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ÚJ-ZÉLAND
HENRY, A HIDASGYÍK
Az ember megérkezte előtt Új-Zéland fantasztikus,
csodálatos vidék lehetett. A vad, dús erdőkben és
a hegyi füves pusztákon tobzódó állatvilága évmilliókon át elszigetelten, egyedül és zavartalanul fejlődött. A viszonylag kis földdarab korán elvált, s
eléggé messzire került a többi kontinenstől, még
Ausztráliától is ahhoz, hogy teljesen önálló élővilága alakuljon ki, sehol másutt elő nem forduló
fajokkal, sőt a „fejlettebb” állatcsoportok hiányával. Új-Zélandról az őshonos emlősök teljes egészében kimaradtak (mindössze két denevérfaj él ott).
A madarak túlnyomó része röpképtelen vagy földön fészkelő (volt), hiszen gyors mozgású, fejlett
emlős ragadozók nem alakultak ki, hogy veszélyt
jelentsenek rájuk. Akadt ugyan egy hatalmas sasmadár, a Haast-sas ( Harpagornis moorei), amely
Dr. Charles Daugherty új-zélandi herpetológus
háromméteres szárnyfesztávolságával a valaha élt
hidasgyíkkal a kezében
legnagyobb szárnyas ragadozó lehetett – óránként
80 kilométeres sebességgel tudott repülni, s az óriási moákra (röpképtelen futómadarak) vadászott –, de nyilvánvalóan ellene is hatékonyabb
védekezési mód volt a földre lapulás, mint a futás vagy a repülés. A kétéltűek közül csak
békák, a hüllők közül pedig csak gekkó- és szkinkfélék fejlődtek ki: hiányoznak a gőték, teknősök és kígyók. Fennmaradt viszont a dinoszauruszok korából egy, a gyíkokhoz külsőleg
hasonló, ám tőlük merőben eltérő rendbe tartozó, furcsa „élő kövület”: a tuatara.
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Az emberek nagyobb számban alkalmasint a 13. század végén, a 14. század elején vándoroltak be a legközelebbi lakott polinéz szigetvilágból, valószínűleg a Hawaiitól délre fekvő
Tahiti környékéről. A csónakokkal több hullámban érkező, barna bőrű, vidám „bennszülöttek” azonnal elkezdték átalakítani, saját képükre formálni a szigeteket. Nekiláttak az erdők
irtásának; először csak a partok közelében, majd később, ahogy egyre többen érkeztek egyre
több helyre, s megművelhető területre lett szükségük, a hegyek lejtőin is. Módszerük egyszerű volt: felgyújtották a növényzetet, és így nyertek új területeket. Mivel a maoriknak (mert az
ő őseik voltak az első hódítók) nincs írott kultúrájuk, tudásuk pedig szájról szájra öröklődött,
csak hozzávetőleg lehet megbecsülni Új-Zélandra érkezésük idejét és körülményeit. Történelmüket legendák szövik át, s istenek, földöntúli szereplők, kalandos és lenyűgöző mondák színesítik. A maori eredetlegenda szerint az erre kalandozó „nagy flotta” hét kenu harcosaiból
állt, akik egy „nagy, nedves, fehér felhővel borított, jó szagú föld” hírét vitték haza. Új-Zéland
innen származtatható maori neve, az Aotearoa („a hosszú fehér felhő földje”) azonban csak
jóval később, az európai telepesek megérkezése után terjedt el.
A két nagy szigetből (Északi- és Déli-sziget, North Island és South Island) álló ország területe bő 270 ezer négyzetkilométer, amelynek 23 százalékát erdő fedi. Ez hatalmas terület,
különösen, ha hozzávesszük, hogy az erdő többnyire védett, valódi őserdő, nem pedig ember
által művelt faültetvény. (Magyarországon az összes erdőterület 20 százalék körüli, de ennek
jelentős része akácos és papírnyár.) Mégis, az eredeti 80 százalékos borítottságnak alig harmada maradt csak meg, s amikor manapság gyönyörködünk az új-zélandi erdő bujaságában,
a valódi, hajdani ősvadonnak csupán töredékét láthatjuk. Fokozottabban igaz ez az élővilágra: Új-Zélandon sajnos rengeteg faj betelepítése zajlott, néha okkal, készakarva, néha oktalanul, meggondolatlanságból. Szándék ide vagy oda, a betelepítések általában kárt okoztak, s
mérhetetlen veszélyt jelentettek a szigetország eredeti és sérülékeny élővilágára. Az érzékeny
állatfajok java, ha egyáltalán fennmaradt, kiszorult a két nagy szigetet övező kisebb, kevésbé
elérhető szigetek menedékeire. Ma már csak ezeken, a természetvédelem által gondosan őrzött, patkány- és ragadozómentes földeken élnek az olyan ritkaságok, mint a tuatara, avagy
hidasgyík (Sphenodon punctatus).
Bár a hidasgyíkok összegyedszáma 50 ezer körüli, és Új-Zéland körül harminckét kis tengeri szigeten is föllelhetők, az egyes populációk mérete igen kicsi, néha alig pár tucat példány.
Egyedül az Új-Zéland két nagy szigete között, a Cook-szorosban fekvő aprócska Brothers-szigeteken és Stephens-szigeten nevezhetők még a hidasgyíkok tömegesnek. (Ezeket egyébként
két külön alfajnak tartják.) Fennmaradásuk – elsősorban rendkívül sajátos biológiájuk miatt
– kérdéses. Hüllő létükre a hideget kedvelik (terráriumban is 16 Celsius-fok alatt kell tartani a hőmérsékletet), a természetben tengeri madarakkal élnek szimbiózisban, csak nagyon
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lassan növekednek, és még annál is lassabban szaporodnak. Ivarérettségüket huszonnégy
éves korukban érik el, s noha élettartamuk meglehetősen hosszú lehet (a legidősebb ismert
példány, Henry, „aki” a Déli-sziget Invercargill városában lévő Tuatariumban él, jelenleg 121
éves), az állomány utánpótlása érthetően lassú. A természetvédelmi erőfeszítések is nagyon
vontatottan hoznak eredményt. A zárttéri tenyésztési, megmentési programok az 1980-as
évek végén indultak, de az akkor begyűjtött tojásokból kikelt egyedek még csak nemrég érték
el az ivarérettséget. Henry 2009-ben, 111 éves korában termékenyített meg egy nőstényt (az
anyaállat mellesleg a hetvenes éveiben járhatott), aki utána tizenkét tojást rakott. Belőlük 223
napi mesterséges inkubálást követően keltek ki a fiatal hidasgyíkok. Ivarérettségük elérése
2034-ben várható…
De lássuk, miért is olyan különleges állatok ezek a hidasgyíkok! Gyíkok-e egyáltalán?
Ehhez először megpróbálom tömören a hüllők evolúciós irányvonalait bemutatni. A hüllők
csoportnév (latinul Reptilia, ahova közismerten a teknősöket, a gyíkokat, a kígyókat és a krokodilokat soroljuk) nem egységes, sőt nagyon is változatos állatcsoport. Hüllőknek nevezzük
őket, mert tapintásuk az emberi kéz számára hűvös, testhőmérsékletük jobbára alacsonyabb
a miénknél. Valójában többnyire a környezet hőmérsékletét követi, mert a hüllőknek nincs
saját fiziológiai hőszabályozásuk, nem tudnak belsőleg testhőt termelni, hogy magasabbra
emeljék hőmérsékletüket a külső környezeténél. Az ide sorolt állatok törzsfejlődése legjobban az izomzat és a csontváz szerkezetében követhető nyomon. Általánosan jellemző rájuk
a szárazföldhöz való alkalmazkodás, utódaikat már magzatburok védi a kiszáradás ellen,
testüket kívülről szaruréteg (rendszerint pikkelyek, pajzsok) borítják. Négy végtagjuk a szárazföldi mozgáshoz alkalmazkodott, és csak másodlagosan módosult bizonyos fajoknál újra a
vízi vagy esetenként a lábatlan életmódhoz. A gerincoszlop oldalirányú mozgékonysága még
a végtagokkal rendelkező csoportoknál is jelentős. A koponya egyetlen nyakszirti bütyökkel
ízesül az első nyakcsigolyához. A másodlagos szájpad (amely például az orrnyíláson keresztüli légzést teszi lehetővé) csupán a krokodiloknál fejlődik ki. Fogazatuk kúp alakú, sorba
rendezett fogakból áll, melyek vagy az áll- és állkapocscsont egyik oldalán lévő barázdában,
vagy a csont élének felszínén (úgynevezett ránőtt fogak), vagy (csak a krokodiloknál) az emlősökéhez hasonlóan fogmederben ülnek.
A hüllőknek két fő fejlődési vonalát különítjük el, ezek képezik rendszertani értelemben
az osztályokat. A halántékablak-nélküliek (Anapsida) csoport tagjainál (ide tartoznak a teknősök) a koponya halántékíve öt csontból áll, és zárt. A kettős halántékablakú (Diapsida)
fajoknál (ide tartoznak a krokodilok és az összes többi pikkelyes hüllő) a csontos halántéktájékon két nyílás van. Ez a szétválás valójában csak a már kihalt, ősi és kizárólag kövületekből
ismert élőlényeknél figyelhető meg tisztán, a ma élő fajok zöménél az alaptípusok többé-ke-
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vésbé módosultak. A Diapsidára jellemző két nyílás a krokodiloknál, de még kifejezettebben
a hidasgyíkoknál található meg. A módosulások rendszerint a koponya elemeinek nagyobb
mozgékonyságát szolgálják.
A hüllők testét borító, elszarusodott réteg növekedése a krokodilok és a teknősök esetében
szakadatlan; ennek megfelelően cserélődése, a vedlés is folyamatosan történik kisebb cafatok

Henry, a százhúsz éves hidasgyík (Sphenodon punctatus)

formájában. A másik csoportnál (latinul Lepidosauria alosztály) a bőr növekedése szakaszos,
pihenőidőszakok vannak közbeiktatva. Ide tartoznak a gyíkok, beleértve a hidasgyíkokat is,
amelyek a felszíni szaruréteget jobbára nagy darabokban vedlik le, míg a kígyók jó része
egészben válik meg tőle („kígyóing”). A Lepidosauria alosztály alkotja a ma élő hüllők több-
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ségét, bő ötezer fajt sorolunk ide. Közös bélyegük a vedlésen kívül a harántirányú kloákanyílás (a krokodiloknál ez hosszanti hasíték), a „villás” nyelv, míg a csonttani jellemzők közül
a kicsiny vagy hiányzó könnycsont, a ránőtt fogak, a páros szegycsontlemez és az összenőtt
medencecsontok. Az alosztályon belül két kisebb taxonómiai kategóriát különböztetünk meg:
a gyíkokat és a kígyókat magába foglaló pikkelyes hüllők rendjét (Squamata), valamint a hidasgyíkok rendjét (Sphenodontia). Végre eljutottunk a tuatarákhoz!
A ma élő hidasgyíkokat „élő kövületeknek” tartják, mert a triász korban igen sokféle fele
másgyíkok (Rhynchocephalia) egyedüli leszármazottai. Hasonlóságuk a többi gyíkhoz csak
felületes: közelebbi vizsgálattal sok egyedülálló, egyszerre ősi és előremutató bélyeg fedezhető fel rajtuk. Nevüket a koponyájukon található kettős járomívről kapták, amely hídszerűen választ el két nyílást az agykoponyán. (Ezért tartoznak a kettős halántékablakúak közé.)
A fejtetőn – bár bőrrel fedett, de kívülről is látható – fényérzékelő szervként funkcionál a
„harmadik szem”. (Ez a törzsfejlődés során később, például a madaraknál és az emlősöknél
tobozmiriggyé alakult.) A hidasgyíkoknak dobhártyájuk nincs, a hanghullámokat nem képesek érzékelni. Bordáikon a krokodilokéhoz és a madarakéhoz hasonló horognyúlványok
találhatók, hasi bordáik és hasi szegycsontjuk is van.
A tuatara főként éjszakai állat, nappal a szigeteken fészkelő tengeri madarak üregeiben
rejtőzik (előszeretettel fogyasztja azok fiókáit is). Anyagcseréje feltűnően lassú, a 16 foknál
melegebbet nehezen viseli. Táplálékát elsősorban rovarok, kisebb gerinces állatok adják.
A nőstény 8–15 tojását november-decemberben, a déli félteke nyári időszakában rakja le; a
kicsinyek csak 11–16 hónap múlva kelnek ki. További fejlődésük is rendkívül lassú, az ivar
érettséget általában huszadik életévük után érik el. A tuatara nagyon hosszú életű hüllő,
Új-Zélandon nem egy százévesnél is idősebb példányt tartanak megfigyelés alatt.
Henryvel, az életkorával rekordernek számító hím hidasgyíkkal 1995-ben találkoztam;
akkor még nem volt százéves, „csupán” kilencvenhét. A Déli-sziget nagyvárosában, Invercargillban lévő Southland Museum and Art Gallery sztárja volt – és az ma is. A természetes
környezetét imitáló, szépen berendezett (és hűtött!) hatalmas terráriumban lakott, s nem
mutatott túl sok aktivitást. Egyedül volt, csak később olvastam, hogy egy nőstényt adtak
mellé, akivel aztán sikeresen párosodott. Ez a hír természettudományos sajtószenzációként
körbejárta a világot.
Wellingtonban, Új-Zéland fővárosában találkoztunk dr. Charles Daughertyvel is, aki a hidasgyíkok tanulmányozásának neves szakértője. Laboratóriumában több egyedet is tartott,
s kutatásaival nemcsak a hidasgyíkok biológiájának megismeréséhez, hanem a fogságban
szaporítás sikeréhez is nagyban hozzájárult.

