A TEKNÕSÖK EREDETE ÉS RENDSZERTANA
A Proganochelys q uenstedti õ s t e k n õ s
rekonstrukciója Gaffney (1990) nyomán
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A teknõsök a hüllõk legõsibb képviselõi közé tartoznak a krokodilok és a
hidasgyíkok mellett. Minden bizonnyal a perm idõszakban, 230-285 millió
évvel ezelõtt jelentek meg az evolúció színpadán, azonban az õslénykutatók közt a mai napig sincs egyetértés az elsõ közös õs tekintetében.
Annyi bizonyos, hogy az eddig felszínre került legõsibb teknõslelet a
triászkorból, 210 millió éves németországi rétegekbõl származik, és
Proganochelys néven vált ismertté. Ez az állat a fejét még nem tudta
behúzni páncélja alá, a nyaka és a farka tüskékkel volt felvértezve.
A ma élõ, közel 300 fajjal büszkélkedõ teknõsök a Testudines rendbe tartoznak, és két fõ csoportba lehet õket besorolni. A nyakfordítóteknõsalakúak képviselik az õsibb ágat: a nyakukat vízszintes síkban elforgatva
rejtik el a hátpáncél alá. Csupán három családjuk van, a kígyónyakúteknõsfélék, a sisakteknõsfélék és a folyamteknõsfélék. A jóval népesebb
nyakrejtõteknõs-alakúak függõleges síkban görbítve húzzák vissza nyakukat. Ennek a csoportnak tagjai a tengeriteknõs-félék, a kérgesteknõsfélék, az alligátorteknõs-félék, a lágyhéjú-teknõsfélék, a kétkarmú-teknõsfélék, a Tabasco-teknõsfélék, az iszapteknõsfélék, a mocsáriteknõs-félék, a
földiteknõsfélék és a szárazfölditeknõs-félék.
A közönséges mocsáriteknõs (Emys orbicularis) a mocsáriteknõs-félék
családján belül a mocsári teknõsök (Emys) nemébe tartozik. Három közeli
rokona, a szicíliai mocsáriteknõs (E. trinacris), a kaliforniai mocsáriteknõs
(E. marmorata) és a Nagy-tavak vidékén elterjedt amerikai mocsáriteknõs
(E. blandingii).
szárazföldi és
édesvízi teknõsök
tengeriteknõsök

A teknõsök elterjedése
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A teknõsök kétségkívül legjellegzetesebb ismertetõjele a páncél. A hátpáncél a bordák kiszélesedésével és a köztük levõ lágyrészek elcsontosodásával jön létre. Külsõ felületén szarupajzsok nõnek, melyek száma
állandó, és az állat idõrõl-idõre levedli õket. A haspáncélba beépül a szegycsont és a vállcsontok egy része is. Az európai mocsári teknõsöknél a hasés hátpáncélt összekötõ csontos híd merev és nem mozgatható.
A hátpáncél színe fekete, amit a
szarupajzsokon sugárirányban szétszóródó, elnyújtott, apró sárga petytyek, vonalkák tarkítanak. Természetesen az árnyalatok egyedenként
változnak, és találkozhatunk olyan
példánnyal, melyet inkább sárgának,
semmint feketének írnánk le. A hasi
oldal alapszíne fehér vagy sárga, rajta
kusza feketés, ritkábban kifejezetten
rozsdás színû foltokkal. Sajnos ma
már számolnunk kell azzal, hogy terHátpáncél
Haspáncél
mészetes vizeinkben is találkozunk
ékszerteknõssel. A két faj csak elsõ
pillantásra hasonlít egymásra, a mocsári teknõs fejérõl ugyanis hiányzik
az ékszerteknõsökre jellemzõ sárga vagy vörös „fül”.
A két ivar általában könnyen elkülöníthetõ egymástól. A hímek haspáncélja homorú, befelé ível, míg a nõstényeké
1. koponya
lapos vagy enyhén domború. Ha már lát2. lapocka
tunk néhányszor hímet és nõstényt egy3. hollócsõrnyúlvány
más mellett, az is szemünkbe ötlik, hogy a
4. hollócsõrcsont
nõstények hátpáncélja sokkal magasabbra
5. csigolyatest
domborodik, mint a hímeké, mely utób6. csigolyanyúlvány
biak jóval kisebb termetûek is. Biztos
7. medence
elkülönítõ bélyeg a faroktövön található
8. keresztcsont
hátsó testnyílás (kloáka) is, mely a nõsté9. farokcsigolya
nyeknél a páncél pereme alatt nyílik, míg
hímeknél a peremtõl egy kicsit távolabb esik.
A frissen kikelt állat 3-4 cm-es testhosszal mászik elõ
a fészekbõl. Növekedése az elsõ 5-10 év alatt gyors, késõbb
lelassul, és csak évtizedek múlva éri el a 20 centiméteres
páncélhosszt. Ekkor a súlya már meghaladja az 1 kg-ot.
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Az állatok márciusban, az elsõ igazán melegebb napon
jönnek elõ téli álmukból. Ezután egy-két hónap telik el, mire
kondíciójuk helyreáll, és megkezdhetik a nászidõszakot.
A hímek májusban egyre aktívabbá válnak a nõstények
keresésében. Párzás után néhány héttel a nõstények szürkületkor kimásznak a partra, és megkeresik a fészekraTojást rakó mocsári teknõs
kásra legalkalmasabb, puha, könnyen ásható talajt.
A gödröt elõször farkuk segítségével kezdik kimélyíteni,
majd hátsó lábukkal ássák ki, és a talajt gyakran még vizeletükkel is fellazítják. A fészekbe 8-15 lágy héjú, hengeresen ovális tojást raknak, majd gondosan visszatemetik õket. Magyarországon az új nemzedék augusztusszeptember folyamán bújik ki a
f.: Fritz Wüthrich
tojásból, de bizonyos idõjárási köf . : D u n a -D
Dráva NP. Ig.
rülmények közt elõfordulhat,
hogy a kis teknõsök a fészekben,
a tojásban vészelik át a téli
hideget.
Mocsári teknõs kikelése
Októberben általában megkezdõdik az összes korosztály áttelelése, s még a legmelegebb években is november közepére már mindegyikük beássa magát
a víz alá, az iszapba. Életmûködésük lelassul,
Mocsári teknõs tojások
és a következõ tavaszig 3-4 hónapra hibernálódnak.
A mocsári teknõsök ragadozók és dögevõk, növényi táplálékot nagyon
ritkán fogyasztanak. Elõszeretettel vadásznak kisebb halakra, gõtékre, békákra, a fiatalabbak inkább vízi rovarlárvákkal, csigákkal, férgekkel
táplálkoznak.
A többi teknõshöz hasonlóan alapvetõ szükségletük a napozás. Megfelelõ hõmennyiség felvétele nélkül mozgásuk lelassul, táplálékkeresésük
bizonytalanná válik, és könnyebben válhatnak áldozatává különféle fertõzéseknek.
f.: Biopix.dk

Napozó mocsári teknõs
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Bátran állíthatjuk, hogy a mocsári teknõs Európa és a Földközi-tenger
vidékének leggyakoribb teknõsfaja, Portugáliától a Kaszpi-tengerig és
Dániától Észak-Afrikáig számos országban megtalálható. Hiányzik azonban Skandináviából, a Brit-szigetekrõl, Lettországból, Észtországból,
továbbá Oroszország középsõ és északi részeibõl. Általában
síkvidéki állat, és csak az olyan mediterrán területeken, mint
Marokkó hatol fel 1000 méter tengerszintfeletti magasság fölé.
Magyarországon a hegységekben nagyon ritka, például a
Pilisbõl ismert állományai bizonyosan betelepítés útján kerültek
jelenlegi élõhelyükre. Németországból és Svájcból korábban
kipusztult, így a jelenlegi állomány döntõ többsége nem õslakó,
hanem több hullámban történt visszatelepítések során foglalta
el új hazáját. Sajátos helyzetben vannak a kizárólag Bécs alatt
Halastó
élõ „osztrák” teknõsök, egyelõre még nem derítették ki, vajon
részben õshonosak-e vagy mindet
betelepítették. Még a XIX. században is kelendõek voltak a szakácsok
és háziasszonyok körében, ezért a
Monarchia minden országából szállították õket a bécsi piacokra, de
díszállatként is szívesen tartottak
mocsári teknõsöket. Közülük jó
Holtág
néhány megszökött, és a Duna árterén telepedett meg.
A mocsári teknõs, nevéhez híven
kedveli az állóvizeket, mocsarakat,
Lassú folyású csatorna
lápokat. Különösen elterjedtek a
mesterségesen létrehozott halastavakban, azonban folyóink közül
csak a lassúbb folyásúakat fogadják
el. Bár az eddigi adatgyûjtések még
messze nem teljesek, annyi bizoZsombékos mocsár
nyos, hogy Magyarország bõvelkedik mocsári teknõs élõhelyekben. Az alföldi
tájakon nehéz olyan tavat találni, ahol ne
telepednének meg, és a dombvidékeken épített
halastavakban, víztározóban is megjelennek,
ha van tojásrakásra alkalmas hely a környéken.
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Égerláp

K

Köszönhetõen kemény páncéljának, a felnõtt mocsári teknõsre kevés
ragadozó vadászik. Ezek közül talán a legfontosabb a szintén védelem
alatt álló vidra, mely könnyen megtanulja, hogy férjen hozzá zsákmányához. A fiatal teknõsök lágy páncélja nem nyújt kellõ védelmet, így
õket, rókák, nyestek és nagyobb testû madarak is elejthetik.
Kétségtelen tény, hogy a mocsári teknõsökre a
f.: Piskor Gyöngyi
legnagyobb veszélyt nem a természetben élõ
ragadozóik, hanem az élõhelyek, és különösképpen a
fészekásásra alkalmas helyszínek felszámolása
jelenti. Korábban a teknõsöket még Magyarországon
is elõszeretettel fogyasztották, a XX. század fordulójára ez a szokás nyom nélkül eltûnt Európa nagy
részérõl. A nagyobb tavak, egykori holtágak többBeépített teknõsélõhely
ségének környékét mára üdülõövezetté alakították
a R á c k e v e i -D
Duna mellett
át, ahol a tojások lerakása sok esetben lehetetlenné
vált. Az emberi jelenlét sokféle módon okozhat kárt
a mocsári teknõs állományokban. A fokozódó gépkocsi forgalom miatt évrõl évre növekszik az elgázolt egyedek száma, a beépítésekkel megszûnik a
fészkek kialakításához szükséges környezet. Fõképp
városok környékén a kóbor kutyák gyakran szedik
össze a fiatal egyedeket, és alaposan megritkíthatÉletveszélyes átkelés
nak egy-egy állományt.
Az utóbbi években erõsen visszaesett a mocsári teknõs engedély nélküli
befogása és kereskedelme, de sajnos nem szûnt meg teljesen. Ezzel szemben egyre több helyen bukkanhatunk egzotikus teknõsökre, elsõsorban
ékszerteknõsökre, melyeket felelõtlen gazdáik az õshonos fajunk által
lakott vizekben eresztenek el. A két faj közti versengés nem kívánatos a
hazai természetes élõhelyeken.
f.: Lanszki József

Vidralakoma maradványai
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ORSZÁGOS ADATGYÛJTÉS
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A WWF Magyarország és a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 2006 folyamán közös adatgyûjtési és ismeretterjesztési programot indított el. A májusban közzétett felhívásra sokan jelezték, hogy az
idei évben a terepi felméréseik során figyelemmel kísérik majd a mocsári
teknõsök elõfordulását, egy-egy gyakrabban meglátogatott vizes élõhelyen. Az adatok feldolgozását az MME Monitoring Központja végzi.
Az adatközléshez szükséges adatlapot sokan letöltötték a megfelelõ
weboldalakról (www.mme-monitoring.hu vagy www.khvsz.mme.hu), s az
MME Madártávlat címû folyóiratának 2006/3. számában megjelenõ mellékletként több mint 5000 példányban jutott el az Egyesület tagjaihoz.
A programról számos más fórumon keresztül is tudomást szerezhettek a
teknõsök élõhelyeinek felmérésébe bevonható csoportok (egyesületek,
fõiskolások, egyetemisták). Az adatlap most is letölthetõ a fenti honlapokról, a programvezetõk várják további érdeklõdõk jelentkezését.
Az elmúlt öt év során Magyarországon számos helyen indult el mocsári
teknõsök felmérése kifejezetten természetvédelmi vagy tudományos céllal. Ezek számára az MME Kétéltû- és hüllõvédelmi Szakosztálya a múltban
is folyamatosan segítséget nyújtott, és a jövõben is számít az érdeklõdõk
együttmûködésére.

MME Monitoring Központ
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VÉDELEM ÉS ISMERETTERJESZTÉS

A

A korábbi felmérések alapján biztosak lehetünk benne, hogy a kifejlett mocsári
teknõsök meglehetõsen tûrõképesek a vizek szennyezettségével szemben.
A Szeged melletti Gyálai
Holt-Tisza vize egyike a legerõsebben terhelteknek az
országban, ennek ellenére
közel ezer példányos tekBefogás varsával, Tardos
nõspopuláció lakja. A védelemnek elsõsorban a tojásrakóhelyek megóvására kell hangsúlyt fektetnie.
Ezen felül még szükséges a napozó állatok nyugalmának biztosítása, mivel
az állandóan vízbe menekülõ állat nem tud kellõképp felmelegedni, és emiatt túlélési esélyei lecsökkennek. Számos halastavon csak civil szervezetek
bevonásával képesek kimenteni az állatokat, mikor a tó vizét leeresztik és
az iszapot kikotorják. Egy
terület teknõsállományának
felméréséhez csak élvefogó
varsát szabad használni,
melyhez meg kell kérni az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyét!
A figyelemfelhívást szolgálják a szervezett bemutatók és az információs táblák.
A WWF-MME közös program
keretében az ország 5 helyszínén, több mint 300 érdeklõdõ részvételével került sor
C s ö m ö r i -ll e g e l õ t a b l ó
terepi bemutató megrendezésére. Látogatókat fogadtak Tordason, Õrtilosban, Kunadacson, a budapesti
Naplás-tónál és Csömörön. A Csömöri-lápról, a Merzse-mocsárról és a
Naplás-tóról olyan információs táblákat készítettünk, melyeken a mocsári
teknõs kiemelt helyet kapott.
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További információ:
Kovács T ibor, MME Kétéltû- és hüllõvédelmi Szakosztály, tel: 30/275-7 010, e-mail: gurgulo@freemail.hu
Nagy K ároly, MME Monitoring Központ, tel: 30/906-6285, e-mail: monitor@zeus.nyf.hu
MME, Budapest 1121, Költõ u. 21. tel: (1) 275-6247, www.mme.hu

