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ELŐSZÓ 

A természet – és a benne élő állatok – védelme égetően 
fontos feladat. 

Napjainkban az emberi tevékenységek hatására élőlé-
nyek fajai pusztulnak ki. Tudományos kutatók megálla-
pításai szerint ez egész bolygónkra, így az emberre is 
végzetes lehet. 

A túlzott vadászat, a környezetszennyezés, a fakiter-
melés, a vadon élő állatok élőhelyeinek zsugorodása 
mind gyorsítja az egyébként is veszélyeztetett állatok 
számának csökkenését. 

Újabb és újabb állatfajok sodródnak a kihalás szélére. 
 
Kívánatos, hogy a gyermekek minél nagyobb számban 

jussanak el állatkertekbe, vadasparkokba, ahol többféle 
állattal találkozhatnak, s egyben megismerhetik a termé-
szet sokszínűségét, és védelmének fontosságát. Csak bi-
zonyos ismeretek birtokában várható el, hogy felébredjen 
a természet iránti felelősségtudat. 

 
A mai állatkertek már nem csak bemutatják a távoli 

földrészeken élő, vagy hazai veszélyeztetett fajokat, de 
fontos szerepet vállalnak azok kipusztulásának megaka-
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dályozásában, a természetvédelmi nevelésben is, – élet-
kortól függetlenül. 

 
Azok az emberek, akik szeretik az állatokat, valószínű-

leg minden lehetséges fórumon fellépnek élőhelyeik 
tönkretétele, szándékos pusztításuk, vadászatuk ellen. 

 
E könyv célja, hogy az állatkertek, vadasparkok leg-

gyakoribb lakóiról minél több információt juttasson el 
elsősorban a 10-14 éves gyermekeknek, de életkortól 
függetlenül minden állatszerető embernek. 

a szerző 



7 
 

TEKERGŐ, 
AZ ELHAGYOTT RÓKA 

 

A Bükk hegység csendjét egy szép tavaszi napon ver-
senyautók dübörgése verte fel. Felbolydult az erdő nyu-
galomhoz szokott állatvilága. 

A madarak riadtan hagyták el fészküket, hogy maga-
sabbra szállva megnézzék, mi okozza a kegyetlen zajt? 
Madártávlatból látták, hogy gépkocsik robogtak a fák 
alatt. A motorok bőgve versenyeztek egymással. Az utak 
mentén hangoskodó emberek gyülekeztek, egyre többen. 

A csendhez szokott cinegék, erdei pintyek és erdei pa-
csirták nem tudtak védekezni az éktelen motorzúgás 
ellen. Kénytelenek voltak fészkeikbe visszatérni, mert 
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kihűltek volna a kiköltésre váró tojások. Azok voltak 
nagyobb gondban, akik otthonában már etetésre váró 
fiókák lapultak. Rettegve hagyták ott kicsinyeiket, hogy 
táplálékot szerezzenek nekik. Nem volt könnyű dolguk, 
mert még a rovarok is elbújtak a félelmetes hangzavar 
hallatán. 

A szajkó egy magas fa tetejéről kiáltozott érces, riká-
csoló hangján. Figyelmeztette az erdő lakóit: menekülje-
tek! Az emberek most nem fegyverekkel jöttek, hanem 
villámgyors kocsikkal. Aki ezekkel ütközik, nem éli túl. 

Az őzek csapatokba verődve szökdécseltek, hogy mi-
nél távolabb kerüljenek a zajtól. Az őzsuták néhány na-
pos pettyes kicsinyeiket próbálták elrejteni, lemaradva a 
többiektől. A vaddisznó konda csörtetve hagyta el meg-
szokott helyét, lábuk alatt recsegett, ropogott az avar, és 
a fákról télen lepergett rőzse. Csak a koca hajolt védőn a 
száraz levelekkel kibélelt mélyedésben mocorgó öt csíkos 
kismalac felé, hogy testével védje őket. Reménykedett, 
hogy a zajos emberek az áthatolhatatlan kökénybokrok 
között nem lelik meg őket. Az erdő szélén korábban fris-
sen sarjadt füvet eszegető nyúl, fülét szorosan feje mellé 
szorítva meglapult. Szíve hevesen dobogott a félelemtől, 
majd – bátorságot erőltetve magára – hatalmas ugrások-
kal távolodott a félelmetes járművek elől. 

A tömeg egyre nőtt, már nem csak az utak mentén, de 
a réteken, erdőszéleken is nyüzsögtek emberek, észre 
sem véve az elszáradt fű közül kibújt kékes virágú leány-
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kökörcsint, melyet a bakancsos lábak kíméletlenül elta-
postak. A sugárzó, napra vágyó sárga tavaszi hérics sem 
volt hosszú életű, fény felé törő kerek arcocskáját letarol-
ta a rajta átvonuló sokaság. 

Miközben az erdő állatai menekültek – ahogy tudtak 
–, két szikla közt kialakított kotorékban, pánikba esve 
tanácskozott egy rókapár. 

– Próbáljuk átmenteni a kölyköket a kökényesbe, ahol 
a vaddisznók tanyáznak – javasolta apjuk, aggódva nézve 
egyhónapos kicsinyeit, akik öten voltak. 

– Hagyjuk itt ezt a kényelmes otthont? – nézett ferde 
szemeivel az anya a puha fekvőhelyre, melyet nem kis 
szenvedés árán alakított ki. 

Mielőtt a kicsik megszülettek, kitépte saját hasáról az 
összes szőrt, ebből készített vackot nekik. Végül belát-
ták, hogy nincs más megoldás, el kell hagyniuk a napos 
fekvésű rókavárat, a biztonság kedvéért. 

– Egyesével átvisszük őket a bozótba, és elrejtjük. 
Majd ha elmúlt a veszély, visszaköltözünk – döntött az 
apa, felajánlva, hogy miután az első két kis állatot elvit-
ték, ő ott marad velük, s anyjuk óvatosan, egyesével el-
hozza a további három csemetét is. 

Elhatározásukat tettek követték. Mentették az apró-
ságokat, közben szemmel tartották az egyre közelebb 
kerülő zajos csoportot. Már csak egyetlen kölyök sírdo-
gált a kotorékban. Anyja, nyakánál fogva szájába vette, és 
surrant vele a bozótos felé. Hirtelen egy bokorcsoport 


