyományosan az egyik legfőbb zavaró tényezőnek bizonyult sok kolónia 

esetében, a guanó eltávolításával megfosztották a pingvineket fészeküregeiktől. Ennek 

következtében a madaraknak a puszta talajra kellett fészkelniük, ahol jobban ki voltak téve a 

hőstressznek, ami a fészkek magára hagyásához vezetett, másrészt a fészkeket elmosta az eső, 

valamint a predáció mértéke is megnőtt. 

 

A halászhálók okozta mortalitás viszonylag alacsony szintje a kopoltyúhálók alkalmazásával 

megnő, ha a kopoltyúhálókat kolóniák közelében használják. 

 

2.9.4. Predáció, klimatikus tényezők 

A délafrikai medvefóka (Arctocephalus pusillus) a pingvinek táplálékkompetitora, elűzi őket a 

fészkelőhelyükról, és időszakos predátoruknak számít. A tengeren a cápák is zsákmányolják a 

pingvineket, míg a költőtelepeken a déli sirályok (Larus dominicanus) és a kóbor macskák 

predálják a tojásokat és a fiókákat, valamint a patkányok okozta predáció is egyre nagyobb 

mértéket ölt. Néhány szárazföldi költőtelepnél a kutyák, mongúzok, leopárdok és sakálok általi 

predáció, továbbá az illegális tojásbegyűjtés jelent súlyos fenyegetést. 

Utóbbi időkben kiemelték a bizonyos területeken élő kolóniákat sújtó helyi viharok, mint 

potenciálisan jelentős veszélyforrások szerepét. 

 

 

2.10. In situ védelem 

Dél-Afrikában minden költőtelep nemzeti parkban, természetvédelmi területeken vagy más 

módon védelem alá helyezett területeken található. A pingvinkolóniákon a guanó- és a 
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tojásgyűjtés egyaránt tiltott. 2009-ben hozták létre a Namíbiai-szigetek Védett Tengeri 

Területet (NIMPA), mely 10 000 km2-nyi óceáni terület számára biztosít védelmet, beleértve 

az összes pingvin költőhelyet és főbb táplálkozási területeiket. 

 

Az olajszennyezést szenvedett madarak rehabilitációja eredményesnek tekinthető, átlagosan a 

rehabilitált madarak több mint 80%-a engedhető vissza a természetbe.  

 

Több kolóniánál a megsemmisült fészkek pótlására különféle típusú mesterséges fészkeket 

helyeztek ki. Kutatás folyik a legoptimálisabb mesterséges fészektípus kifejlesztésére, azzal a 

céllal, hogy a 2017. évi költési időszakban minden költőtelepen rendelkezésre álljanak 

megfelelő műfészkek. 

 

A természetes táplálkozási élőhelyek megőrzése, fenntartása is folyamatban van, ahol ez 

lehetséges. A pingvinek táplálékszerző viselkedésének jeladók, GPS és műholdas nyomkövetők 

segítségével való kutatása is megkezdődött.  

Dél-Afrikában újabb védett tengeri területek kijelölése van folyamatban, melyek néhány tengeri 

madár költőhely környéket is érintenek.  

 

A populációk megerősítését szolgálja az elhagyott fiókák kézből való felnevelése is: 2001 és 

2015 között 4 661 fiókával sikerült a populációlétszámot növelni. Ide értendők azok a fiókák 

is, amelyeket olyan területeken elhelyezkedő fészkekből szedtek fel, ahol életben maradásukra 

csekély esély volt. A kézből nevelt fiókák felnövekedése és a kolóniába való visszailleszkedése 

ugyanolyan sikerrátát mutatott, mint a természetben növekvő társaiké. 

 

A tojások, fiókák és felnőtt madarak predációját csökkentő erőfeszítések is fokozódtak. Egy 

országos befogási-megjelölési-visszafogási (capture-mark-recapture) program a kolóniák 

közötti mozgásokat, betelepüléseket és túléléseket vizsgálja PIT (Passive Integrated 

Transponder) mikrocsipes technológia alkalmazásával. 

Egy másik kutatás a költőkolóniák telepei körüli kis kiterjedésű védett tengeri zónák (MPA) 

kijelölésére irányul, amelyeken halászati tilalmat rendelnének el. Az első eredmények a 

felnőttek táplálékszerzésre fordított erőfeszítéseinek csökkenését, a fiókák túlélését és 

kondíciójavulását igazolják, bár nem azonos mértékben a különböző kolóniáknál. 
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Dél-Afrikában a 2013-ban kiadott Afrikai Pingvin Biodiverzitási Kezelési Terve (BMP) fogja 

össze a végrehajtandó védelmi intézkedéseket. A BMP magában foglalja a fenti 

tevékenységeket, és továbbiakat fogalmaz meg. 

A javasolt új intézkedések közé tartozik: 

- megfelelő táplálékforrás biztosítása a pingvinek számára a szaporodási időszakban és 

azon kívül; 

- a nyílt tengeri halászat területgazdálkodásának javítása; 

- a pingvinek áttelepítésének megvalósíthatóságát és szükségességét vizsgáló projektek 

és stratégiák kidolgozása és végrehajtása új költőtelepek létrehozása és régi telepek 

helyreállítása céljából, olyan területeken, ahol megfelelő táplálékforrások állnak 

rendelkezésre; 

- az olajszennyezések, a betegségek és a tűzesetek kezelését célzó katasztrófaelhárító 

intézkedések fejlesztése; 

-  a rehabilitációs eljárásokra és létesítményekre vonatkozó minimumszabályok 

megállapítása; 

- a pingvinek létszámának növelése célzott beavatkozásokon keresztül a meglévő, de 

csökkenő trendet mutató költőhelyeken, ahol a csökkenést kiváltó okok kezelhetők. 

  

A pápaszemes pingvinek terepi mentésében meghatározó részt vállalnak non-profit szervezetek 

is, elsősorban a SANCCOB, a tengeri madarak védelméért dolgozó dél-afrikai alapítvány. Fő 

tevékenységük a tengeri madárfaj populációk hanyatlásának megállítása és visszafordítása 

beteg, megsérült, elhagyott, továbbá olajszennyeződést szenvedett egyedek mentése, 

rehabilitálása és visszatelepítése révén. A mentett, kezelt madarak döntő hányada pápaszemes 

pingvin. Az alapítvány 2016. évi éves jelentése szerint a költőpárok száma 17 277, mely érték 

a fokozatos állománycsökkenés tendenciáját támasztja alá. 2016-ban 1 636 db pápaszemes 

pingvin került be hozzájuk, a transzponderrel megjelölt egyedek száma 1 185 volt, míg 

olajszennyeződés miatt 92 pingvint kellett kezelniük (SANCCOB 2016 Annual Report, 

2017.09.07.). 

Az alapítvány a helyi lakosság bevonása, a személetformálás, az ismeretterjesztés terén is 

kiemelkedő munkát végez, tevékenységük további folytatásához, fejlesztéséhez minden 

támogatásra szükségük van. 
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2.11. Ex situ védelem 

Az ex situ védelem terén az állatkertek kiemelkedő szerepet töltenek be. Az Európai Állatkertek 

és Akváriumok Szövetsége (European Association of Zoos and Aquaria – EAZA) a világ egyik 

legjelentősebb állatkerti szakmai szervezete. A Szövetség 2016. évre vonatkozó adatai szerint 

44 ország 370 intézménye tartozik a szervezet tagságába (ebből 295 teljes jogú tag). Az EAZA 

legmagasabb szintű állatjóléti, tartási és tenyésztési követelményeket ír elő a tagintézményei 

számára, ezért ezek az állatkertek kiváló lehetőséget biztosítanak az érdeklődő nagyközönség 

számára arra, hogy az intézménybe látogatva az ott bemutatott fajokkal és a globális 

természetvédelmi kérdésekkel, a biodiverzitással kapcsolatban hiteles információkat 

szerezhessenek, miközben felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak. Az EAZA becslései 

szerint több mint 140 millió ember keresi fel évente összesen az EAZA tagintézményeket, ez 

megközelítőleg azt jelenti, hogy minden ötödik európai lakos ellátogat évente egyszer egy 

EAZA állatkertbe (EAZA, 2017.09.07.). Mindezek miatt a szervezet a természetvédelem 

ügyének egyik leghatékonyabb, legtöbb embert megszólítani képes nagykövetének számít. 

Az EAZA szakmai tevékenységében lényegi szerepet töltenek be a TAG-ok (Taxon Advisory 

Groups, Taxon Tanácsadó Csoport). A TAG-ok határozzák meg, hogy az adott faj milyen típusú 

és szintű ex situ kezelési tervet igényel. Az EAZA-ban ezek a szintek monitor programok (MP), 

európai törzskönyvi programok (ESB), valamint európai veszélyeztett faj programok (EEP) 

formájában testesülnek meg.  

Az egyes TAG-ok feladata az adott rendszertani egységbe tartozó fajok EEP-inek és ESB-inek 

összehangolása, a regionális gyűjteményi tervek (RCP) kidolgozása és felügyelete, továbbá a 

legjobb gyakorlatra vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines) kidolgozásában és 

megvalósításában való részvétel. 

2015 végén az EAZA-ban 39 TAG, 199 EEP és 201 ESB működött (EAZA 2015 TAG Reports, 

2017.09.07.), melyek tevékenysége több mint négyszáz különféle, nagyrészt fenyegetett fajra 

illetve alfajra terjedt ki. 

 

A Pingvin TAG állásfoglalása szerint az állatkertekben tartott pingvineket ikonikus, 

zászlóshajó fajok képviselőinek kell tekinteni szerte a világon, és a tartó intézményeknek 

fokozott erőfeszítéseket kell tenni a pingvinfajok és természetes élőhelyeik iránti közérdeklődés 

felkeltése és hatékony védelmük érdekében. 
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A Pingvin TAG-on belül több EEP működik. A Pápaszemes Pingvin EEP 1996-ban alakult 

meg, a programot vezető, koordináló intézmény az amszterdami Artis Zoo. Az EEP 2015-ben 

publikálta az első populációkezelési tervet (Population Management Plan), mely igen fontos 

szerepet tölt be a faj ex situ védelmének, fogságban tartásának hosszú távon való 

fenntarthatóságában, az EEP működtetésében. 

 

Az állatkertek élen járnak az ismeretterjesztő, a látogatók bevonását célzó oktatási tevékenység 

terén is. A pingvinek bemutatásával a biodiverzitás védelmének, különös tekintettel a tengeri 

élővilág megóvásának üzenetét képesek közvetíteni a látogatók számára. Ez a pingvinfaj 

rendkívül népszerű az állatkerti látogatók körében. A pápaszemes pingvin apró termete, 

határozott viselkedése, eltökélt lépkedése mesebeli törpére emlékeztet, hihetetlenül kecses víz 

alatti mozgása pedig csodálatra készteti a szemlélőt. 

 

Ahhoz, hogy a természetvédelem ezen látványos nagykövetét közelebb hozhassuk az európai 

látogatókhoz, és erősítsük a környezettudatos szemlélet és viselkedés fontosságát, ex situ 

körülmények között az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésünkre: 

1. Élőhely jellegű bemutató tér biztosítása. 

Rendkívül fontos, hogy ne az „ömlesztett” vagy „tálalt” bemutatási formát válasszuk. 

Szerencsére eltűnőben van ez a fajta szemlélet, amely minél közelebb és minél nagyobb 

számban teríti a bemutatott fajt a látogató elé, mintegy televíziós közelkép formájában. 

Ez a megoldás szakmailag is kikezdhető, és azt a hamis illúziót közvetíti a látogató felé, 

hogy az adott faj egyedszáma stabil és pótolható. 

Ezzel szemben a helyesen berendezett, élőhely típusú bemutató mintegy elhoz egy 

darabot a faj eredeti életteréből – ez esetben Délnyugat-Afrikából – és elgondolkoztatja, 

foglalkoztatja az érdeklődőt, ezáltal hozzájárul a látogatói intelligencia fejlődéséhez is. 

 

2. Gyakori interakciók a gondozó és a pingvinek között. 

Mindig érdeklődést kelt, ha az ápoló megjelenik az állatok között. A békés viselkedés 

és a kollektív harmónia pozitív érzelmeket generál a fogékony közönségben, mintegy 

példát mutatva a békés együttélésre. 
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3. A bemutatott egyedek helyes szemléletű közelebb hozása a látogatókhoz –

„pingvinsétáltatás”. 

A kifutón kívül történő egyszerű interakció, melynek során a pingvin együtt sétál a 

gondozóval, mintegy elvegyülve a látogatók között. Hálás „mutatvány”, erősíti a 

közösségi érzést ember és állat között. 

 

4. Látványetetés. 

Az etetésnél tolongó, mohón táplálkozó pingvinek látványa mindig lenyűgözi a 

közönséget. Láthatóvá teszi, mekkora a társaság „fogyasztása”, fogékony elmék 

kivetíthetik ezt a számot az in situ populációkra, hozzájárulva a tápláléklánc 

felépítésének  megértéséhez. 

 

5. Előadások. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a kommunikáció fontosságát. A látogatói érdeklődés 

szinte kielégíthetetlen az állatokkal kapcsolatban, a személyes közlések pedig jóval 

hangsúlyosabbak, mint az írott vagy elektronikus adathalmazok. 

Tapasztalataink szerint a látogatók számára a legérdekesebbek az állatápolói 

információk, ezt követi a zoopedagógusok előadása és egyéb közlések. 

 

6. Információs táblák. 

Igen fontos a jól értelmezhető és könnyen olvasható fajismertető tábla, amelyen a 

szokásos információk mellett minden esetben fel kell tüntetni a természetvédelmi 

státuszt, és a jelenlegi area mellett az egykori elterjedési terület jelzése is célszerű. 

 

Magyarországon 4 állatkertben – a FÁNK-ban, a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban, a 

veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban, a Jászberényi Állat- és 

Növénykertben valamint a Szegedi Vadasparban – tartanak jelenleg pápaszemes pingvineket, 

a 7. ábra szerinti létszám- és ivararány eloszlásban (VERESS 2017, szóbeli közlés).  
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7. ábra: Magyarországi állatkertekben tartott pápaszemes pingvin állományok, 2017. 

Forrás: VERESS szóbeli közlése alapján, saját szerkesztés 

 

Az EAZA és tagintézményei számos in situ természetvédelmi munkában is részt vesznek, 

illetve anyagi forrásokkal segítik az ilyen programok működését, ezáltal hozzájárulnak a vadon 

élő pingvinpopulációk megőrzéséhez. 

 

3. Anyag és módszer 

2008–2014. között a Nagyerdei Kultúrparknál folytatott állatápolói munkám során a 

Pingvinház is hozzám tartozott. A szakdolgozatom témája vonatkozásában ezen időszak alatt 

végzett megfigyeléseimet az alábbi körülmények között és módszerek alapján végeztem:  

1. Vizsgálat helyszíne: a Pingvinház valamennyi tartási egysége, fokozott figyelemmel a 

fészkelőhelyekre és a társas viselkedés szempontjából kiemelt területekre (vízpartok, 

etetőhelyek). 

2. Megfigyelés módja: 

a. folyamatos napi megfigyelés (85%) 

b. csak az etetések megfigyelése (10%) 

c. éjszakai megfigyelés (5%) 
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3. Megfigyelési pozíció: 

a. közvetlen (kifutón belül) (80%) 

b. közvetett (kifutón kívülről) (20%) 

4. Vizsgált élethelyzetek: 

a. táplálkozás és speciális esetei 

b. párzás és költés 

c. társas viselkedés 

d. stresszhelyzetek 

5. Spontán és vezérelt napi ritmusváltások elemzése. 

6. A víz fizikai adottságainak hatása a társas viselkedésre (hőmérséklet, sókoncentráció, 

oxigénhányad, átláthatóság). 

7. Váltott nemű új egyedek közösségbe helyezésére adott reakciók vizsgálata. 

8. Takarmányhering szelektált méreteire és egyéb táplálékokra adott reakciók elemzése. 

9. A kifutóban elhelyezett új vagy idegen tárgyakra adott reakciók elemzése. 

10. A hőmérséklet és a csapadék hatásainak vizsgálata a költés időszakában. 

11. A közösség létszámváltozásainak hatásai annak stabilitására. 

12. Fészeképítésre felhasználható anyagok variációinak vizsgálata a fészkelési hajlandóság 

szempontjából. 

13. A rendelkezésre álló életterek területváltozásainak (kifutó és a medencék bővítése 

illetve szűkítése) hatása a társas viselkedésre. 

14. Visszatelepítési modell elemzése: természetvédelmi szempontból talán a legjelentősebb 

vizsgálat, amelyet a hosszú megfigyelési idő és a széles körű adatgyűjtés tett lehetővé. 

Lényege, hogy a random populáció új közegbe szoktatása ex situ körülmények között 

kisebb variánsokkal ugyanazokat a viselkedési változókat és tapasztalatokat mutatja fel, 

mintha ez in situ történne. 
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4. Eredmények és értékelésük 

 

4.1. Tartási hely 

 

4.1.1. Tartási hely kialakítása 

A pingvinek elhelyezésére kijelölt terület a nílusi és törpe vízilovak egykori házainak, 

medencéinek és külső bemutatóinak egybevonásával jött létre. 

 

5. kép Épület és kifutó kezdeti kialakítása 

Forrás: saját fotó 
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A már meglevő vízi életterek – medencék – adottak voltak, így: 

– mind a négy medence festést kapott, 

– a két nagymedence vízszűrő-vízforgató lehetőséggel gazdagodott, 

– valamennyi nyílászárót kicseréltük, 

– korszerűsítettük a fénytechnikai berendezéseket, 

– klímaberendezést építtettünk a belső térbe, 

– új takarmánytároló és előkészítő helyiséget alakítottunk ki, 

– látogatói betekintő ablakot építtettünk a belső medencéhez, víz alatti betekintési 

lehetőséggel. 

Az épület külseje teljesen megújult, tetejét újraszigetelték. A régi, földes-füves külső terepet 

sóder, görgetegkő és sziklák alkalmazásával „tengerparti” jellegűvé alakítottuk, a meghatározó 

növényzet a kerti jukka (Yucca filamentosa) lett, ami földrajzilag ugyan idegen, de hatásos 

minden évszakban és jól tűri a pingvinek turkálását is. 

 

6. kép: „Tengerparti” kifutó 

Forrás: saját fotó 
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4.1.2. Tartási hely egységei 

– Nagy belső medence 

 

A leginkább használt helyiség és medence, mélysége és térfogata miatt ideális a vízben úszó 

pingvinek bemutatására és látványetetésre. 1–2 fészkelő pár és a fiatalok fő tartózkodási helye. 

– Kis belső medence 

Alkalmanként használt medence és belső tér, elkülönítésre is alkalmas, néha 1 fészkelő pár. 

 

7. kép: Nagy belső medence 

Forrás: saját fotó 

8. kép „Napfürdőzés” a kis belső medence partján 

Forrás: saját fotó 
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– Külső bemutatótér nagy- és kismedencével 

A kismedence időszakosan használatos, első sorban a nagymedencét üzemeltetjük. Ezt a 

pingvinek főleg korán reggel és este használják, mérsékelt időjárási viszonyok mellett a vízpart 

és a nagyobb sziklák környezete látványetetésre alkalmas. 6–8 fészekodút tartalmaz, a hűsölő, 

napozó, átvonuló pingvinek területe. 

 

– Időszakos tartóhelyek 

Ide tartoznak a belső terekben lerekesztett fiókanevelő vagy gyógykezelő helyek. 

 

4.1.3. Berendezés 

– Felhasznált anyagok 

 Alapvető a különféle méretű és anyagú kő, de építhetünk betonból műkövet is. 

A száraz farönk, ág igen hasznosan bontja a kő merevségét, hátránya, hogy gyakran cserére 

szorul, és csak kívül alkalmazható a pára miatt. 

9. kép Külső bemutatótér madárnézetből 

Forrás: saját fotó 
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– Nem felhasználható anyagok 

 Szilánkosan hasadó, lenyelhető anyag (nád), rideg műanyag. 

– Belső terek berendezése 

Főként kő, a nagy páratartalom miatt fát nem alkalmazhatunk. Fontos a horizontális tér 

változatos feldarabolása, költőhelynek sokszor két nagyobb kő is elég, ha azzal védett zuggá 

alakíthatunk egy-egy népszerű helyet. Igen hangulatos egy-egy törzses jukka pálmaliliom 

(Yucca elephantipes), de ezek is gyakran cserélendők a belső tér sajátos klímája miatt. 

10. kép: Kövek és sziklák változatossága 

Forrás: saját fotó 
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11. kép Törzses jukka a belső térben 

Forrás: saját fotó 

 

 

12. kép: Belső tér berendezése fával és kővel 

Forrás: saját fotó 
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– Külső terek berendezése 

 Itt már alakíthatunk ösvényeket, alkalmazhatunk farönköt, tuskót, sőt, hagyhatunk jó helyen 

nőtt magonc fácskákat is. Fontos a változatosság! 

 

 

13. kép: Változatos kifutó berendezés: kő, kavics, jukka 

Forrás: saját fotó 
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14. kép: Kifutó uszadékfa jellegű fatuskóval 

Forrás: saját fotó 

 

 

15. kép: A magoncok oldják a kő merevségét 

Forrás: saját fotó 
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16. kép: Az arányos növényzet még láttatja a pingvineket, ugyanakkor jó tartózkodóhelynek is 

Forrás: saját fotó 

 

 

17. kép: Pingvincsapás a hóban. A jukka télen is dekoratív 

Forrás: saját fotó 
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18. kép: A jukka mint dísznövény 

Forrás: saját fotó 
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– Medencék berendezése 

 Leginkább kőpiramis jöhet számításba a láthatóság érdekében, de jól mutat a nehezékkel 

ellátott száraz gally, faág is, amelyet lehetőleg kéreg nélkül alkalmazzunk a potenciálisan 

oldódó csersavak kizárása végett. 

A faanyag kiszárítása meggátolja a fa természetes bomlását („redvesedés”) is, így több vízcserét 

is kibír. A vízbe helyezendő faanyagot nem szabad favédő szerekkel vagy festékkel kezelni! 

 

 

19. kép: Medence berendezése: fa és kő 

Forrás: saját fotó 
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20. kép: Medence berendezése kőhöz rögzített faágakkal 

Forrás: saját fotó 

– Tengeri só alkalmazása 

Kétségkívül igen hasznos eljárás mind a vízminőség megőrzése, mind pedig a pingvinek 

kedély- és egészségi állapotának megőrzése és fokozása érdekében. A medencék vize tovább 

marad tiszta és átlátszó, illetve nehezebben algásodik, a madarak kültakarója csillogóvá válik 

és élénkebbé lesznek, a vízi kórokozók pedig elpusztulnak tőle. 

Az egyetlen hátránya az, hogy igen költséges, eleinte a belső nagymedence vizét kezeltük vele 

többször is, majd a belső kismedencére szorítkoztunk, végül gazdasági megfontolásból 

kivezettük az alkalmazásból. 

 

Nem tartozik ugyan szorosan a berendezés témaköréhez, de feltétlenül megemlítendő, hogy a 

medencék lefolyóit keresztmetszetükre való tekintet nélkül minden esetben erős dróthálóval 

szükséges lefedni, ugyanis a pingvinek hajlamosak beleúszni, beleszorulni. Ugyanígy a vízi 
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berendezés elemeire is vonatkozik, hogy kialakításuk biztonságosan zárja ki a beszorulás, 

belegabalyodás lehetőségét. 

 

4.1.4. Terepi kiegészítők 

A pingvinek igen játékos állatok, és az udvarlás során gyakran ajándékoznak egymásnak apró 

tárgyakat, amelyeket a fészekanyag gyarapítására is felhasználnak. Ezért hagyjunk számukra 

mindig apróságokat! Igen népszerű volt nálunk az erdei fenyő toboza, de apró kagylóhéjakat, 

csigahéjat is szívesen fogadnak – persze egy darab kő is lehet ajándék. 

 

 

21. kép: A száraz jukkalevél jó játék, de benyelhetik! 

Forrás: saját fotó 

 

4.2. Klimatikus tényezők 

A pingvinfajok közül a pápaszemes pingvin az a kivétel, amely a mérsékelt övhöz olyannyira 

alkalmazkodott, hogy viselkedése laikusok szemében egyáltalán nem tükrözi a klasszikus 

pingvin-sémákat. Ezek az elvárások (hidegkedvelés, fokozott téli aktivitás) egyáltalán nem 
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teljesülnek, bár azt el kell ismerni, hogy a legkiegyensúlyozottabb viselkedést 0 és +15°C 

között, valamint kiegyenlített páratartalom mellett mutatják, illetve a légnyomás hirtelen 

zuhanását fokozott vízi aktivitással (pancsoló típusú fürdéssel, oldalúszással) reagálják le. 

 

 

22. kép: Kis külső medence tavasszal 

Forrás: saját fotó 

 

Mind a nyári, mind a téli szélsőséges hőmérsékletek passzivitást eredményeznek esetükben, 

egyformán kerülik az aktivitást –10°C fok alatt és +28°C felett. Nagy melegben nappal még a 

vizet is kerülik, este és hajnalban fürdenek. A tűző nyári napfényt nem kedvelik, az üregeikben 

és a hűvös csarnokokban tartózkodnak. Hideg teleken szintén a belső tereket részesítik 

előnyben, a legerősebb kivételt egy kotló tojó mutatta, amely –15°C-os tartós fagyban költött 

és nevelt sikeresen 20 cm mély, takart üregben. 
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23. kép: Kis külső medence télen 

Forrás: saját fotó 

 

 

24. kép: Téli fészekvédelem 

Forrás: saját fotó 
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A csapadék nem zavarja őket, a lehullott havat csupán terepi változásnak tekintik. 

A leginkább használatos, nagy belső medencéhez csatlakozó teremben alkalmazott 

légkondicionáló berendezést +10°C értékre állítottuk be, a páratartalom szabályozása a nagy 

víztömeg miatt nem volt indokolt. 

A kis belső medencéhez csatlakozó teremben alkalomszerűen infralámpát működtettünk, 

amelynek meleg fényében szívesen heverésztek a pingvinek keményebb teleken. 

 

 

25. kép: Infralámpa alkalmazása 

Forrás: saját fotó 

 

A külső kismedence mellett napernyőket alkalmaztunk, a nyári melegben szívesen vették az 

árnyékot. 
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26. kép: Árnyékolók a kismedencénél 

Forrás: saját fotó 

 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a legkedvezőbb időszak számukra a kiegyensúlyozott 

tavasz és a nyugodt ősz.  

 

 

4.3. Csoportjellemzők 

 

4.3.1. A csoport összetétele 

A hozzánk érkezett fiatal pingvinek száma 17 darab volt, ebből 8 tojó és 9 hím (részletes adatok 

a 3. táblázatban találhatók). A későbbiek során ez az arány erősen eltolódott a hímek javára. 

Valamennyien 2007-es születésűek, érdekes módon szezonális szaporulatból származóak 

(július végétől szeptember végéig tart a születésnapok időpontja). 

Testtömegük 1,95 kg és 3,35 kg között mozog, a tojók jellemzően kisebb termetűek. 
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3. táblázat: Pingvin adatlap, 2008.02.29. 

Sorszám Színkód Születési idő Neme Testsúly (kg) 

1. Piros 2007.07.30. nőstény 2,5 

2. Rózsaszín 2007.07.30. nőstény 2,58 

3. Fekete 2007.07.30. hím 3,35 

4. Sárga-Fekete 2007.08.02. hím 3,10 

5. Zöld 2007.08.12. hím 2,68 

6. Fekete-Zöld 2007.08.17. hím 3,08 

7. Kék 2007.08.19. hím 3,18 

8. Fehér-Rózsaszín 2007.08.25. nőstény 2,58 

9. Fekete-Piros 2007.08.25. hím 2,85 

10. Kék-Zöld 2007.08.25. nőstény 1,95 

11. Sárga 2007.08.26. nőstény 2,45 

12. Zöld-Fehér 2007.08.27. hím 2,76 

13. Zöld-Rózsaszín 2007.08.29. nőstény 2,36 

14. Piros-Sárga 2007.08.29. nőstény 2,28 

15. Kék-Fehér 2007.08.31. hím 2,68 

16. Fehér 2007.09.08. nőstény 2,16 

17. Kék-Rózsaszín 2007.09.27. hím 2,78 

Forrás: Nagyerdei Kultúrpark, saját szerkesztés 

 

4.3.2. Egyedi jelölés 

Miután az egyes példányok pontos azonosítása megkerülhetetlenül szükségesnek bizonyult, a 

FÁNK által már sikerrel megvalósított színkódos jelölést kezdtük alkalmazni.  

 

Ennek lényege, hogy minden egyes, mikrochippel ellátott egyedhez egy jól felismerhető színt 

vagy színkombinációt társítottunk. Ezeket a kódokat színes műanyagból olvasztottuk rá egy 

vékony alumínium lapra, melyet aztán meghajlítva ráerősítettük a madarak bal szárnyának 

tövére. 

Ezek a jelzések hosszú időn keresztül segítettek minket a pingvinek felismerésében, ezzel 

párhuzamosan viszont egyéb támpontokat is kerestünk azonosítás céljára. 
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Ezek az alábbiak voltak: 

– testnagyság 

– arányos szárnyhossz 

– talp (úszóhártya) felső felületének pigmentáltsága, mintája („blackfoot”) 

– arcmintázat 

– mellkas és has világos felületének mintázata. 

 

27. kép: Fiatalkori tollazat, egyedi jelölés 

Forrás: Csobán Péter fotója 

 

 

28. kép: Egyedi jelölés 

Forrás: Csobán Péter fotója 
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A leginkább használhatónak a felsorolásban utolsóként említett frontális mintázat 

memorizálása bizonyult, így a színkódok sérülése, vagy a jelölések elvesztése esetén sem kellett 

használnunk a mikrochip-leolvasót. 

 

29. kép: Jól láthatóak a megkülönböztető mintázatok a mellkasi-hasi részen, illetve a talp felső felületén 

Forrás: saját fotó 

 

 

4.4. Viselkedési formák 

4.4.1. Társas viselkedés 

A csoport kezdetben igen összetartónak bizonyult, olyannyira, hogy egyes, a csoporttól 

leszakadt példányok pánikjeleket mutattak. Az első értékelhető táplálékelfogadásra csaknem 

egy hetet kellett várnunk. Komfortviselkedést addig szinte egyáltalán nem mutattak, szinte 

minden közeledési kísérletre tömörüléssel, meneküléssel válaszoltak. 

Az etetési időszak megszokásával jóval szelídebbé váltak, bár főleg éjszaka mozogtak, és 

szemmel láthatóan zavarta őket a nyitott tér és a sok medence. 
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30. kép: Fiatalok feszült, mindenhonnan veszélyt váró csoportja 

Forrás: saját fotó 

 

Ennek hatására történtek azok a változtatások, amelyek megkönnyítették beilleszkedésüket: az 

alacsony fémkerítést dekoratív és térhatároló palánkfallal, illetve magasított üvegfelülettel 

váltottuk le. Ezzel párhuzamosan a kifutót térelemekkel láttuk el (tuskók, gyökerek, sziklák) és 

a magoncok közül is meghagytuk azokat a fácskákat, amelyek biztonságot nyújthatnak. 

 

Ennek következtében a csoport merevsége oldódott, mindent bejártak, megismertek és az első 

vedlésük után kialakultak a párok, klikkek. 
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31. kép: Beilleszkedett pingvinek laza csoportja 

Forrás: saját fotó 
 

Egyre gyakrabban mutatták a jellemző komfort-testtartást is: vízszintesre kinyújtott testtel való 

nyújtózkodás, függőlegesen feltartott szárnyakkal. 

Megszűnt a pánik jellegű úszás is, melynek lényege a sirályszerű lebegés a víz felszínén, nyitott 

csőrrel. 
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32. kép: Fiatalok megriadni készülő csoportja. A vízben látható a pánikúszás 

Forrás: saját fotó 

 

Jellemző riasztásukat is ritkán hallatták már, ez egy hirtelen csapás dupla szárnnyal a víz 

felszínén, ami nagyot durran, és azonnali víz alá bukás követi. Szárazföldön is alkalmazták, 

ilyenkor a földre csapás után azonnal fedezékbe rohantak. 

Egyre többet tollászkodtak, játszottak és a kezdeti kényszerű összetartás helyett már csak 

etetéskor és fürdéskor alkottak nagy csoportot. 

Nagyon kedves látvány volt, ahogyan a pillangókat kergették, ami szintén a beilleszkedésüket 

igazolta. 

 

Ha megvizsgáljuk a rendelkezésre álló terület terítettségét, a kezdeti egyetlen, nagy, 17 fős boly 

helyett sok apró csoportocskát, párt láttunk, mindenki megtalálta a helyét. 

 



53 

 

 

 

33. kép: Egyenletes szóráskép, beilleszkedett pingvinek 

Forrás: saját fotó 

 

 

4.4.2. Párválasztás, párzás 

A pápaszemes pingvin alapvetően monogám természetű, azonban a hímek időnként két tojóval 

is párzanak. A tartós poligámia ugyanakkor nem jellemző, ugyanis ez többletmunkával jár a 

kotló és a fiókák ellátásával is foglalkozó hím számára, tehát alkalminak tekinthető. 

 

Hímek felülreprezentáltsága esetén egynemű párok is kialakulnak, ezeknél is megfigyelhető 

imitált párzás, fészeképítés, fészekőrzés, ajándékozás. Ezek a párkapcsolatok bomlékonynak 

bizonyulnak, bármelyikük átválthat tojópárra, tehát megrögzött homoszexualitás nem jellemző. 
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34. kép: Hím pár együtt 

Forrás: saját fotó 

 

A párkapcsolat kezdeményezője a hím, ajándéktárgyakkal, kíséréssel, a tojó körüli tevés-

vevéssel igyekszik magát állandósítani a választottja körül. Az ajándéktárgyak igen fontosak, 

főleg kövek és kavicsok, de minden szállítható méretű szilárd tárgy szóba jöhet, így esetünkben 

tobozok, kagylók, csigahéjak. 
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35. kép: Jellegzetes hím 

Forrás: saját fotó 

 

 

36. kép: Jellegzetes tojó 

Forrás: saját fotó 
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Az ajándékot egyszerűen lehelyezik a tojó elé, vagy többször a levegőbe dobják, hogy játékra 

bírják. Ez a folyamat akár párzással is végződhet. 

 

 

37. kép: Hím és tojó együtt 

Forrás: saját fotó 

 

Párzás során a tojó hason elnyúlik, a hím pedig tarkón ragadja és a hátára helyezkedik, rövid 

faroktollait szétteríti és leszorítja. A párzás 6-10 másodpercig tart, közben elfojtott, 
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gágogásszerű hangot adnak. Párzás után mindketten kiegyenesednek és megrázzák magukat, 

majd rendezik tollazatukat és egymás közelében maradnak. 

 

4.4.3. Fészekválasztás, fészekkialakítás 

A fészek kiválasztásánál döntő szempont az elkülönülési lehetőség. Körülményeink között 

mind horizontálisan, mind vertikálisan igen nagy a szórás. 

 

 

38. kép: Jellemző fészkelőhely a nagy szikla alatt 

Forrás: saját fotó 

 

Horizontális szempontból elmondható, hogy a belső és külső terek mindegyikén történt 

fészekrakás. 

A belső nagymedencéhez tartozó területen megfigyelhető volt kőrakás tetején, két nagy kő 

között a fal mellett, illetve nagy kő és a helyiség sarka között. 

A belső kismedencéhez tartozó területen egyszerűen az ajtó melletti belső sarokba és a 

medencelejárat melletti sarokba történt fészkelés. 
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A külső bemutatótérben a sziklák alá fúrt üregekben, a pálmaliliomok gyökerei alá ásott 

lyukakban, a kifordult jukkák alatt, illetve egyszerűen egy falhoz támasztott ajtó mögött volt 

tapasztalható fészkelés. 

 

 

39. kép: A fészekfoglalás szertartása. Egynemű pár 

Forrás: saját fotó 

 

Vertikálisan is igen nagy a változatosság, az első tojásrakás a belső térben 40 cm magasan, kő 

és sóder közé történt, a belső terekben talajszinten, a külső kifutóban pedig 10-25 cm-re a 

talajszint alatt jellemző a költés. 

A kikaparandó kavicsot és sódert igen vehemensen termelik ki. Az egyik kis termetű tojó 

egészen a külső ablakpárkányig – 110 cm-re – feltermelte a törmeléket. A kitermelt anyagot 

vagy szétterítik álcázás miatt, vagy bukkanóként hagyják a bejáratuk előtt, ami megnehezíti a 

kotló etetését a gondozó számára. 
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40. kép: A nagy sziklák alatti fészek 

Forrás: saját fotó 

 

A fészket inkább díszítik, mint bélelik. Szívesen hurcolnak bele érdekes dolgokat. Arra kell 

törekednünk, hogy ezek az anyagok ne legyenek nedvszívóak vagy nedvesek, mert a vizes 

pingvintest hatására rothadni kezdenek, és sárfészekké válik a fészekalj, a tojás pórusai pedig 

elzárulhatnak, és ez befulladáshoz vezethet. 

 

 

41. kép: Lehetséges nyitott fészkek, a bal első már foglalt 

Forrás: saját fotó 
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42. kép: Két kő közötti nyitott fészek 

Forrás: saját fotó 

 

Heves, tartós esőzés esetén a védelem nélküli, csak optikailag fedett fészket takarni szükséges. 

Ugyanígy kell eljárni tartós, –10°C alatti időjárásnál vagy ónos esőnél is, különben a kotló vagy 

a fióka megsínyli, esetleg bele is pusztulhat. 
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43. kép: Fészekvédő keret 

Forrás: saját fotó 

 

Költés után a fészek lakatlan, az ott költött pár nem ragaszkodik hozzá, a következő költés 

bárhová történhet, és oda új pár is beköltözhet. 
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44. kép: Fészekvédő keret kiegészítése csapkodó eső ellen 

Forrás: saját fotó 

 

4.4.4. Tojásrakás, költés 

A tojó „összetojik”, tehát a kotlást csak akkor kezdi meg, amikor valamennyi tojását lerakta: ez 

átlag 3–4 napot vesz igénybe (AZA, Penguin Care Manual, 2014). Ez a szám esetünkben 1–2 

db fészkenként, az egytojásos fészkeknek 60–70%-a kelt ki, és 40–50% -uk életben maradt. A 

kéttojásos fészekaljak 40–50%-a kelt ki, és 25–30%-a maradt életben. (Megjegyzés: az ebben 

a bekezdésben közölt számadatok nem a tényleges szaporulatot és a felderített fészekaljak 

vizsgálatát tükrözik, hanem azokkal és a nagy valószínűséggel lezajlott eseményekkel együtt 

kialakított becsléseknek tekintendők. Ugyanis a tojásrakás és a kotlás, valamint a fiókanevelés 

folyamatának 90%-a – a leggondosabb ellenőrzés mellett is – rejtve marad előttünk, hiszen a ki 

nem költött tojásokat, a kikelt tojások héját és az elpusztult fiókákat is eltüntetik a szülők, 

csupán véletlen maradványokból és viselkedési változásokból, a fiókák csipogásából tudunk 

következtetni a valós számokra). 

Ez a mortalitási arány részben a kotlók tapasztalatlanságával, részben a párok egyes tagjainak 

ismeretlen okú agresszivitásával magyarázható, találtunk ugyanis láthatóan koponyavágásos 

párhetes fiókát is. A tojások esetleges terméketlenségét nem vizsgáltuk. Bár a kifutóban járnak 
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dolmányos varjak, és kisragadozók nyomait is észleltük, a fészekrablás kizárható tényező a 

masszív és hatásos fészekvédelem miatt. 

 

Miután agresszió szinte kizárólag a költés és a fiókanevelés kapcsán merül fel pingvinjeink 

esetében, itt kell megemlítenünk védekezésük és támadásuk fő eszközeit, a csőrt és a 

szárnyakat. 

A csőr vége horgas, a felső káva nagyon éles. Igen erőteljes fejmozdulattal ütnek és vágnak 

egyszerre, leginkább egy hegyes és éles csákány ütéséhez hasonlítható a mozdulat. Egymás 

között ezt csak fenyegetésnek használják, ha komoly vitájuk van, akkor a nyakoncsípéses 

üldözést és leszorítást választják. Ezt a műveletet mindkét oldali szárnycsapásos ütlegeléssel 

párosítják. 

Miután 2–3 kg-os, térdig alig érő madarakról van szó, ez a leírás komikusnak hathat, de 

hatásossága megkérdőjelezhetetlen. A fészkét védő pingvin csőrének ütése eltörheti egy felnőtt 

ember kézközépcsontját, szárnyának ütése pedig tartós véraláfutást eredményezhet. A 

pingvinek gondozóit minden állatkertben fel lehet ismerni bekötözött vagy összecsipkedett 

mutatóujjukról, ugyanis egy hétköznapi etetésnél is elkerülhetetlen a sérülés. Ha a 

pingvineknek jó étvágyuk van, és tülekedve körülveszik a heringes vödröt, a halat kínáló 

ápolónak olyan érzése van, mintha egy darálóba kellene dugnia a kezét. 

 

45. kép: Fészkét őrző hím és kotló tojó 

Forrás: saját fotó 
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Munkavédelmi szempontból igen szép kihívás olyan kesztyűt találni, amely ellenáll az éles 

csőröknek, egyben meg lehet vele tartani egy 12 cm-es heringet vízszintes helyzetben. 

Néhány kolléga a 3–4 rétegben felragasztott leukoplaszt szalagot alkalmazza védekezésül. 

 

A tojások mérete egységes, kisebb kacsatojás méretű, átlagban 110 gramm tömegű (50–117 g), 

átlag mérete 65x49 mm (AZA Pengiun Care Manual, 2014). Színe hófehér, alakja gömb alapból 

tompán kúposodó. Hasonlóan más madárfajokhoz, az első tojásuk esetenként „jércetojás”, azaz 

mind nagysága, mind alakja atipikus. Esetünkben a legelső tojás volt ilyen, kb. 3 cm-es, és 

majdnem szabályos gömb alakú. 

 

 

46. kép: Az első pingvintojás – jércetojás 

Forrás: saját fotó 

 

Az átlagos költési időt nehéz volt ellenőrizni a fészkek megközelíthetetlensége miatt; ha a 

folyamatos fészken tartózkodástól az első csipogásig számoltunk, a 38 nap átlagos kelési idő 

teljesült (jellemzően 36–42 nap között, AZA Penguin Care Manual, 2014). „Magányos” tojást 
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egy-két napig láttunk, ez nyilván az első tojás, amelyet a második 2–3 nap múlva követett 

(átlag: 3–4 nap, AZA Penguin Care Manual, 2014), innentől kezdve a fészekalj láthatatlan lett 

számunkra, mindig ült rajta valamelyik szülő. A kotlás megosztása rendszertelen, előfordul, 

hogy az egyikük rogyásig ül, a párja rá sem hederít, aztán fordul a kocka. Ugyanakkor van 

teljesen szabályos megosztás, pl. éjszakai-nappali időszak szabályos váltása vagy kétnaponta 

váltás is, illetve etetéskori váltás. Az egyes párok etetik egymást a fészken; azt, hogy ez minden 

párra jellemző-e, nem tudtuk megállapítani, főleg a fészkek rejtettsége miatt. 

 

4.4.5. Fiókanevelés, kibocsátás 

A fiókák első életjele a csipogás. Ez sokszor már a tojáshéj felrepedésekor hallható (átlag: 24–

48 óra, AZA Penguin Care Manual, 2014), többnyire az első etetésig folyamatos, aztán mind 

kevésbé hallható. A tojó ilyenkor fokozottan agresszív a külső hatásokkal szemben, etetésekor 

igen nagy az ápolói kézsérülés veszélye. Ahogy gyarapszik a fióka, úgy lesz a tojó egyre 

szelídebb, a nevelés vége (2–3 hónap; átlag: 80 nap, AZA Penguin Care Manual, 2014) felé 

már alig van a fészek közelében, ekkorra már a fióka ismét nagyon hangos, igen nagy étvágyú. 

 

47. kép: Első fiókánk 

Forrás: saját fotó 



66 

 

Ellentétben az általános gyakorlattal, nem 3–4 hetesen vesszük el a kicsit a szülőktől kézzel 

nevelésre, hanem ebben az időszakban, amikor már kijár, kinézeget a fészekből. Ennek a 

módszernek a legfőbb előnye, hogy a fiókában rögzülnek a nevelési motívumok és életének 

ebben a meghatározó szakaszában természetes körülmények között nevelődik. Hátránya 

viszont, hogy hosszabb ideig kell szoktatni az emberi kézhez, mivel jobban kötődik a 

szülőkhöz. 

4.4.6. Szoktatás 

A fészekből kiemelt fiókát elkülönítjük mindaddig, amíg nem hajlandó kézből elfogadni a 

táplálékot. Ez az időszak számokban nehezen meghatározható: 2 hét is lehet, de 2 hónap is. 

Kezdetben tömjük, de minden etetés előtt ingereljük a hallal a csőre tövét. Célunk, hogy 

becsúsztathassuk kényszer nélkül a torkába a halat, vagy legalábbis rávágjon a csőrével, amit 

akár elkapás és lenyelés is követhet. Ha már odajön és kéri a halat, illetve elveszi és lenyeli, 

akkor lehetünk elégedettek, de még legalább egy hétig tartsuk külön, hogy rögzüljön benne a 

folyamat. Előnyös, ha többen vannak szoktatóban, a jó példa ugyanis ragadós: ha az egyik már 

jól eszik, a többi is követi, ráadásul a társaság megnyugtató hatású. 

 

4.4.7. Visszahelyezés 

A már kézből jól evő kis pingvinünket vissza kell engednünk felnőtt társai közé. Bármennyire 

is szociális hajlamúak, a kismadarak számára ez stresszhelyzet a javából. Nem szabad megfogni 

és kitenni, mert mind a két részről megriadhatnak – legjobb, ha „véletlenül” nyitva marad az 

ajtaja, vagy etetési időben besodródnak hozzá a többiek és a végén ki is sodorják. 

 

Még mindig vannak azonban veszélyhelyzetek, a „kiszabadult” kis pingvin előtt kinyílik a 

nagyvilág, tágas terek és mély medencék, ismeretlen egyéb pingvinek várják. Ilyenkor 

jelentkezik a kibocsátási stressz, aminek legenyhébb formája az össze-vissza ténfergés és a 

bizonytalanság; sajnos megint csak előfordul, hogy nem tudja, hogyan kell enni tömegben. Jó 

esetben ez 1–2 nap múlva elmúlik, és a kismadarunk beilleszkedik a csoportba. 

Előfordult az is, hogy a kibocsátott pingvin belevetette magát a nagy belső medencébe és 4 

napig ki sem jött belőle; ebben az esetben vízcserét alkalmazva leengedtük a vizet, és a 

„kihalászott” madárkát újra szoktatóba tettük egy hétre. Ezután már könnyebben ment a 

kibocsátás. 
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4.5. Etetés 

 

4.5.1. Kézből etetés 

Hasonlóan azon társintézményekhez, ahol kézből etetik a pingvineket, mi is heringet (Clupea 

harengus) alkalmazunk. Kezdetben sprotni (Sprattus sprattus) is rendelkezésre állt, de kis 

mérete miatt kézből etethetetlennek bizonyult. 

A kézből etetés előnyei a következőek: 

– Nyomon követhető mind az egyedek, mind az egész csoport étvágya és fogyasztása. Ez 

egyrészt gazdaságos, hiszen előre ki lehet számítani az előzőleg fogyasztott meny-

nyiség(ek)ből az aktuális adagot, másrészt az egyedenként fogyasztott (vagy el nem 

fogyasztott) táplálékmennyiség pontos képet nyújt az egyedek általános vagy aktuális 

állapotáról. Így például tudható, ha vedlésre készül, fiókát vagy kotló párt etet 

valamelyikük, lényegesen többet eszik, míg tartós étvágytalanság betegségre, traumára 

utal. 

– Az egyedenkénti kézzel etetés megkönnyíti mind a gyógyszer, mind a kiegészítő és 

preventív szerek szervezetbe juttatását. 

– Segíti a jó kapcsolat kialakítását az ápoló és madarai között, ezáltal 

– lehetővé teszi a látványetetést, ami a jelenkori állatkertek nélkülözhetetlen és kedvelt 

műsorszáma. Egyetlen hátránya a kézből etetésnek, hogy munka- és időigényes. 

 

 

48. kép: Pihenés táplálkozás után 

Forrás: saját fotó 
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4.5.2. A táplálék előkészítése 

A táplálék előkészítése a –18°C-os tömbökben tárolt fagyasztott hering olyan hőmérsékletre 

emelése, amely lehetővé teszi a szükséges mennyiség tömbről való leválasztását. Ez igen fontos 

folyamat, hiszen olvasztásról nem beszélhetünk, a halnak meg kell őriznie természetes állagát 

és tartását az etetés időpontjára. Ezt a folyamatot két lépésben oldhatjuk meg: először levegőn 

tároljuk 1–12 órán át (a tömb hőmérsékletétől és nagyságától függően), majd a –3 és –5°C 

közötti hőmérsékletű heringeket egyenként leválasztjuk a tömbről. Ezután második lépésben 

csaphideg vízbe helyezzük a halakat, és 30 percig – 1 óráig tartó áztatás után kiszedhetjük az 

etetővödörbe. Ekkor a heringek cca. +2–5°C-osak, színük és állaguk a természeteshez közelít. 

Ebben az állapotban alkalmasak a heringek arra is, hogy kopoltyúfedőik alá szilárd állagú 

takarmánykiegészítőket, gyógy- és preventív szereket helyezzünk. Esetünkben vitamint, tengeri 

sót és kezdetben malária megelőzésére való szert alkalmaztunk. 

 

4.5.3. Az etetendő halak mérete 

A kézben fogható, átnyújtható hering legkisebb mérete kb. 5 cm. A maximális méret, amelyet 

etettünk, közelítette a 20 centimétert. Ezt a méretet szükség esetén etethetjük, ha túl nagy 

számukra, könnyedén felöklendezik, de tartsuk szem előtt, hogy a fejjel lefelé lenyelt nagy hal 

akadályba ütközhet a visszaúton, és fulladást okozhat. 

 

4.5.4. Az etetés időpontja 

A reggeli etetés időpontja 8.30 és 9 óra között van. 

Az időpont kiválasztását a nyugodt környezet biztosítása és a munkahelyi technológiai 

folyamatok optimalizálása indokolja. Ilyenkor legnagyobb az étvágyuk, és elméletileg ilyenkor 

legkisebb a táplálkozás megzavarásának (látogatók, karbantartók stb.) esélye. 

 

A délutáni etetés időpontja 14.30. 

Ez az úgynevezett látványetetés, az érdeklődők rövid tájékoztatást kapnak a folyamatról, majd 

a gyakorlatban láthatják a pingvinek táplálkozását. Ebben az esetben kaphatunk a zavaró külső 

körülmények (bekiabálás, hadonászás) miatt olyan táplálkozási viszonyszámokat, amelyeket 

nem tekinthetünk irányadónak a következő etetés során. Ezért a fogyott darabszám mellett 

mindig dokumentálni kell az etetés lefolyását, körülményeit is. 
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4.5.5. Az etetés folyamata 

Az etetés folyamán arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minden egyed hozzájusson a számára 

optimális mennyiségű takarmányhoz. Ez nem teljesülhet, ha az ápoló nincs ismeretében az 

állatok létszámának, tartózkodási helyeinek, evési szokásainak és aktuális kondíciójának, 

hiszen például az elfogyasztott mennyiség igen széles skálán lehet normálisnak tekinthető. Így 

normális lehet, ha egy kotló egyáltalán nem eszik, de az is, ha egy vedlésre készülő fiatal akár 

30 db-ot is elfogyaszt naponta. 

A fiatalok és a pár nélküliek általában egy tömegben, az egyes párok a fészkük közelében vagy 

a fészken esznek. 

 

Speciális esetek:  

a) A költő egyedek etetése 

Alapvető a költés helyének, megközelítésének pontos ismerete, a kotló táplálkozási 

szokásainak ismerete. 

A kotló ehet fenntartás nélkül, késztetésre vagy egyáltalán nem. Védekező, álcázó magatartást 

csaknem minden esetben mutat (mozdulatlanság, fej és nyak hosszirányú tekergetése, támadó 

csőrvágás), a táplálék lengetésével, csőrhöz érintésével azonban a legtöbb esetben táplálkozásra 

bírható. Ha egyáltalán nem eszik, 2–3 napig is normálisnak tekinthető, hiszen ez a kotlás 

természetes velejárója, illetve a hím is etetheti, amikor nem látjuk. 

b) Vedlő és vedlésre készülő egyedek etetése 

Vedlés előtt irreálisan megnövekedett étvágy tapasztalható, vedlés közben pedig minimálisra 

vált az egyed. Számokban kifejezve egy átlagos pingvin napi adagja 10–15 db 2,5 dkg-os 

hering, azaz 25–30 dkg. Vedlés előtt ez a szám 30–35 db, azaz 60–70 dkg is lehet, vedlés 

közepén pedig visszaesik 6–8 darabra (10–15 dkg). 

c) Etetésről elkésett vagy elbújt egyedek etetése 

Időnként van néhány pingvin, amely megfeledkezik az etetésről, és a folyamat közben vagy 

végén esik be nagy sebbel-lobbal. Azok, amelyek az etetés közben érkeznek, gond nélkül 

felveszik a táplálkozási pozíciót, azok viszont, akik a legvégére érkeznek, megriadhatnak a 

megszokott ritmus hiányától (mint az elkésett diákok az órán). Ilyenkor a leghelyesebb kimenni 

és kis idő múltán visszatérni, így már nyugodtan fogadják az ennivalót. 

Főleg nyáron, nagy melegben kell keresni a hűsölő, szunyókáló egyedeket. Ezeknek hosszabb 
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idő kell, hogy felfogják, miről is van szó, 50% esélyünk van rá, hogy belerázódjanak a 

táplálkozásba. 

d) Vízben úszkáló egyed etetése 

Spontán reakció, mindkét fél részéről, hiszen nincs két ugyanolyan etetési helyzet, ugyanakkor 

igen látványos és szép, amikor a mélyről érkező pingvin kiemelkedik a vízből és elveszi a halat. 

Egyetlen hím produkálta ezt a viselkedést, különösen vízcsere után, a nagy belső medencében. 

e) Jégtömbbe fagyasztott hal etetése a vízben 

Inkább látványelem, mint táplálkozás. A víz felszínén lebegő tömbhalak nem túlságosan 

érdeklik őket, szórványosan csipkedik, inkább kíváncsiságból. Előnye még, hogy a tévéstábok 

és a fotósok kánikulában szívesen filmezik és illesztik híranyagaikba. Hátránya, hogy költséges 

és a vízbe került halmennyiség miatt gyors vízcserét igényel, ami szintén plusz költség. 

f) Tömés 

A fiókák elválasztása után alkalmazzuk, hogy a szülői etetésről átszokjanak az emberi kézre, 

illetve valamilyen okból legyengült példányok kondíciójának megtartására, feljavítására. 

Kivitelezése során egy gyors, de megfontolt mozdulattal bal kézzel az alsó csőrkáva alatt 

megragadjuk a madarat úgy, hogy hüvelyk- és mutatóujjunk alulról a csontos alapra 

támaszkodjon, ugyanakkor enyhén megemeljük, és finoman a térdünk közé szorítjuk. Bal 

kezünk ujjaival részben tartjuk a fejet, részben a tövéhez közel annyira kinyitjuk a csőrét, hogy 

jobb kezünkkel a halat fejével előre becsúsztathassuk. 

Tömés közben előforduló hibák: 

– a nyak szorítása a fejtámasz helyett, 

– túl szoros térdszorítás, 

– „dulakodás”. 

Inkább többször, de nyugodtan tömjünk, mint egyszerre sokat. A célunk az legyen, hogy ne az 

erőszak, hanem a táplálkozás rögzüljön az egyedben. Az etetés lezárultát az egyedek 

passzivitása jelzi. 

g) Dokumentáció 

Az etetés végeztével célszerű és ajánlott feljegyezni az elfogyasztott darabszámot, a kirívóan 

szélsőségesen fogyasztó egyedek nevét és teljesítményét, illetve a rendkívüli eseményeket, 

hiszen a következő etetéshez ezek az adatok lesznek a támpontjaink. 
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4.5.6. Higiénia 

Mivel az etetés során több edény és tároló érintkezett a rendkívül bomlékony, természetesen 

kezelt haltakarmánnyal, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni az előkészítő terület és az 

eszközök folyamatos tisztántartását. Meg kell találni az egyensúlyt a kemikáliák és a vizes 

lemosás között, hiszen az edények nem lehetnek vegyszerszagúak, ugyanakkor 2–3 vizes 

öblítés után szükséges kímélő mosogatószer használata. 

 

4.5.7. Takarmányozási gyakorlat más EAZA tagintézményekben  

Egy, az EAZA takarmányozási különszámában megjelentetett tanulmány szerint a vizsgálatba 

bevont EAZA intézményekben a pápaszemes pingvinek leggyakrabban heringet (az 

intézmények 60%-a esetében) és sprotnit (az intézmények 45%-a esetében) kaptak (a 8. ábra 

mutatja a felkínált takarmányfélék százalékos megoszlását, ahol a rövidítések magyarázata: 

h=hering  m=makréla  s=sprotni  c=kapelán  sq=tintahal  sh=garnéla  sa=szardínia  w=tőkehal). 

 

8. ábra: Pápaszemes pingvin takarmánytípusok megoszlása 

Forrás: EAZA ZOO Nutrition News, saját szerkesztés 

Ugyanakkor az intézmények 63,1%-a csak egyféle táplálékkal etette a pingvineket, a többi 

állatkertekben (36,9%) két-, illetve három- vagy négyféle táplálékot kínáltak fel. Egyetlen 

intézmény sem adott öt- vagy többféle táplálékot (a 9. ábra az etetett takarmánytípusok szám 

szerinti megoszlását ábrázolja). 
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9. ábra: Takarmánytípusok szám szerinti megoszlása 

Forrás: EAZA Nutrition News, saját szerkesztés 

Ami a halkiolvasztás módját illeti, kiderült, hogy a vizsgálatba bevont intézmények nagy része 

(40,3%) többféle módszert is alkalmaz: pl. hűtő plusz szobahőmérséklet vagy hűtő plusz 

folyóvíz. Csak az intézmények 26,3%-ában alkalmazzák kizárólag a hűtőben való kiolvasztást, 

ami pedig a szakirodalomban ajánlott módszer, 17.5%-uk csak folyó csapvizet használ. Néhány 

intézményben (10,5%) szobahőmérsékleten olvasztották ki a halakat (lásd 10. ábra). 

 

9. ábra: Takarmányhal kiolvasztási módszerek EAZA állatkertekben 

Forrás: EAZA ZOO Nutrition News, saját szerkesztés 
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A táplálékkiegészítők vonatkozásában a beérkezett válaszokból kitűnt, hogy az intézmények 

több mint 40%-ában csak vitamint adtak, és kb 30%-uk kínált vitamint és ásványi sókat. Az 

intézmények kevesebb mint 20%-a alkalmazta mindhárom komponenst. Csupán egy intézmény 

nem adott semmilyen kiegészítőt a táplálékhoz. 

A vizsgálat arra is kiterjedt, hogy az egyes intézmények miként határozták meg a pingvinek 

étrendjét. Csaknem felük (47,4%) különféle forrásokat használt fel (pl. saját tapasztalat, egyéb 

intézmények tapasztalatai, és /vagy irodalmi adatok). Valamivel több, mint 28%-uk csak a saját 

tapasztalataikra alapozva alakították ki az étrendet, 21%-uk más intézmények tapasztalatait 

használták fel. Nem volt olyan intézmény, amely kizárólag szakirodalmi adatokra alapozta 

volna az étrend kialakítását. (EAZA ZOO Nutrition News, 2008). 

 

4.6. Speciális élethelyezetek 

Ebbe a kategóriába a vedlés sorolható, mint speciális, az energiagazdálkodást igencsak 

megterhelő életszakasz.  

Természetes körülmények között szabályos ritmushoz köthető, ismétlődő folyamat, amely 

nagyban összefügg a szabályosan ismétlődő tengeri áramlatokkal érkező táplálékbőséggel. Zárt 

tartási körülmények esetén ez a szabályos ritmus aritmikusan ismétlődik, szabályos időszakok 

nem, vagy csak alkalomszerű esetként figyelhetők meg. 

Maga a folyamat fokozott táplálékfelvétellel kezdődik, az etetési fejezetben számszerűleg 

ismertetett módon. A normális táplálékmennyiség 2–3 nap alatt a duplájára vagy még nagyobb 

mennyiségre ugrik, majd beáll erre a szintre és a vedlés első harmadában így is marad. 

Amikor az új tollazat a test egész tollazattal borított felületén növekedésnek indul, a régi tollazat 

ugyancsak egyöntetűen – az új tollazat egyenletes toló hatásának következtében – fellazul, 

ezáltal a vedlő madár optikailag a duplájára „hízik”. 

A következő szakaszban a régi tollazat fellazulva kisebb nagyobb foltokban leesik a vedlő 

madárról, és a helyén előbukkan az új tollruha, amely kezdetben szürke, és az új tollazat 

végleges kialakulásáig madarunk „karcsúbb” jelleget ölt. 

Az utolsó szakaszban pedig kialakul a tollazat jellemző fekete-fehér színe és mintázata, amely 

teljesen azonos a vedlés előttivel. Erre az időszakra a középső szakaszra jellemző 

étvágytalanság, elkülönülés és ácsorgás megszűnik, és az étvágy is a normális szintre áll vissza. 

A vedlés időszaka alatt a vizet értelemszerűen kerülik, miután ebben az életszakaszban a 

tollazat nem vízálló. 
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A vedlés kezdeti időszakában – a fokozott energiabevitel érdekében – ajánlott vedlő 

pingvinenként 15–20 darabbal megemelni az etetésre szánt heringek számát. 

 

49. kép: Normális tollazatú és vedlésben lévő hím 

Forrás: saját fotó 

 

A folyamat teljes időtartama a „felhízástól” kezdődően az új tollazat kialakulásáig minimum 

2–2,5 hét, de akár 1 hónapig is elhúzódhat. Az időbeli különbség okát nem sikerült eddig 

megállapítani, de valószínűsíthető a természetes fényviszonyokkal, a napfényes órák számával 

való összefüggés (AZA Penguin Care Manual, 2014). 

A vedlés folyamatát rögzíteni kell a napi dokumentációban. 
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4.7. Jellemző egészségügyi problémák, krízishelyzetek 

4.7.1. Megbetegedések 

Fertőzésekkel a debreceni pingvineknél ritkán találkoztunk. 

A pápaszemes pingvinek egyik fajspecifikus megbetegedése a madármalária, mely ennél a 

fajnál gyakran mortalitáshoz vezet. A kórokozó a Plasmodium relictum vagy a Plasmodium 

elongatum egysejtű élősködő, melynek terjesztői a Culex sp. dalosszúnyogfajok. A kór tünetei 

hasonlóak az emberi maláriánál tapasztalhatóknál, a kórokozó a vörösvértesteket roncsolja, így 

anaemia, ciklikus láz, étvágytalanság jelentkezik a megbetegedett egyednél, sok esetben 

elhullást okoz. A madár mellett „szolgálatot teljesítő” ápolók már a kezdeti stádiumban 

észlelhetik a gyanús jeleket: a pingvin elhúzódik a csapattól, kedvetlen, bágyadt, a táplálék 

kínálásakor rázza a fejét, a vérszegénységre utaló sápadt kötőszövet megfigyelhető a szeme 

körül és a csőre körül, valamint a torkánál. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy például 

tojásrakás előtt, vagy vedlési időszakban is étvágytalanná válhatnak a pingvinek. 

A korai diagnózis a sikeres gyógyszerelés, kezelés záloga. Az első tünetetek jelentkezésekor 

gondolni kell a maláriafertőzésre, különösen nyári időszakban. A klíma felmelegedésével 

sajnos ez az időszak egyre hosszabbra nyúlik. 

A malária biztos diagnosztizálása vérvétellel történik. A vérkenetben magát a körokozót 

kevésbé, a roncsolt vértesteket annál inkább meg lehet figyelni. 

A gyógykezelést Primaquine tablettával, valamint Sumetrolim sziruppal, továbbá 

hányáscsillapítókkal, B12 injekcióval és bélflóra támogató szuszpenziókkal végzik. 

Az étvágytalanság miatt a pingvineket tömni kell, makacs hányás esetén gyomorszondát kell 

alkalmazni. A szondába kerülő turmix összetétele: belezett filézett hering ledarálva, langyos 

vízzel kellő sűrűségre felhigítva, kalciumporral és glükózzal dúsítva, teljesen homogén állagúra 

elkeverve, testhőmérsékletűre melegítve. A szondázásnál fontos a madár megfelelő rögzítése, 

hogy elkerüljük az aspirációt, a táplálék légcsőbe kerülését, illetve a kényszertáplálás végén 

levegő se kerüljön a szondába, mert hányást okozhat.  

A malárián már átesett pingvinekben védettség nem alakul ki, újból elkaphatják a betegséget 

(FÁNK, Pintér Ágnes, 2010. belső dokumentum). 

 

A madármalária szerencsére elkerülte a debreceni pingvineket, az első 5 évben Daraprim 

tablettát etettünk megelőzési céllal, aztán alkalmazását megszüntettük rezisztenciagyanú és 



76 

 

potenciális terméketlenségi faktor gyanúja miatt. A madármaláriára jellemző kifehéredett írisz 

egyébként a legtöbb fertőzésnél megjelenik, így megtévesztő tünet lehet. 

Daraprim-túlérzékenység miatt két tojó elhunyt. 

Egy esetben észleltünk két hétig tartó tünetegyüttest egy kotló tojónál, amely részben a malária 

tüneteire, részben a Daraprim-túlérzékenységi stressz tüneteire hasonlított: bágyadtság, 

időszakos öntudatlanság, étvágytalanság és vergődés váltakozott izgágasággal és jó étvágyú 

periódusokkal. 

Miután ez a tünetegyüttes kotló pingvinen jelentkezett a nyári nagy zivatarok időszakában, a 

frontérzékenység és a túlkotlás is szóba került. Két hét múlva a tünetek megszűntek és nem 

mutatkoztak. 

Egy esetben madár tuberkolózis fertőzést diagnosztizáltak az állategészségügyi szervek egy 

hosszasan gubbasztó, lesoványodott tojón.  

Egy fiatal tojónktól vesebaj miatt kellett megválnunk.  

 

Itt kell megemlíteni a táplálák eredetű megbetegedéseket. Az etetett hal nem megfelelő 

minősége ugyanis komoly, akár végzetes májmegbetegedést is okozhat. A FÁNK-ban 3 ilyen 

sajnálatos eset történt, vérvizsgálattal igazolódott be, hogy romlott hal etetése okozta a 

májbetegséget. 1997-ben volt náluk egy olyan elhullás, ami szintén a hering nem megfelelő 

módon történő kiolvasztására vezethető vissza, ugyanis a halat akkoriban folyó víz alatt 

olvasztották ki, ellentétben a szakmai protokollban javasolt „száraz”, hűtőben történő 

kiolvasztással. A FÁNK-ban további 4 fiókanevelő madár keringési rendszerének 

összeomlását, elhullását okozta ez a módszer, feltehetően a vízben kiázott valami olyan 

tápanyag a heringből, ami a fiókáját nevelő madár számára létfontosságú volt. 1995-ben a hal 

rossz minősége miatt további 7 pingvin pusztult el (FÁNK, Pintér Ágnes, 2010. belső 

dokumentum). 

 

A Nagyerdei Kultúrparkban ilyen eredetű egészségügyi probléma nem volt, mert a rövid ideig, 

kényszerűségből etetett nem megfelelő minőségű, kis mennyiségű hering gyorsabban kiürült a 

pingvinek szervezetéből, és rövid időn belül pótolni tudtuk a készletet. 

A hozzánk érkezett fiatal madarak kétharmada talpfekélyes volt, ez 2–3 hónap után, 

beavatkozás nélkül, minden állatnál elmúlt. A gyógyulás oka valószínűleg a napfényes-

kavicsos-száraz talajon való gyakori séta volt. 
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Egy esetben cseresznyeszem szindrómát diagnosztizáltak egy, korábban mechanikai 

szemsérülést szenvedett madárnál. A cseresznyeszem-szindróma a harmadik szemhéj 

(pislogóhártya) mirigyének, a Harder-mirigynek az előesése, kutyáknál (főként bizonyos 

fajtáknál) gyakori szembetegségnek számít (PetMD, 2017.09.07). A belső szemzugban a 

mirigy rózsaszínes vagy akár cseresznyepiros, rizsszem nagyságútól bab vagy mogyoró méretet 

is elérő duzzanat formájában jelenik meg (a piros színre utal az elváltozás angol elnevezése, a 

cherry-eye). A mirigy felülfertőződhet, vérkeringési zavar, gyulladás alakulhat ki, hosszabb 

távon szárazszem szindrómát okozhat, illetve mechanikai károsító hatást gyakorol a 

szaruhártyára. Az előesett mirigyet kutyáknál enyhébb esetekben antibiotikumos kezeléssel 

(szemkenőcs) szokták gyógyítani, illetve gyakran műtétre kerül sor, a mirigy eredeti anatómiai 

pozíciójába helyezik vissza. 

 

50. kép: Cseresznyeszem szindróma 

Forrás: saját fotó 

 

4.7.2. Sérülések 

Leggyakrabban mechanikai sérülések miatt került sor beavatkozásra. 

Egy esetben beomlott a járat, amelyben ásó pingvin tartózkodott. A tragikus baleset 

tapasztalata, hogy a föld, sóder, kavics és szikla szintek egymás fölött igen omlékonyak, ezért 

a nagy sziklákat mindig ki kell támasztani, ha az ásás miatt instabilak lesznek. 
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Egy másik omlásos esetben beszorult egy pingvin feje; mire sikerült kiszabadítani, tele volt 

zúzódásokkal, a szemhéja is kifordult. Később ennél az egyednél jelentkezett a korábban 

említett cseresznyeszem-szindróma, amiből sikeresen felgyógyult a madár. 

Egy fiatal pingvinünk kibocsátási stressz következtében letörte a felső csőrkávája első 

harmadát. Szegecseléssel sikerült visszarögzíteni. 

 

51. kép: A felső csőrkáváját letört egyed, a csőrdarab visszaillesztése után 

Forrás: saját fotó 
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A vázolt esetekből kiderül, hogy pápaszemes pingvinek tartása és tenyésztése során 

gyakorlatilag az állategészségügyi kategóriák valamennyi szegmenséből szemezgethetünk. 

 

4.8. Egyéb veszélyforrások 

A látogatói kultúra szintjének fejlődése ellenére még mindig előfordulnak a pingvinek 

ingerlésére, etetésére irányuló tevékenységek. Ezek közül a legveszélyesebbek az etetési 

kísérletek, amelyek a pingvinek táplálására alkalmas egyetlen takarmánytól, a heringtől teljes 

mértékben eltérnek. Ezek az extrudált kukoricapehelytől kezdve a cukorkán, gyümölcsökön át 

egészen a pékárukig terjedhet. Ennek megelőzése érdekében igen fontos a gyakori szóbeli és 

vizuális kommunikáció. Az általunk alkalmazott táblán mind szöveges, mind könnyen 

értelmezhető grafikus formában feltüntettük a felhívást. Jellemző sajnos, hogy a tábla 

értelmezése után többen sajnálkozásukat fejezték ki, hogy nem hoztak magukkal heringet. 

 

52. kép: Az általunk alkalmazott információs tábla 

Forrás: saját fotó 
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Azok a tereptárgyak, amelyek a pingvineket játékra ingerelhetik, ugyanakkor a tápcsatornában 

való megakadás veszélyét hordozzák magukban, kizárandók. Például az általuk igen kedvelt 

elszáradt, hosszú növényi levélzet, amit a fészekbéleléshez is használnak, egy-két esetben a 

tápcsatornájuk felső traktusán (csőr eleje, torok) látható módon rögzült, egészen a mediális 

traktusig (gyomor) húzódóan, így mechanikus beavatkozásra volt szükség (a kilógó növényi 

rész finom kihúzásával). 

Ugyanígy a FÁNK információi szerint veszélyforrás lehet a kifutóban esetlegesen megjelenő, 

vagy a pingvinekkel együtt tartott egyéb vízimadarak evezőtollainak csévéje, amely a 

tápcsatornába való beékelődéshez, akár elhulláshoz vezethet (PINTÉR 2010, szóbeli közlés). 

Egyéb, a látogatók által bedobált tárgyakat nem táplálkozás céljából, hanem játék során 

felvehetik a pingvinek, s ezek az idegen testek a tápcsatornába kerülve emésztési problémákat 

okozhatnak. 
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5. Következtetések és javaslatok 

Az ismertetett eredmények alapján leszűrhető néhány következtetés, melyekből kiindulva az 

alábbi javaslatokat tartanám megfontolásra érdemesnek.  

 

5.1. Tartási hely 

– A rendelkezésre álló terület a jelenlegi pingvinlétszám kétszeresét is elbírná. Ezáltal – újabb 

tojók bevonásával – a hímek-tojók aránya kiegyensúlyozottabbá válhatna, a csoport-

összetételre kedvező hatást gyakorolna. Ugyanakkor megnövekedett egyedszám a látogatói 

élmény növelését is eredményezné. 

– A leginkább használt két medence, a nagy külső és a nagy belső között összeköttetést 

teremtve a pingvinek számára a két medence közötti közvetlen átjárhatóságot biztosítanánk, 

egy vízteret hoznánk létre. Ez a madarak vízi aktivitását is élénkítené, egyúttal kedvező 

hatást gyakorolna a víztisztaságra is, a két különálló medence eddig gyakran előforduló 

algásodása kiegyenlítődne, csökkenne, vagy megszűnne.  

 

5.2. Berendezés 

– Tengeri só használatának újbóli bevezetése is megfontosára érdemes. Akár évi egy 

alakommal történő sózás is kedvező hatással volna a pingvinek egészségére és 

kedélyállapotára. 

– Fészkelés idején indokolt a kinti fészkelőhelyek gyakori felülvizsgálata, az omlásveszély 

elkerülése érdekében. A nagyobb sziklákat tartósan alá kell támasztani, az alattuk lévő 

üregeket, miután ezeket a pingvinek folyamatosan mélyítik, időnként földdel való 

szennyeződés (sárosodás) elkerülése érdekében apró kaviccsal vagy salakkal célszerű 

feltölteni. 

– Amennyiben a gazdasági lehetőségek megengedik, a külső kifutóban két-három nagyobb 

szikla hozzáadásával növelhető lenne a fészkelési kedv. 

 

5.3. Szoktatás 

– A fiókák eddig alkalmazott elzárása megnehezíti a csoportba való visszailleszkedésüket. 

Emiatt célszerű lenne a nagy belső térbe egy fix fiókanevelő teret létrehozni, melyet úgy 
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kellene kialakítani, hogy a csoport tagjai és a fiókák folyamatosan láthassák egymást, így 

korábban visszaszoknának, a kibocsátási stressz megszűnne vagy jelentősen lecsökkenne. 

Fontos szempont a kialakításnál az átláthatóság biztosítása. 

 

5.4. Dokumentáció 

– Mindenképpen hasznos lenne a dokumentáció eredményeit elektronikus formában 

rögzíteni, ugyanis ennek alapján leegyszerűsödne a statisztikák és az előrejelzések 

készítése. 

 

5.5. Etetés 

– A legnagyobb odafigyelés mellett is előfordul, hogy a halak minősége leromlik. Ennek 

érdekében a beszerzés – raktározás – kiszállítás folyamatát a lehető legjobban optimalizálni 

kell, ugyanis a pingvintartás egyik kulcsfolyamatáról van szó. 

– A halnak emberi fogyasztásra alkalmas minőségűnek kell lennie. A heringek magas 

víztartalma és romlékonysága miatt könnyen felismerhető az etetésre korlátozottan 

alkalmas vagy alkalmatlan takarmány. Ennek ugyanis térfogata erősen lecsökken 

(összezsugorodik), színe avas sárgává válik, és jellegzetes szagot áraszt. Ezekre a jelekre az 

etetést végző ápolónak időben fel kell figyelnie. 

 

5.6. Betegség megelőzése 

– Az esetleges maláriás megbetegedések kialakulásának elkerülése érdekében a szúnyogháló 

fokozott használata, nagyobb mértékű alkalmazása indokolt volna. 

– A gyakoribb vízcserékkel a szúnyoglárvák kifejlődése és átalakulása is megelőzhető volna 

(nem csak a pingvinmedencék vonatkozásában, hanem az intézmény többi medencéjének 

esetében is). 

 

5.7. Kommunikáció 

– Információs táblák minél változatosabb elhelyezése, gyakoribb alkalmazása mindenképpen 

hasznos lenne a korábban már említett előadáson, információátadáson túl. 
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– A délutáni látványetetést megelőzően erősen javasolt a látogatókkal való kommunikáció, 

amely egy rövid (2–5 perces) előadás lehet a következőkben látható eseményről, annak 

előrebocsátásával, hogy az etetés lezajlása után lehetőség lesz kérdések feltevésére. Ennek 

bevezetését az indokolja, hogy ezzel megelőzhető lenne az etetés közbeni bekiabálás, 

kiegyensúlyozottabb lesz a pingvinek táplálkozása, a közönség elégedettsége is nő, hiszen 

több élményben lesz részük, több információhoz juthatnak hozzá. 

 

 

Összefoglalás 

A tapasztalatok e korántsem teljes gyűjteményéből a figyelmes szemlélő számára kitetszhet, 

hogy ezeknek a kedves, méltán közkedvelt madaraknak a gondozása ugyanazokat a kihívásokat 

veti fel számunkra kicsiben, mintha globálisan foglalkoznánk a természetvédelem aktuális 

tennivalóival. 

 

Hiszen mi is szükséges a sikeres pingvintartáshoz?  

Odafigyelés, szakértelem, megértés, tájékozottság, naprakészség, tiszta víz, jó levegő, 

egészséges táplálék, jó koordinációs és kommunikációs készségű szakemberek, önkéntesek és 

anyagi háttér. 

A felsorolt értékekre gyakran hivatkozunk az elméleti és az alkalmazott természetvédelmi 

tevékenység kapcsán, de rengeteg munka áll mögöttük. 

A pápaszemes pingvinek tartási és tenyésztési igényeiről összegyűjtött ismeretek átnyújtásával 

tisztelgek kollégáim és az előttem járó aktív természetvédők előtt, egyben köszöntöm a 

jószándékú érdeklődő olvasókat is. 

 

Köszönetet mondok a DE MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék 

oktatóinak, elsősorban Dr. habil. Juhász Lajos tanszékvezető egyetemi docens tanár úrnak, 

valamint a Nagyerdei Kultúrpark vezetőségének és a munkatársaimnak, akikkel együtt 

alkottunk csapatot a pápaszemes pingvinek ex situ védelme érdekében, hogy megvalósíthassuk 

a hosszú távon is fenntartható eredményt, mely röviden így foglalható össze: 

 

PÁPASZEMES PINGVINEK DEBRECENBEN 
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