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Néhai Gál István tanárom – akinek csa-
ládja Csíkszeredából menekült a meg-
csonkított országba – említette Szege-
den a technikumban, hogy az egyik
vizsgáján a hiúzt kapta tételül, és azzal
kezdte mondanivalóját, hogy az egyik
legrejtõzködõbb macskaféle. Ezt né-
hány éve – az ojtozi erdõkben csatan-
golva – megerõsítette Rózsa József er-
dész is.

A Budakeszi Vadaskertbe látogatók
ezt talán el sem hiszik, mert az egyik tá-
gas kifutóban teljes valóságában láthat-
ják a Hubert névre hallgató hím hiúzt.  

A Magyar Nagylexikonban a követ-
kezõket tudhatjuk meg róla:

hiúz (Felis lynx, Lynx lynx): a raga-
dozók rendjébe, a macskafélék család-
jába tartozó faj. Az É-i félteke mérsékelt
és hideg égövi területeinek lakója. Ny-
és Közép-Európában kiirtották, mosta-
nában sikeresen kísérleteznek a kiter-
jedt erdõségekbe, bozótos területekre
való visszatelepítésével. Magányosan él.
Táplálékai az õznél nem nagyobb em-
lõsök és a madarak. Hosszú lábai erõ-
teljes mancsban végzõdnek, talppár-
náik, különösen télen, vastagon szõrö-
sek. Feje kerek, hosszú, hegyes füle szõr-
pamacsban végzõdik. Fej–törzs-hossza
80–110 cm, farkhossza 15–25 cm,
marmagassága 50–75 cm, testtömege
15–38 kg. 2,5 havi vemhesség után
született 1–4 kölyke 4–5 hónapig szo-
pik, 1,5–2,5 évesen ivarérett, 10 évig is
élhet. Magyaro.-on az 1970-es években
Aggtelek környékére és a Zempléni-hg.-

be telepedett vissza néhány egyed a
Kárpátokban élõ populációból. Foko-
zottan védett. 

Ott jártunkkor a jég nyalogatásával
szomját oltó nagymacskát a Nyíregyhá-
zai Állatkert ajándékozta a Vadaspark-
nak, tudtuk meg Bene Zsolt igazgatótól.
Egyben felhívta a figyelmet egy másik
kifutóra, melyben az aranysakál – né-
pies nevén nádi farkas, toportyán – rót-
ta egyhangúan a kerítés mellett meg-
szokott köreit.

Az elmúlt évben 135 ezren keresték
fel az egyre szépülõ, gazdagodó, a Pili-
si Parkerdõ által 30 éve alapított objek-

tumot. Minderrõl Zambó Péter vezéri-
gazgató számolt be, majd dr. Csutoráné
dr. Gyõri Otília polgármester asszony-
nyal átvágták az új beruházással kialakí-
tott – a látogatók kényelmét szolgáló –
melegedõt, mely egyben ajándékbolt és
büfé is.

Megtudtuk, hogy a lengyelországi
Bialowiezából rövidesen európai bölé-
nyek érkeznek a látogatók legnagyobb
örömére. 
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Ajándék a Budakeszi Vadasparknak
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A legkisebb látogató




