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A MUTUALIZMUS a kölcsönhatás legbarát-
ságosabb formája: olyan cimboraság, amely 

MINDKETTŐNKNEK HASZNÁRA VÁLIK. 

MUTUALIZMUS

A különböző állatfajok különféle kapcsolatban 
állhatnak egymással. Lehet kölcsönösen baráti 

a viszony, vagy csak az egyik fél számára előnyös.

Mint amikor ”én vakarom a te hátadat, te meg az enyémet”.

Pajtás, én nagyon bírlak!
Ez kölcsönös 

érzés!

KOMMENZALIZMUS
De tut

i!

PARAZITIZMUS

A KOMMENZALIZMUS az EGYIK FÉL számára hasznot 
hajtó kapcsolat, amelyről a másik azonban mit sem tud. 

Olyan ez, mint egy titkos hódoló 
vagy távoli barát.

A PARAZITIZMUS éppen hogy barátságtalan 
viszony. Az ilyen kapcsolatokból az EGYIK FÉL 

a MÁSIK KÁRÁRA húz hasznot!
Önző dolognak tűnik, de végső soron minden állat legfőbb célja 

az életben maradás… amiért egyesek mindenre képesek!

Életemben nem láttam még 
ilyen szép csigaházat!

Te meg mit bámulsz…?!

A bizalmunkba fogad-
tuk, és meglépett… Ugyan már!

 …a vacso-
ránkkal!

Micsoda nap!

Kapcsolat
unknak 

komoly TUDOM
ÁNYOS 

háttere va
n!komoly TUDOM
ÁNYOS 

háttere va
n! TU

D
O

M
ÁN

Y
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…és együtt nasi- 
zunk a zsiráffal!

Megfésülöm  
a farkincáját!

Legszívesebben minden percünket 
behemót barátainkkal töltenénk!

Ezek a bújós kis madárkák 
EGYFOLYTÁBAN kényeztetnek! 
NINCS is náluk JOBB BARÁT  

egész Afrikában!

boldog 
napocska

ebéd utáni 
szunyókálás

szavanna- 
rágcsa

sáros ölelés

NYŰVÁGÓ és nagy  
testű emlősök

Nyűvágó vagyok. Azért kaptam a SZUPER 
BARÁT kitüntetést, mert rám mindig 

számíthatnak a barátaim itt a szavannán!

Így igaz – a nyűvágók 
mindenben benne vannak!

Felolvasunk az 
orrszarvúnak…

… játszunk a vízilóval…

SZUPER  
BARÁT
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ÉLÓ́HELYÜNK: AFRIKAI SZAVANNÁK

baráti és KÍMÉ LET-
LEN TÉNYEK

…és őszintén szólva kicsit VISSZA 
is ÉLÜNK a vendég szeretetükkel.

Kész
sége

sen 

elism
erem

, hog
y elé

g 

bossz
antó 

tudo
k len

ni. Szuperül kiszedegetitek a kul lan-
csokat, a korpát és a fülzsírt…

Ne olyan durván, 
hallod?! Szeretném, ha 
begyógyulna végre!

…de hé, a SEBEMET hagyd békén!

Bocs, haver…

…csak megnéztem, min den
            oké-e…

Még hogy nem jár nekem a SZUPER BARÁT 
plecsni, mert főleg a haverjaim VÉRÉN élek?! 
Egy kis vért csak nem sajnálnak egy baráttól!

pimasz,
ravasz,
komisz
nyűvágó

béketűrő 
zsiráf

Nos, mi tényleg sú́r
ú́n 

LÁTOGATJUK 
a szavanna

             ál
latait…

LÁTOGATJUK 
a szavanna

állatait…

 * A nyűvágók nagyon jól járnak azzal, ha szorosabb 
kapcsolatba kerülhetnek a szavanna nagyobb álla-
taival. Így kényelmesen hozzájutnak mindenféle fi -
nom falathoz – lecsipegetik a gazdaállatról a kullan-
csokat, a rovarokat, az elhalt bőrt, és még a fülük-
ből is kiszedik a fülzsírt!

 * A tudósok korábban úgy vélték, hogy ez a kap-
csolat a mutualizmus egyik példája: a nagy testű 
állatok megszabadulnak az élősködőktől, a nyűvá-
gók pedig jóllaknak. Most már tudjuk, hogy nem-
csak a kullancsok élősködnek, hanem a nyűvágók 
is! A nyűvágók ugyanis a vér miatt eszik a kullan-
csokat. Sőt, nem elégednek meg a kullancsokkal: 
a gazda állat vérét is fogyasztják. Gondoskodnak 
arról, hogy a gazdaállat sebei ne gyógyulhassanak 
be, így mindig lesz vérutánpótlás. Pfuj!

 * A nyűvágók tökéletesen alkalmazkodtak ehhez 
az életmódhoz: csőrük kiválóan alkalmas az állatok 
szőrének átfésülésére. Hegyes karmaikkal pedig 
bele tudnak kapaszkodni a vízilovak csúszós hátába.

32
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TENGERIRÓZSA és 
REMETERÁK

A ” Sót vegyenek!”  
a LEGJOBB móka!

Szerintem is – de kinek 
kell só a tengerben?

Hopsza! 
Most én

 jövök!

Tengerirózsa hátán  
lovagolni a legizgalmasabb: 
ilyen ingó-ringó, tekergőző, 
hajladozó hátas nincs még 

egy a világon!

ringató
zó

imbolygó

ringatózó, 
kuncogó 

tengerirózsa

szilá
rd 

pán
cél

óvatos 
cipelés

izgatott 
csapkodás 
az ollókkal

boldog 
buborékok

csiklandozó 
tapogatók

”
rongyláb

”
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Na jó, nem játsszuk azt, hogy „Sót 
vegyenek”, de a remeterákok házán
 TÉNYLEG vannak tengerirózsák!

És ez MIND-KETTŐNKNEK jó!

Ringatózó tapogatóimmal 
elintézek minden ragadozót…

…én vagyok a legcukibb 
testőr az egész óceánban.

Tényleg
 meg-

védesz
! Te va

gy az 

én imbolygó 
leg-

jobb b
arátom

.

Én pedig házhoz 
szállítom Tengerirózsa ebédjét 
– ez a legkevesebb, amivel 

tartozom neki azok után, hogy 
annyiszor MEGMENTETTE 

AZ ÉLETEMET!

Szóra sem érdemes! De most 
már haladjunk, mert éhes vagyok!

ringatózó 
csípős tapogatók 

a ragadozók 
elriasztására

a csigaházhoz 
jól tapadó 
talpkorong

haszná
ltan be

szerzet
t 

tenger
icsigah

áz

 * A remeterákok és a tengerirózsák (más néven anemónák) kapcso-
lata rendkívüli és lenyűgöző. A tengerirózsa kiválóan védi a rákot 
a ragadozóktól. A tudósok nem tudják, hogyan kommunikál a két 
állat, de amikor a remeterák figyelmezteti a veszélyre, a tengerirózsa 
mérgező tapogatóit kinyújtva próbálja elriasztani a támadót. A ra-
gadozók nem szívesen fogyasztanak olyan remeterákot, amelyiken 
veszélyes kinézetű tengerirózsa trónol.

 * Az életmentő testőrködésért cserébe a remeterák megkönnyíti 
 anemóna barátja élelemszerzését. A tengerirózsa örömmel elfo-
gyasztja ugyanis a rák maradékait.

 * A remeterákok nélkül a tengerirózsák nem jutnának messzire, 
így a kapcsolat számukra ingyen fuvart is biztosít.

 * A remeterákok és a tengerirózsák olykor egy életen át együtt ma-
radnak. A rák akkor is magával viszi az anemónát, amikor kinövi 
a csigaházát, és nagyobba költözik. Ráadásul hasonló ütemben nő-
nek. Ez aztán a szoros barátság!

Baráti Tények

ÉLÓ́HELYÜNK: INDIAI- ÉS CSENDES-ÓCEÁN

TÉNYLEG vannak tengerirózsák!

52
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ELEFÁNT és 
PÁVIÁN

Srácok, ti OLYAN tehetségesek vagytok!

Köszönöm a barátság-
karkötőket, nagyon 
vigyázok majd rájuk!

Nem nagy ügy,  
hiszen nekünk 

sokkal jobb a kéz-
ügyességünk!

Nagy vagy, Elefánt!  
Kösz, hogy nem morogsz a 
csupasz fenekünk miatt!

Dehogyis, TI 
VAGYTOK állati  

jó fejek, pajtikáim! 
Örökké hálás 
leszek nektek.

Segíthetek én is? 
Csinálnék Elefántnak 

egy kék karkötőt!

gondos 
kézimunka

TOTÁL 
csupasz 

páviánpopó



56 57

Baráti Tények

ÉLÓ́HELYÜNK: AFRIKAI SZAVANNÁK

Ha a barátságkarkötó́ NEM is igaz…
a páviánok HATALMAS szívességet  

tesznek az elefántoknak!

Mi vagyunk  
az ŐRSZEMEIK!

Mi pedig cserébe segítünk 
a páviánoknak a szomjukat oltani: 
lyukakat ásunk az agyarunkkal. 

A vízpótlás nagyon fontos. 
IRTÓZATOSAN meleg helyen élünk, 

és sokszor nehéz vizet találni.

 * A szomjas páviáncsapatok követik az elefánthordákat, mert az  
elefántok nagy lyukakat ásnak, ahonnan vízhez lehet jutni. A két 
csapat boldogan oltja szomját egymás mellett – a jó barátok együtt 
iszogatnak!

 * A frissítő vízért cserébe a páviánok riadóláncot működtetnek  
a fák tetejéről. Ha ők biztonságban is érzik magukat ott a magasban, 
az elefántokat olyankor is kiabálással vagy visítással figyelmezte- 
tik a közelgő veszélyre, hogy időben elmenekülhessenek.

 * Az elefántok a legnagyobb szárazföldi emlősök, de a kiselefán-
tokra rengeteg veszélyes ragadozó vadászik. Az orvvadászok pedig 
felnőtt példányokat is képesek elejteni. Még szerencse, hogy a pá-
viánok figyelmeztetik az elefántokat.

erős földtörő 
agyar

szavannaszkenner

fára mászásra 
való lábak

A fák tetején ülve kémlel- 
jük a környéket, és ha 

valami veszélyeset – például 
oroszlánt – látunk, riasztjuk a barátainkat.
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REMETERÁK és 
tengeri csigák

Milyen neked  
az álom ház? Én kastély-

ban szeretnék lakni!

Asszem, én csig
aházban

.

A csigaház szuper, 
Remeterák, de most 
az ÁLMAINKRÓL 

beszélünk! Merj nagyot 
álmodni!

Én egy CSODÁS csigaházról ÁLMODOM.

Hát jó, ahogy akarod…  
és milyen BULIRÓL álmodozol?

Egy nagy
szabású

 

CSIGAHÁZavatóró
l!

Tudtam, hogy ezt  
fogod mondani…

a vágyott 
csigaház

szép rajzok

KR SÍRZ
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utánozhatatlan tények

ÉLÓ́HELYÜNK: TENGERPARTOK VILÁGSZERTE

A remeterákok NEM rajzol-

gatnak tengeri cs
igákkal…  viszont

BEKÖLTÖZNEK 
 a házukba!

De csak akkor, ha a csigának többé nincs 
szüksége rá! Nyugodj békében, cimbi!

Azt hiszem, az én időm lejárt!

Boldogítson a tudat, hogy a házad épen 
megmaradt – és én újra felhasználom!

Ó, ez remek. Örülök, 
hogy nem veszett kárba. 

Pompás házikó!

Szerintem is! Olyan boldog 
vagyok, hogy itt lakhatok! 

Csodálatos örökséget 
hagytál magad után.

Ó, de ked-
ves vagy!

megboldogult 
tengeri csiga

másodkézből 
szerzett 
csigaház

 * A remeterákok potrohát nem védi kemény kitinpáncél, ahogy testük 
többi részét, ezért az rendkívül sebezhető. A remeterákok az elpusztult 
tengeri csigák megüresedett házát használják testük védelmezésére.

 * Amikor elpusztul egy tengeri csiga, kemény, meszes háza ott marad 
a tengerfenéken. Ha rátalál egy remeterák, beleszuszakolja magát, és 
mindenhová viszi magával.

 * Ahogy a remeterák növekszik, egyre nagyobbra kell cserélnie a csiga-
házát. Az a megfelelő méretű ház, amibe teljesen bele tud bújni.

 * Láttak már olyat, hogy egy nagy csigaházra bukkanva nagyság sze-
rint felsorakoztak a remeterákok, és addig cserélgették a házakat, amíg 
mindenki tökéletes méretű otthonra nem lelt.

 * A remeterákok sajnos könnyen csigaháznak nézik a szemetet is. Ta-
láltak már palackba, konzervdobozba, szívószálba és más egyébbe be-
költözött rákokat. Ezért is fontos, hogy ne szemeteljünk a tengerparton!

BEKÖLTÖZNEK 
a házukba!
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KAKUKK és ERDEI 
SZÜRKEBEGY

Befér ide még ez  
a kicsike, Szürkebegy?

Méghogy KICSIKE?!  
A te tojásod ÓRIÁSI, és 
nekem épp elég a saját-

jaimmal törődni!

Értem én, de most egy kis ideig nem tudok vi-
gyázni rá. Próbáljuk ki, hogy befér-e a fészkedbe!

NEM fér be, és szó se volt arról, hogy 
gyerekvigyázást vállalnék a kedvedért!

Ugyan már, észre se fogod venni,  
hogy ott van! Csak addig vigyázz rá, 

amíg beugrom a boltba!

Te jó ég!

lusta  
szülő

hatalmas 
kakukktojás

szűkös  
szürkebegy- 

fészek

SZUPER  
CSELES
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KÍMÉLETLEN TÉNYEK

ÉLÓ́HELYÜNK: EURÁZSIAI ERDÓ́K ÉS KERTEK

 egyszerú́en  
csak BECSEMPÉSZI 

     a fészkébe!Én pedig gyanútlanul felnevelem  
a fiókát, miközben a kakukkszülő 
egy általán nem gondoskodik róla!

És ez még SEMMI! Nem elég,  
hogy etet a túlterhelt szürkebegy, 

ráadásul még ki is lökdösöm a picike 
fiókáit a fészekből, hogy nekem 

jusson minden élelem.

Én már csak 
ilyen CSELES 

vagyok!

Te már csak 
ilyen FALÁNK 

vagy!

kimerült 
szürkebegy- 

mama

irdatlan 
nagy 

kakukkfióka

 * Amikor a szürkebegyszülő elhagyja a fészket, a kakukk kidob  
egy tojást a fészekből, és a helyére berak egy kakukktojást. A szürke-
begy nem veszi észre a cserét, és sajátjaként neveli fel a fiókát.

 * A kakukktojás teljesen másképp néz ki, mint a szürkebegy tojása 
(az erdei szürkebegyé kicsi és kék, a kakukké pedig nagy és pöty-
työs). A szürkebegymama ezen nem akad fenn, mert ő nem törődik 
a tojások kinézetével, csak a számukkal.

 * A kakukkfióka kikelése után kilökdösi a szürkebegy tojásait vagy 
fiókáit a fészekből, hogy ne kelljen versengenie a táplálékért. A ter-
mészet olykor kegyetlen, de a nagy kakukkfióka csak így jut hozzá 
biztosan az életben maradásához elegendő táplálékhoz.

 * A kakukk azért kapta a „Szupercseles” érmet, mert nemcsak 
 erdei szürkebegyeket túr ki a fészkükből. Hatalmas pöttyös tojását 
más madarak fészkében is készséggel elhelyezi, például barázda-

billegetőében vagy vörösbegyében.

   * A kakukk trükkjét fészekparazitizmusnak  
vagy költésparazitizmusnak nevezik. Legjel-

lemzőbb művelője a kakukk, de más mada-
rak is alkalmazzák, sőt hasonló módszert 

használnak egyéb állatok is, például 
néhány rovarfaj.

 A kakukk NEM kéri meg  
  a szürkebegyet, hogy  
gon doskodjon a tojásáról…

SZUPER  CSELES




