Miért járnak az erdő emlősállatai éjszaka
vagy szürkületkor a táplálékuk után?

Az erdők számos állatnak kínálnak lakó- és fészkelőhelyet, táplálékot, menedéket. A nagyvadaknak, a gímszarvasnak, a vaddisznónak és a rókának nincsenek természetes ellenségeik. Az
erdő- és vadgazdálkodás szabályozza az egyedszámukat, és segíti
a népességek fennmaradását, egészségük megőrzését. A nagyvadak vadászata gazdaságilag is jelentős bevételi forrás. A vadhús ízletes, keresett élelmiszer, az állatok bőre, szőrméje értékes
bőripari alapanyag.

A gímszarvas
1. A gímszarvas

A gímszarvas (1. ábra) gerinces, emlős. Vékony, kecses, de erős
lábán négy lábujj van, amelyeknek végét kemény szaruképződmény, a pata borítja. Nyári szőrzete vékony, vörösesbarna, a téli
vastag, szürkés. Combja hátsó felén világos tükörfolt látható.
Amikor a gímszarvasok menekülnek, a felvillanó tükörfoltok
megzavarják a ragadozó látását. A felnőtt hímek jellemző éke,
védekező és támadó fegyvere az agancs. Az agancs a koponya
homlokcsontjának nyúlványán fejlődik ki. A szarvasbikák tél
végén vetik le agancsaikat, az új fejdísz nyár közepére fejlődik ki.
Az agancs mérete, ágainak száma függ az életkortól és a táplálkozástól is.
A gímszarvasok a dúsabb aljnövényzetű erdőket kedvelik,
mert itt találják meg táplálékukat és búvóhelyüket. Legelnek,
vagy a fák és a cserjék zsenge, nedvdús hajtásait fogyasztják.
Fogazatuk a növényi részek letépésére és szétmorzsolására alkalmas (2. ábra). Szemfogaik nincsenek, sőt a felső fogsorból
a metszőfogak is hiányoznak. Az őrlőfogak redős felszínűek.
Kérődző állatok, gyomruk több üregre tagolódik. A szarvasok
este és hajnalban járnak táplálék után. Táplálékukat gyorsan elfogyasztják, majd biztonságos helyre húzódnak. A lelegelt növények a gyomor első üregébe kerülnek. Innen a péppé alakult
táplálékot felböfögik, alaposan megrágják és ismét lenyelik. Az
emésztés a gyomor többi üregében folytatódik (3. ábra).
A gímszarvas a hazai erdők legértékesebb vadja. A gemenci
erdők szarvasállománya világhírű, innen származik a világbajnok agancs is.
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A szarvasok hímjei a bikák, a nőstények a tehenek vagy ünők, a fiatal állatok a borjak. A tehenek évente
egy alkalommal egy, ritkán két borjat ellenek. A borjaknak sűrűn pettyes rejtőszínük van.
A hímek ősszel megküzdenek egymással a szaporodás lehetőségéért, a nőstényekért. A nagyobb, gazdagabban elágazó agancsú bikák sikeresebbek a tehenekért vívott harcban. Sokszor nem is kerül sor küzdelemre, mert a fiatalabb bikát a vetélytárs agancsának látványa elrettenti. Ha mégis harcra kerül a sor, az összeakadó
agancságak felfogják az ütések erejét, és megakadályozzák, hogy a küzdő felek komolyabban megsebesítsék egymást.

A vaddisznó
A vaddisznó (5. ábra) is patás állat. Durva, erős szálú
szőrzete fekete, barnásvörös színű. Erős, zömök testével és ék alakú fejével áttör az áthatolhatatlannak
tűnő bozótokon is. Családi csoportokban, kondákban
élnek. A vaddisznó igazi mindenevő, fogazata is ehhez
alkalmazkodott. Őrlőfogai gumós felszínűek, metszőfogai és jól fejlett szemfogai is vannak (4. ábra). Éjjel,
csapatosan járnak táplálkozni. Táplálékukat az avar
közt és a talajban keresik. A vaddisznó hosszú, erős
ormányával túrja a földet. A kemény talajon, a gyökerek közt jó hasznát veszi agyarainak is. Az agyarak
nagyra nőtt szemfogak, de veszedelmes fegyverek is
lehetnek. Tölgy- és bükkmakkot, gyümölcsöket, férgeket, csigákat, rovarokat, pockot fogyasztanak. Kijárnak a mezőgazdasági területekre is, ahol tetemes
károkat okozhatnak. A megzavart állatok, különösen
a kismalacaikat féltő anyaállatok az emberre is
veszélyesek lehetnek.
metszőfog
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5. A vaddisznó

A vaddisznó hímjei a kanok, a nőstények
a kocák, a fiatal állatok a malacok, a nagyobbak a süldők. A kanok különösen jól
fejlett, erős agyart növesztenek, testméretük is lényegesen meghaladja a kocákét. A kocák
évente egy alkalommal 4-12 csíkos szőrzetű malacot
ellenek. Élettartamuk kb. 20 év.

4. A vaddisznó
fogazata

A vörösróka
A vörösróka ragadozó emlősállat (6. ábra). Bundája
vörösbarna, sötétebb és világosabb foltokkal.
Rejtőszíne jól beleolvad az erdei környezetbe. Az óvatosan sompolygó állat csaknem észrevehetetlen. Teste
erős, izmos, mozgása könnyed. Kitűnő a látása, a hallása és a szaglása is. Kiválóan alkalmazkodik a változó
feltételekhez, tanulékony, értelmes állat. Talán ezért
lett a mesék ravaszdija. Az eredményes zsákmányolás
feltétele a megfelelő testfelépítés és fogazat (7. ábra).

6. A vörösróka
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A róka szemfogai hegyesek, a zsákmány megragadására szolgálnak. Őrlőfogai tarajos felszínűek, éles
peremeik alkalmasak a csontok és a hús szétdarabolására. A ragadozó emlősökre jellemzően nagy, hegyes
szemfogai vannak. Egereket, bogarakat fogyaszt, kirabolja a madárfészkeket is. Kijár az erdő melletti mezőkre és mezőgazdasági területekre is, ahol fácánra,
nyúlra, pocokra vadászik. A rókáknak különösen nagy
jelentőségük van abban, hogy megakadályozzák az
egerek, pockok elszaporodását. Persze, ha tehetik,
bejárnak az emberi településekre is, és kifosztják a
baromfiólakat.
A róka éjszaka jár vadászni. A nappalt sziklák
üregeiben vagy gyökerek
közé vájt kotorékokban
tölti. A szaporodási és az
utódnevelési időszakot leszámítva magányosan él.
Vadászterületét védelmezi
társaival szemben.
A róka elkerüli, hogy
8. A veszélyeztetett
emberrel találkozzon. Ezt
területeken plakátok
azért fontos tudnunk,
hívják fel a figyelmet
mert óvakodni kell a szea veszett rókákra
lídnek látszó állatoktól.
A vörösróka ugyanis egy veszedelmes betegség, a veszettség egyik legfőbb terjesztője. A veszett állatok
nappal is felbukkanhatnak a településeken, nem menekülnek az ember elől, néha támadnak is. A fertőzés
az állat harapásával, sőt a beteg vagy elhullott állat
szőrzetének érintésével is terjed. Ha valaki szelídnek
látszó rókával találkozik, vagy rókatetemet talál, semmiképpen sem szabad megfognia, hozzáérnie, viszont
azonnal jelenteni kell az ÁNTSZ-nél (8. ábra).

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A gímszarvas növényevő. Őrlőfoga redős
felületű, gyomra több üregre tagolódik, kérődző. A vaddisznó mindenevő állat, őrlőfogai
gumós felszínűek. A vörösróka ragadozó. Szemfogai hegyesek, őrlőfogai tarajos felszínűek.

ÚJ FOGALMAK
agancs, agyar, veszettség

A vörösróka vadászterülete akkora, amely
elegendő táplálékot biztosít számára. Ez a terület a rókanépesség létszámától és a táplálék
mennyiségétől függően általában 5-50 km2.

Erdeink gyepszintjében, az avar és a fű között apró emlősök is surrannak. Az erdei
egér és az erdei cickány első ránézésre még
össze is téveszthető, pedig nagyon eltérő
életmódú állatok.
Az erdei egér (9. ábra) az egyik legáltalánosabban
elterjedt európai emlősállat. Karcsú testű, hosszú farkú
rágcsáló. Háta barna, hasa világosabb. Mindenevő, őrlőfogai gumósak. Éjszaka
jár tápláléka után. Étlapján tölgy- és bükkmakk, bogarak, madártojások szerepelnek.
9. Erdei egér

Az erdei cickány (10. ábra) feketésbarna, bársonyos
bundájú és hegyes, tűszerű fogazatú kisemlős. Hosszú
orra ormányszerűen elkeskenyedik, farka rövid, csupasz.
Rovarokkal, pókokkal, földigilisztával, csigával táplálkozik. Éjjel-nappal aktívan
vadászik.
A cickányok és az
egerek nagyon szaporák. Évente többször
4-6 kölyköt hoznak a világra.
10. Erdei cickány

1. Jellemezd a gímszarvas testfelépítését és életmódját!
2. Jellemezd a vaddisznó testfelépítését és életmódját!
3. Mi jellemző a ragadozó emlősállatok fogazatára?
4. A gímszarvas és a szarvasmarha közeli rokonok.
Mivel tudnád igazolni ezt az állítást?
5. A vaddisznók elszaporodása az erdei életközösségben különösen nagy károkat okoz. Mi lehet
ennek a magyarázata?
6. Mely tulajdonságai teszik eredményessé
a vörösrókát a vadászatban?
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