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. Soha sem kételkedtem én, hogy Magyarországban sok ember 
fog találkozni, ki valamint más tárgyakról, úgy ez osztálybéliekről 
szólván, azt fogja állítani, hogy ő magyarhon minden emlőseit ismeri, 
sőt képes lesz egyszersmind legtöbbiekről napok és hetekig értekezni: 
azonban hányadik fogja a tapasztalati helyesség és szigorú tudományos
ság tűzpróbáját kiállhatni? . ..

. . . hány magyar természetvizsgálót, sőt természettani oktatót 
számlálhatunk, ki képes volna, nem mondom minden, de csak a körünk- 
beli emlősöket is, nemei, nevei s különböztető bélyegeire nézve elő
adni, vagy saját vizsgálata s tapasztalása útján szerzett tudományos 
adatokat, ha nem is minden, de legalább legtöbb magyarhoni emlősök
ről alaposan velünk közölni? . ..

. . . fajokra nézve legszámosabb, úgy a felfedezésre és vizsgálásra 
legnehezebb nemei és fajai az egereknek, cziczkányoknak, denevérek
nek, maradtak magamnak is minden magyar emlősök közt legkevéssé 
ismeretesek.. .

. . . ennél fogva a honunk mindenféle tájairól ide egybesereglett 
természetvizsgálókat arra szólítom fel, hogy a természettudománynak 
ezen ágára is figyelmezzenek!”

(PETÉNYI S. J. 1844)
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BEVEZETÉS

Hazánkban a madártannak és az emlőstannak egyaránt 
Petényi Salamon János volt a megalapítója és első jeles mű
velője. Míg azonban a madarakkal utána már rengeteg kutató 
foglalkozott és foglalkozik napjainkban is magas színvonalon, 
addig az emlősöket jóval kevesebben vizsgálták Magyaror
szágon. örvendetes viszont, hogy számos magyar emlőskutató 
(kezdve a múlt században Petényivel, majd századunk első 
felében Méhely Lajos és későbbi követőik) tudományos tevé
kenységét ismerték el külföldön is.

Ahogy régen, úgy ma is egyik feltétele az állattani kutatá
soknak a biztos fajismeret, ennek elsajátítását pedig elsősor
ban a határozókönyvek segíthetik. Magyarországon az érvé
nyes természetvédelmi törvények értelmében az emlősfauna 
sok képviselője élvez védettséget, és e védett állatok felis
meréséhez szintén fajismeretre van szükség. Gyakorlati meg
fontolásból ezért szükségesnek ítéltem határozómban elvá
lasztani a csontiam bélyegeket a küllemi bélyegektől, hogy 
lehetőség nyíljon bármely hazai emlősfaj különálló, esetleg 
sérült koponyarészek alapján történő meghatározására épp
úgy, mint e fajok élő állapotban történő felismerésére. A 
magyar emlősfaunát ilyen jellegű munka eddig nem dolgozta 
fel , és éppen ezért igen hálás feladatnak ígérkezett e munka 
megírása. A korábbi magyar emlőshatározók főként múzeumi 
gyűjtemények feldolgozását segíthették, minthogy határozó
kulcsaik küllemi tulajdonságok és a koponya együttes vizsgá
latát tették szükségessé. Természetesen a korábbi — magyar 
és külföldi — szerzők írásai jelentősen megkönnyítették mun
kámat, számos adatot felhasználtam azokból. A forrásmun
kák részletes jegyzékét az Olvasó az irodalomjegyzékben meg
találja, itt csak néhány fontos munkát. G.S. Miller (1912), 
Sz.I. Ognev (1928 . . . 1950), Schmidt E. (1967) és Topál Gy. 
(1969) írásait emelném ki, mint az általam leggyakrabban 
használtakat.
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A határozó készítése során sok személyes segítséget 
kaptam. Mindenekelőtt köszönetemet fejezem ki a Termé
szettudományi Múzeum munkatársainak: Csorba Gábornak, 
dr. Demeter Andrásnak és dr. Topál Györgynek sokoldalú 
és nélkülözhetetlen segítségükért; hasonlóképp hálás köszö
net illeti dr. Jánossy Dénesi, értékes lektori tanácsaiért, 
amelyekkel munkám eredményességét szintén elősegítette. 
Nem utolsó sorban köszönettel tartozom a Madártani Egye
sület Vezetőségének, amiért lehetővé tette e határozó meg
jelenését, és persze mindazon barátaimnak, akik munkámban 
támogattak.

Vajon mennyire indokolt, hogy egy emlőshatározó a 
Madártani Egyesület gondozásában jelenik meg? - kérdez
hetik esetleg majd néhányan. Mindazok, akik a jelen kiad
vány iránt szakmailag érdeklődnek, nyilván egyetértenek 
azzal az állásponttal, hogy az Egyesület közreműködése 
előremutató, hiszen például az egyre ritkuló ragadozó mada
rak megismerése (és oly fontos védelme!) elképzelhetetlen 
a velük szorosabb kapcsolatban álló állatcsoportok, így az 
emlősök ismerete nélkül! És viszont: a kisemlősöket sem 
lehet — legalábbis nem érdemes — vizsgálni ellenségeik, 
tehát a ragadozó madarak ismerete nélkül. Remélem tehát, 
hogy határozóm a jövőben emlőstani és bizonyos madár
tani kutatások során egyaránt szolgálhat majd segédesz
közként.

Budapest, 1988. augusztus

A szerző
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Útmutató a határozóhoz
(és a terminológia magyarázata)

1. A határozóban Magyarország valamennyi vadonélő 
emlősfaja szerepel. A határozókulcsokba kiegészítésként

felvettem azokat a fajokat is, amelyek csak időnként jelennek 
meg hazánk területén, vagy amelyek megjelenése a jövőben 
várható. A határozókulcsokat kiegészítő szöveges részben 
említést teszek még azokról a tenyésztett emlősállatokról (pl. 
házikutya, házijuh, stb.) is, amelyek a vadonélő fajokkal 
összetéveszthetők.
2. A határozó a „Magyarország Állatvilága” c. sorozatban is 

használt svéd rendszerű kulcsokból áll. Ezek számozott
ellentétpárok láncolatából épülnek fel, ahol az egyes tétele
ken, ill. ellentételeken végighaladva jutunk a keresett faj 
nevéhez. Mindig azon a tételen kell továbbhaladni, amelynek 
állításai a meghatározandó állatra tökéletesen ráillenek, vagyis 
helyes választáskor az adott tétel összes állítása érvényes kell 
legyen. Ellenkező esetben értelemszerűen az ellentételt kell 
megvizsgálni. Minden tétel sorszáma mögött zárójelben talál
ható az ellentétel sorszáma, pl. 3(14), ill. 14(3). A határozó
kulcsokat igyekeztem tökéletes ellentétpárokból felépíteni, 
vagyis az egyes tételekben szereplő tulajdonságok az adott 
tétel után következő összes fajt (tehát azok halmazát) jel
lemzik, szembeállítva azokat az ellentétel összes fajával. 
Ezért általában elég az egyes tézisekben csak néhány tulaj
donságot elolvasni, hiszen — hacsak a határozás korábbi 
szakaszában nem tévedtünk — a többi tulajdonság értelem
szerűen érvényes lesz. Ennek akkor van jelentősége, ha pél
dául egy különálló állkapocsból állapítjuk meg az állat 
faji hovatartozását: ilyenkor az állcsonti tulajdonságokat 
figyelmen kívül hagyhatjuk, lévén a csonttani bélyegekből 
felépülő kulcsok vegyesen tartalmazzák az állcsonti és az 
állkapcsi jellemzőket.
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A határozókulcsok megértéséhez vegyük példának a 
mogyorós pele küllem alapján történő meghatározását. Ha 
a határozás során eljutottunk a rágcsálók (Rodentia) határo
zókulcsához, vizsgáljuk meg az 1(2) tételt! Ennek állításai 
nem illenek állatunkra, ezért „átugrunk” a 2(1) ellentételre. 
Ennek állításai megfelelnek, tehát folytatjuk a határozást a 
következő 3(14) tétellel; minthogy az ebben foglaltak ille
nek állatunkra, ezért áttérünk a 4(7) tételre, (ellenkező 
esetben a 14(3) ellentételt kellett volna választani!). Tekint
ve, hogy a 4(7) tétel állításai jelen esetben nem felelnek meg, 
ezért a 7(4) ellentételre térünk át. Ennek állításai illenek a 
mogyorós pelére, ezért a következő, 8(11) tételt olvassuk el. 
A mogyorós pelénél hiányzik az arcfolt, ezért a 11(8) ellen
tételre kell áttérni. A továbbiakban két tétel, a 12(13) és 
a 13(12) közül kell választani. Közülük az utóbbi jellemzése 
a megfelelő, s ezzel eljutottunk a keresett fajhoz, a mogyo
rós peléhez.

A határozási gyakorlat megszerzése érdekében célszerű 
néhány közismert fajt „végighatározni”, és csak azután 
határozni más állatokat. Segítségül az alábbiakban felsoro
lom még néhány faj határozásának menetét, amelyeket végig
követve, s egyúttal a határozókulcsokban ellenőrizve érthe
tőbb lesz a határozókulcsok felépítése.
Küllem alapján:
pirókegér - a rendek határozókulcsában 1(10), 3(2), 5(4), 6(9), 

8(7);
— a rágcsálók fajmeghatározójában 2(1), 14(3), 16(15), 

17(32), 21(18), 23(22), 25(24), 26(27).
erdei cickány - a rendek határozókulcsában 1(10), 3(2), 4(5);

— a rovarevők fajmeghatározójában 2(1), 4(3), 5(14), 
6(11), 8(7), 9(10).

Koponya alapján:
mezei pocok — a rendek határozókulcsában 1(10), 7(2), 9(8);

— a rágcsálók család-határozójában 2(1), 4(3), 6(5), 
8(7), 9(10);

— a pockok fajmeghatározójában 4(1), 6(5), 8(7), 
9(12), 10(11).
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Fontos, hogy a határozás összes lépcsőfokán végighalad
junk (rend-, család-, fajhatározó), ellenkező esetben hamis 
eredményt kaphatunk: például ha a külön családba tartozó 
csíkosegeret küllem alapján a valódi egerek között keresnénk, 
kellő tapasztalat hiányában esetleg pirókegérnek határoz
nánk azt.
3. A határozáskor fontos szerep jut a rajzoknak is, amelyek 

segíthetnek pontosan értelmezni a határozókulcsokban
foglaltakat. A rajzokat azonban csak a szöveges résszel együtt, 
csupán annak kiegészítéseként ajánlatos használni, a határo
zást elsősorban a határozókulcsokon végighaladva kell vé
gezni !
4. Néhány szó a magyar állatnevekről. — Az emlősök 

magyar elnevezései különböző időkben, eltérő helyeken
alakultak ki és többségük századunk első felében már haszná
latos volt. így érthető, hogy a Dudich (1958) által javasolt 
helyesírási szabályzat az emlősnevekre nem alkalmazható 
teljes következetességgel (gondoljunk például aNyctalus- 
fajok eltérő generikus elnevezéseire). Ezért határozómban 
- lektoraim tanácsára - az egyes fajok általánosan használt 
elnevezését vettem alapul. Kivételt képeznek a Rhinolophus- 
fajok, ahol egy régebbi névalakhoz tértem vissza, elkerü
lendő az olyan furcsa hatású nevet, mint a „kereknyergű 
patkósorrú-denevér”, a Plecotus auritus esetében pedig, 
minthogy eddig faji jelző nélkül, egyszerűen a generikus 
névvel illették, e faj specifikus jelzőt kapott. Ettől eltekintve 
új faji neveket nem alkalmaztam, (még akkor sem, ha a 
már meglévő nevet nem tartom megfelelőnek), vagyis elfo
gadom azt az álláspontot, hogy napjainkban egy nagymértékű 
névváltoztatás — még ha egységesítési célzattal történik is — 
nagy bonyodalmakat okozhatott volna. A fajnevek egybe
vagy különírása tekintetében Dudich (1958) cikkét tekin
tettem irányadónak.
5. Az emlősök vizsgálatához elengedhetetlen a gyűjtési 

módszerek ismerete. A gyűjtéstechnikai tudnivalókat
az irodalomjegyzékben megadott munkákból sajátíthatja el 
az Olvasó. Természetvédelmi szempontok miatt ajánlatos 
előnyben részesíteni az élvefogó módszereket és a bagolykö-
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pet-vizsgálatokat. Ez utóbbi témakör módszertanával a ma
gyar szakirodalomban először Schmidt (1967) foglalkozott, 
a második hasonló céllal készült munka Ács (1985) határo
zója. Jelen munkámmal szintén szeretnék hozzájárulni e 
fontos módszer elterjesztéséhez. Minthogy azonban felada
tomul részletes emlőshatározó összeállítását tűztem ki, 
ezért itt a bagolyköpet-vizsgálatokkal (gyűjtés, feldolgozás) 
speciálisan nem foglalkozom; az érdeklődők figyelmébe 
ismételten a fenti két munkát ajánlom.
6. Az élő állatok határozásakor fontos szerep jut az egyes 

testméreteknek. A méretek pontos felvételezése feltétele 
a helyes határozásnak. A fontosabb testméretek a következők: 
TH — testhossz: az orrhegytől a farok tövéig;
FH — farokhossz: a farokvégi szőrszálak nélkül!
TaH - talphossz: a saroktól a leghosszabb ujj végéig, karom

nélkül!
FüH — fülhossz: mérését lásd a rajzon!

TH
1. ábra

Az egyes testméretek felvétele kisemlősökön — magyarázat a szövegben.
(Eredeti)
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A denevérek határozásához szükséges a következő fogalmak 
ismerete:

I. II. III. IV. V. - a mellső végtag ujjai

ALK — alkarhossz ÖV - öregvitorla
FF - fülfedő S — sarkantyú
FV - farokvitorla (a sarkantyúkaréj jelölése a lO.ábrán)
KV — kézvitorla SZF - szélfogó

2. ábra
A denevérek testrészei - magyarázat a szövegben 

(Eredeti)
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7. Az emlősök rendszerezésénél, valamint a koponya alapján 
történő határozásnál különösen fontos a fogazat ismerete. 

A hazai emlősök fogazata több fogtípusból felépülő, ún. 
heterodont fogazat. Teljes fogazatnál egy-egy ágban megkü
lönböztethetők metszőfogak (dentes incisivi = I), szemfog 
(dens caninus = C), előzápfogak (dentes praemolares = P) 
és valódi zápfogak (dentes molares = M). Az általános gyakor
lathoz igazodva a fogképletben nem jelölöm külön a farkas
fogat (dens lupinus). A fogtípust jelölő betűk és számok 
kombinációjával közölhetjük az emlősök fogképletét, de 
utalhatunk egy-egy konkrét fogra is. így a teljes fogazat 

képlete (pl. vakondnál) i|c|p^m|, a hiányos fogazat képlete 

(pl. hörcsögnél) IjCgPgMj. Egyes fajoknál az állat korá

nak előrehaladtával bizonyos fogak törvényszerűen kihulla

nak, ilyenkor a fogképlet (pl. medvénél) i|c|p^5|m|. Ha bi

zonyos fogak nem törvényszerűen hullanak ki, de ilyen 

tendencia megfigyelhető, úgy a fogképlet (pl. borznál)

A jellemzéseknél a továbbiakban is félol

dali fogképleteket használok, vagyis minden fogsorív egy 
ágát jelölöm, mégpedig a felső sorban az állcsonti, az alsó 
sorban az állkapcsi fogakat. A későbbiekben a fogsormé
retek is így értelmezendők. A fogsorhosszot az emlősök 
különböző csoportjainál eltérően kell mérni. A cickányok 
(Soricidae) fogsorhosszának mérését a 23. ábra szemlélteti. 
A denevéreknél (Chiroptera) a fogsorhossz alatt a szemfog 
és az utolsó zápfog közti távolságot (C-M) értjük, (lásd 
az V. táblát!). A nyúlalakúaknál (Lagomorpha), a rágcsálók
nál (Rodentia) és a párosujjú patásoknál (Artiodactyla) 
csak a zápfogsor (elő- és valódi zápfogak) hosszát kell mérni. 
A ragadozóknál fogsorhossz alatt az első metszőfogtól az
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utolsó zápfogig (bezárólag), a fogkorona tövénél mért távol
ságot értem.

Az egyes fogak jelölése a fogtípus kezdőbetűjétől és az 
adott fog sorszámából (az adott típuson belül!) áll. Így 
például az első felső (állcsonti) valódi zápfog: M^, a harma
dik alsó (állkapcsi) metszőfog: I3, stb. A továbbiakban 
a fogak számozása, gyakorlati szempontokat előtérbe helyez
ve, úgy történik, hogy csak a valóban meglévő fogakat szá
mozom, végig a metszőfogaktól a zápfogak felé (tehát cauda
lis irányban). Igaz így a fogredukció miatt rokon nemeknél 
(pl. Martes, Mustela) egyes homológ fogak eltérő jelölést 
kapnak, de talán még zavaróbb lenne, ha törzsfejlődési ösz- 
szefüggésekre hivatkozva, például a Mustela-fajok harmadik 
meglévő állkapcsi előzápfogát (P3) „negyediknek, (P4)” ne
vezném. Az előzápfogakat egyes szerzők visszafelé számoz
zák, tehát az első valódi zápfog (Mj) előtt álló az első (Pj), és 
ettől számozzák az előzápfogakat a szemfog felé (oralis 
irányban). Ez a számozás is félreérthető, ezért maradok 
az elsőként említett módszernél.

A szemfog után következő fogakat gyakran nevezik 
összefoglaló néven „zápfogaknak”. Az előzápfogak és a 
valódi zápfogak közti különbségek közül itt annyit emlí
tek meg, hogy az előzápfogak már a tejfogazatban is meg
találhatók, fogváltáskor kicserélődnek, a valódi zápfogak 
viszont ún. maradófogak, tejfog ezeket nem előzi meg.
8. Egyes állatcsoportoknál bizonyos fogak megítélésében 

eltérő adatokat találni a szakirodalomban. Különösen fel
tűnő a cickányok esetében: a Sorex-fajok fogazatához négy
féle fogképletet találtam az irodalomban (Brandt 1868, 
Miller 1912, Ognev 1913, Gurejev 1979). A legnagyobb 
az eltérés az alsó és felső nagy metszőfogak és a molarizált 
előzápfogak között elhelyezkedő apró fogak megítélésében 
van. Nem feladatom itt e problémát megoldani, így jelen 
határozómban ezeket a fogakat - helyzetükre utalóan — 
egyszerűen „közbeeső fogaknak” nevezem. Több korábbi
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szerző nevezte a felső apró fogakat „egyhegyű fogaknak”; 
minthogy azonban az állkapocs analóg fogai gyakran két- 
hegyűek, ezért célszerűbbnek találtam az egységesen alkal
mazható „közbeeső fog” elnevezést használni.
9. A simaorrú denevéreket (Verspertilionidae) az állkapcsi 

zápfogak felépítése alapján két csoportra lehet felosztani.
E két csoportot Menü és Sigé (1971) nyomán myotodont 
és nyctalodont típusú denevéreknek nevezem. A két csoport 
közti különbség abban nyilvánul meg, hogy a myotodont 
fogazatnál a zápfog rágófelületén a második beöblösödés 
hátulról (aboralisan) zománcgáttal élesen elkerekített (V.táb- 
la), míg a nyctalodont fogaknál a második beöblösödés csak 
részben határolt (IX.tábla). Az elmondottak legjobban az 
M]-en és az M2*n tanulmányozhatók.
10. A koponyabélyegeken alapuló határozókulcsok kiegészí

téseként külön részben felsorolom az egyes taxonok azon
jellemzőit, amelyeket a dichotomikus határozókulcs-rend
szerbe nem tudtam beilleszteni: vagy mert nem voltak a logi
kai folyamathoz kapcsolhatók, vagy mert terjedelmük zavar
hatta volna a határozókulcsok használatát. E kiegészítő 
jellemzések gyakran hozzájárulhatnak a határozás sikeres
ségéhez.
11. Mielőtt hozzákezdenénk a koponyahatározáshoz, ismer

kedjünk meg a legfontosabb szakkifejezésekkel. A rövi
dítések megegyeznek a 3. ábrán használt jelölésekkel.
bt — bulla tympanica (dobhólyag)
eb — condylobasalis hossz
eh — choana (hortyogó)
cm — collum mandibulae (állkapocs-nyak)
co - condylus occipitalis (nyakszirti bütyök) 
cs — crista sagittalis (nyíltaraj)
d - diastema (foghézag)
fi — foramen infraorbitale (szemgödör alatti lyuk)
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fm — foramen mentale (állcsúcsi lyuk, vagy mentalis 
ideggödör)

fo - foramen opticum (látólyuk)
fp — fissura palatina, syn.: foramen intermaxillare

(szájpadlási hasadék)
Fr - os frontale (homlokcsont)
io — interorbitalis szélesség
Ip - os interparietale (falközötti csont)
mh - zápfogsor-hossz
ml - margo liber (a szájpadláscsont hátsó széle)
Mx — maxilla (állcsont)
Na - os nasale (orrcsont)
P - os palatinum (szájpadláscsont)
pa — processus angularis (szögletnyúlvány)
Par - os parietale (falcsont)
pcon - processus condylaris (bütyöknyúlvány)
pcor - processus coronoideus (koronanyúlvány)
Pmx - os praemaxillare (állközötti csont)
ppa - processus paracondylaris
ppt — processus pterygoideus (röpnyúlvány)
ri — ramus inferior processi zygomatici ossis maxilla

ris (az állcsont járomnyúlványának alsó ága)
T — os temporale (halántékcsont)
z - járomszélesség
Zy - os zygomaticum (járomcsont)
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3. ábra
Az emlőskoponya fontosabb részei és méretei - magyarázat a szövegben 

(Eredeti)
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HATÁROZÁS
KÜLLEMI BÉLYEGEK ALAPJÁN
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A hazai vadonélő emlősrendek meghatározása 
küllemi bélyegek alapján x

1(10) Az ujjak végén karmok vannak.
2(3) Az elülső végtag szárnnyá módosult. Az ujjak között 

repülőhártya feszül........................................................
............................... DENEVÉREK (CHIROPTERA)

3(2) A végtagok nem módosultak szárnnyá.
4(5) Az arcvonal hegyes ormányban végződik (4. ábra)

(Jellegzetes tűhegyes fogaik vannak.).........................
.............................ROVAREVÖK (INSECTIVORA)

4. ábra 
A mezei cickány portréja 

(Eredeti)

x A határozókulcsok összeállításánál csak a hazai fajok
tulajdonságait vettem figyelembe.
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5(4) Az arcvonal többé—kevésbé lekerekített.
6(9) A szájrés viszonylag kicsi. A metszőfogak nagyok, 

zárt ajkak között is jól megfigyelhetők.
7(8) A hátulsó lábon 4 ujj van; a farok rövidebb a talp

nál..................NYÚLALAKÚAK (LAGOMORPHA)
8(7) A hátsó lábon 5 ujj található. A farok - ha van! - 

felülmúlja a hátulsó talp hosszát.................................
...................................... RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)

9(6) A szájrés viszonylag nagy. A metszőfogak nem fel
tűnőek, zárt ajkak között nem láthatók....................

................................. RAGADOZÓK (CARNIVORA) 
10(1) Az ujjak vége patás........................................................

.........PÁROS UJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
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ROVARÉ VÖK (INSECTI VORA)
— a fajok határozókulcsa küllemi bélyegek alapján —

1(2) A hátoldal tüskékkel borított......................................
.................................Keleti sün (Erinaceus concolor)

A keleti sün közeli rokona a bamamellű sün (Erinaceus 
europaeus L., 1758). E két fajt a régebbi munkákban alfaj
ként említették (ssp. roumanicus, et ssp. europaeus). Kül
lemben megnyilvánuló eltérés a két faj között, hogy a keleti 
sün melltájéka világos, míg a társfaj melltájéka sötét színű. 
Korábban lehetségesnek vélték, hogy a barnamellű sün is elő
fordul hazánkban (ÉhikésDudich,1924;Szunyoghy, 1972), 
minthogy azonban e faj előfordulását mindmáig nem bizo
nyították, ezért ma már valóban „közel állunk annak meg
állapításához, hogy az európai sün (E. europaeus) hazánk
ban egyáltalában nem él” - ahogy azt Dudich E. már 1925- 
ben feltételezte.

2(1) A testet csak puha szőrzet borítja.
3(4) Az elülső végtagok ásólábakká módosultak, s jóval 

fejlettebbek a hátulsóknál. A fülkagyló hiányzik, 
a farok rövidebb a fejnél...............................................
........................ Közönséges vakond (Talpa europaea)

A közelmúltban Czájlik (1986) egy hazánk faunájára 
új vakondfajt (Talpa romana Thomas, 1902) mutatott ki, 
illetve írta le annak Talpa romana ehiki nevű alfaját. Csak 
röviden foglalkozom e kérdéssel (a részletes elemzés nem 
feladatom), de szükséges megindokolni, miért nem vettem be 
határozómba ezt a fajt. A „Talpa romana ehiki” típuspél
dányait megvizsgálva, a főbb anatómiai megkülönböztető 
bélyegek (a felső metszőfogak aránya és elhelyezkedése, 
a szemfog és az Mj alakja) figyelembevételével a nevezett 
példányok semmi hasonlóságot nem mutattak a Talpa 
romana olaszországi példányaival, illetve semmi anatómiai 
bélyegben nem tértek el a Talpa europaea hazai példányai
tól. Az elmondottak alapján úgy ítélem meg, hogy a kérdé
ses alfaj leírása nem indokolt, és Magyarországon a vakondo
kat kizárólag a Talpa europaea faj képviseli.
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4(3) Az elülső lábak kisebbek, mint a hátulsók. Fül
kagylójuk van, farkuk hosszabb a fejüknél.

5(14) Fülkagylójuk a bundában rejtve marad; a farkon 
elszórt hosszú szőrszálak nincsenek (6. ábra/1.). 
A farok egynemű szőrszálakkal egyenletesen borí
tott, a talpakon sörtetaraj nincs. 3 pár emlőbimbó
juk van.

5. ábra
Az erdei cickány (1) és a vízicickányok (2) talpa 

(Eredeti)

7(8) A testhossz 48-56 mm, a talphossz 10-11,5 mm.
A farok a tövénél hirtelen szűkül.................................
.................................Törpecickány (Sorex minutus) 

8(7) A testhossz 58 mm-nél hosszabb; a talphossz 12 mm 
felett. A faroktő csak gyengén szűkülő.

9(10) A fakokhossz 50 mm alatt. A talphossz ritkán éri 
el a 14 mm-t. A bunda bamásfekete, vagy fekete, 
a hasoldal valamivel világosabb árnyalatú. A farok 
felső és alsó felének színezete közt nincs éles határ, 
alul a farok a hasoldallal megegyező színű..................

................................... Erdei cickány (Sorex araneus) 
10(9) A farokhossz 55 mm fölött, a talphossz meghaladja 

a 14 mm-t. A bunda alul-felül egységesen palaszür
ke. A farok alsó részén élesen elhatárolt fehér csík 
fut végig......................Havasi cickány (Sorex alpius)

A havasi cickányt Mészáros és Demeter (1984) mutatták ki 
Kőszeg mellől; a faj előfordulása az ország központi területei
ről nem várható.
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6. ábra
Cickányok faroktípusai oldalnézetből

1 - mezei cickány, 2 - erdei cickány, 3 - Miller vízicickány,
4 - közönséges vízicickány (1-4 Szunyoghy, 1972 nyomán)

11(6) A farok alsó élén, valamint a talpakon úszást segítő 
sörtetaraj képződik (5. ábra/2). A nőstényeknek 
több mint három pár emlőbimbójuk van.
Éhik (1928) a két hazai vízicickány-faj megkülönböztető 
bélyegei között említi az eltérő emlőszámot, amennyiben 
szerinte a Neomys anomalus 5 pár, a N. fodiens 4 pár emlő
vel rendelkezik. Michalak I. (1986) ettől eltérő eredménye
ket kapott lengyelországi vizsgálatai során, szerinte a N. 
fodiens emlőszáma 5—7 pár között változhat, és az esetek 
többségében (71,9 %) 6 pár emlőbimbó található. Michalak 
megállapítja, hogy a vízicickányokat a kivételesen nagy 
emlőszám jellemzi, hiszen a cickányok egyébként 3 pár 
emlőbimbóval rendelkeznek. így tehát az emlőszám a vízi
cickányok elkülönítéséhez csak generikus szinten használ
ható fel, fajok meghatározását azonban nem segítheti.

12(13) A sörtetaraj a farok teljes hosszán végighúzódik 
(6. ábra/4). A farok hossza 49—68 mm, a talp
hossz 15—20 mm............................................................
................Közönséges vízicickány (Neomys fodiens) 

13(12) Sörtetaraj csak a farok utolsó harmadában talál
ható. A farokhossz 45—50 mm, a talp hossz 15—17 
mm...............Miller vízicickánya (Neomys anomalus) 



14(5) A fülkagyló jólfejlett. A farokhoz simuló szőr
szálak között elszórtan hosszabb (4—5 mm-es) 
szőrszálak találhatók (6. ábra/1). A fogak hegye 
is fehér.

15(16) Testhossza 85—95 mm. A hát- és hasoldal színe 
élesen elválik. .................................................................
......................... Mezei cickány (Crocidura leucodon)

16(15) Testhossza kisebb, 70-75 mm. A hátoldal színe 
fokozatosan megy át a hasoldal világosabb színébe 
.......................Keleti cickány (Crocidura suaveolens)



-25 -

DENEVÉREK (CfflROPTERA)
— a fajok határozókulcsa —

1(6) Az orrlyukakat maszkszerű bőrképződmény veszi 
körül. A fülkagyló csúcsa kihegyezett, a fülfedő 
hiányzik. A farok nyugalmi helyzetben a hátra 
simul, alváskor a szárnyvitorla beborítja a testet.

2(3) A nyeregnyúlvány felső csúcsa oldalnézetben 
karcsú, kihegyezett (7. ábra). Az öregvitorla a 
lábszáron csatlakozik a lábhoz......................................
Kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) 

3(2) A nyeregnyúlvány felső csúcsa oldalnézetben 
tömzsi, lekerekített. Az öregvitorla a bokán csat
lakozik a lábhoz.

Ny

1

1 2 3 4

7. ábra
A patkósdenevérek orrfüggeléke oldalnézetből (Eredeti) 

1 - vázlat: L - lándzsa, Ny - nyereg, P - patkó,
2 — kis patkósdenevér, 3 — kereknyergű patkósdenevér, 

4 - nagy patkósdenevér
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4(5) A nyeregnyúlvány alsó csúcsa is lekerekített. Az al
kar hossza 57—59 mm....................................................
Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) 

5(4) A nyeregnyúlvány alsó csúcsa tüskeszerű bőrképlet.
Az alkar hossza 37—41 mm...........................................

. . . .Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) 
6(1) Az orrlyukakat bőrképződmény nem veszi körül.

A fül csúcsa többé—kevésbé lekerekített, a fülkagyló 
belsejében hártyás fülfedő található. A farok nyu
galmi helyzetben a hasoldal felé hajlik, szárnyuk 
összezárva a test mellé simul.

7(8) A harmadik ujj harmadik íze (=második ujjperce!) 
a második íznél (=első ujjpercnél!) háromszor hosz- 
szabb. A második íz feltűnő szöget zár be az első, 
valamint a harmadik ízzel. A fejtető magasan az 
arcvonal fölé emelkedik (8. ábra).................................

. . Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi)

8. ábra
A hosszúszárnyú denevér portréja és szárnya 

(Eredeti)
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8(7) A harmadik ujj két ujjperce közel egyforma hosszú
ságú, köztük csak kis törés figyelhető meg (lO.ábra). 
A fejtető lapos, vagy csak kevéssé emelkedik az arc
vonal fölé.

9(14) A fülkagyló előrehajtva mindig jóval túlér az orrhe
gyen. A fülkagylókat tövüknél kis bőrhártya köti 
össze. A fül élénél feltűnő szőrsáv húzódik.

10(11) A fülkagylók külső oldalán bőrkitüremkedés lát
ható, (1 l.ábra/12) a fül az alkarhossz felénél rövi- 
debb. Az arcvonal homorú, mopszkutyára emlékez
tető; az orrhegytől a fülkagylókat összekötő pontig 
csupasz sáv húzódik. Gyenge sarkantyúkaréja van. 
A bunda színe igen sötét, majdnem fekete..................
.....................Pisze denevér (Barbastella barbastellus)

11(10) A fülkagylók külső oldala egyenes lefutású, (11. 
ábra/13) a fül és az alkar hossza majdnem egyforma. 
Az arcon csupasz sáv nincsen. A sarkantyúkaréj 
teljesen hiányzik. A bunda kevésbé sötét.

12(13) A mellső végtag (szárny) hüvelykujja karom nélkül 
kb. 5 mm, a talp hossza 8 mm. A szőrzet szürkés 
árnyalatú.........................................................................

. . . Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus)
13(12) A mellső végtag hüvelykujja karom nélkül kb. 7 mm, 

a talp 10 mm. A szőrzet barna, vörösesbarna árnya
latú ..................................................................................
............Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus)

14(9) A fülkagylók különállók, előrehajtva ritkán érnek 
túl az orrhegyen. A fülkagylóban a szőrszálak nem 
csoportosulnak sűrű sávba.

15(32) A pofamirigyek kicsik. A fülfedő többnyire hosszú, 
tövétől a végéig folyamatosan szűkülő. Előrehajtva 
a fülkagylók — a Myotis dasycneme kivételével — 
az orrhegyet elérik, ill. néha túl is érnek azon. 
Sarkantyúkaréjuk - a Myotis mystacinus kivé
telével — nincs.
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16(29) Az öregvitorla az első ujj tövénél csatlakozik a láb
hoz. A sarkantyú a farokvitorla feléig nyúlik; 
a farokvitorla vége tompaszögű (9.ábra/l-3).

17(20) Az alkar 50 mm-nél hosszabb.
18(19) A fülkagyló hossza 21-24 mm. A hasoldal fehér, 

vagy szürkésfehér..........................................................
. . ............. .. Hegyesorrú denevér (Myotis blythi)

19(18) A fülkagyló hossza 25-28 mm. A hasoldal krém
színű ......... .. . .Közönséges denevér (Myotis myotis)

20( 17) Az alkar 50 mm-nél rövidebb.
21(22) A farokvitorla élén a környező szőrszálaktól elütő, 

horgas szőrszálakból álló sáv fut végig (9.ábra/3). 
.................. .. Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri)

1 2 3 4 5

9. ábra
Egyes denevérfajok vitorlarészlete (Topál, 1969 nyomán)

1 - bajuszos denevér, 2 r- Brandt denevére, 3 - horgasszőrű denevér,
4 - vízi denevér, 5 - tavi denevér

22(21) A farokvitorlán horgas szőrszálak nincsenek.
23(24) A fülkagyló az alkarhossz felét felülmúlja (22 mm 

fölött), előrehajtva jóval túlér az orrhegyen. .......
...................... Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)

24(23) A fülkagyló az alkarhossz felénél rövidebb (18 mm 
alatt).
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25(26) A fülkagyló szélén derékszögű bemetszés található;
a fülfedő ennek vonala alatt végződik. A bunda 
vörhenyes árnyalatú (11 .ábra/2).................................
................ Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) 

26(25) A fülkagyló szélén csak kis bemetszés van, a fül
fedő ennek vonala fölött végződik. A bunda nem 
vörhenyes.

27(28) Sarkantyúkaréja van (9.ábra/l). A fej és a test 
együttes hossza 36—45 mm. Az alkar hossza 31-35 
mm................Bajuszos denevér (Myotis mystacinus)

28(27) Sarkantyúkaréja nincs. A fej és a test együttes 
hossza 48-51 mm. Az alkarhossz 33,5—38 mm ....
.............................. Brandt denevére (Myotis brandti) 

29(16) Az öregvitorla nem az első ujj tövénél csatlakozik
a lábhoz. A sarkantyú a farokvitorla felén jóval 
túlnyúlik, a farokvitorla két ága hegyesszöget 
zár be (9.ábra/4, 5).

30(31) A fülkagyló előrehajtva eléri az orr hegyét. A fül
hossz felét elérő fülfedő egyenes. Az örevitorla 
a talp középhosszúságában csatlakozik a lábhoz. 
Az alkar hossza 35-39 mm..........................................
.............................. Vízi denevér (Myotis daubentoni) 

31(30) A fülkagyló előrehajtva nem éri el az orrhegyet.
A fülhossz felénél rövidebb fülfedő éle gyengén 
homorú. Az öregvitorla a bokán csatlakozik a láb
hoz. Az alkar hossza 43—47 mm.................................
.............................. Tavi denevér (Myotis dasycneme) 

32(15) A pofamirigyek duzzadtak. A fülfedő többnyire 
tömzsi, görbült, középtájt kiszélesedő. A fülkagy
lók előrehajtva nem érik el az orrhegyet sem (kiv. 
Eptesicus nilssoni). Sarkantyúkaréjuk változó mér
tékben kifejezett.

33(42) Az öregvitorla az első ujj tövénél csatlakozik a 
lábhoz. Az alkari vitorlajáték csak gyengén szőrös. 
(A sarkantyúkaréj az ’ egyes nemeknél változik: 
részletesen lásd a túloldalon!)
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34(39) A talpon gumók vannak. A sarkantyúkaréj kicsiny. 
35(36) A fülfedő szélesen lekerekített, magassága és széles

sége közel azonos. A nősténynek 2 pár emlőbimbó
ja van. .. .Fehértorkú denevér (Vespertilio murinus)

36(35) A fülfedő csúcsa keskenyen lekerekített, a fülfedő 
magassága felülmúlja szélességét. A nősténynek 
1 pár emlőbimbója van.

37(38) Az alkar hossza 50 mm fölött. A fülfedő viszonylag 
hosszú, majdnem eléri a fülkagyló hosszának felét. 
A hasoldal egyes szőrszálai egyszínűek (barnák) 
.....................   Kései.denevér (Eptesicus serotinus) 

38(37) Az alkar hossza 45 mm alatt. A fülfedő viszonylag 
rövid, a fülkagyló harmadáig ér. A hasoldal egyes 
szőrszálai kétszínűek: tövük sötét, hegyük világos. 
............................Északi denevér (Eptesicus nilssoni)

39(34) A talp harántirányban ráncos, rajta gumók nincse
nek. A sarkantyúkaréj erőteljes.

40(41) Az alkar hossza 32—36 mm, az ötödik ujj hossza 
46 mm körüli. A lábfej hossza 7—9 mm. Az öreg
vitorla szélén világos sáv fut végig...............................
.........Durvavitorlájú denevér (Pipistrellus nathusii)

41(40) Az alkar hossza 28-32,5 mm, az ötödik ujj hossza 
40 mm körüli. A lábfej hossza 5—6 mm. Az öreg
vitorla szegélyén világos sáv nincs...............................
..................... Törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)

10. ábra
A korai denevér szárnya 

(Eredeti) 
Sk — sarkantyúkaréj



42(33) Az öregvitorla nem az első ujj tövénél csatlakozik 
a lábhoz. Az alkari vitorlatájék erősen szőrös. 
(A sarkantyúkaréj mindig jól fejlett.)

43(44) Az alkarhossz 50 mm alatt. A szőrszálak töve 
sötétebb, hegyük világosabb. A bunda színezeté
nek összhatása szürkésbarna........................................
...................... Szőröskarú denevér (Nyctalus leisleri)

44(43) Az alkarhossz 50 mm fölött. A szőrszálak egy- 
színűek. A bunda vörhenyes árnyalatú.

45(46) Az öregvitorla a saroknál csatlakozik a lábhoz. 
(10. ábra) Az alkarhossz 52-56 mm. A fülkagyló 
és a fülfedő gyengén kicsúcsosodó...............................
. . . ...................... Korai denevér (Nyctalus noctula)

46(45) Az öregvitorla a talp közepénél csatlakozik a láb
hoz. A fülkagyló és a fülfedő szélesen lekerekí
tett. Az alkarhossz 64-69 mm...................................
............... öriás-koraidenevér (Nyctalus lasiopterus)
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11. ábra
Néhány denevér fülkagylója (Topál, 1969 nyomán)

1 — patkósdenevér, 2 — csonkafülű denevér, 3 - horgasszőrű denevér, 
4 - nagyfülű denevér, 5 - tavi denevér, 6 - fehértorkú denevér, 

7 — kései denevér, 8 - északi denevér, 9 - törpedenevér,
10 — korai denevér, 11 - óriás-koraidenevér, 12 - pisze denevér, 

13 - hosszúfülű denevér
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NYÚLALAKÚAK (LAGOMORPHA)
— a fajok határozókulcsa —

1(2) A hátulsó láb feltűnően hosszú, a talp hossza 110 
mm fölött van. A fülkagyló hegye és a farok felső 
része fekete................Mezei nyúl (Lepus europaeus)

2(1) A hátulsó láb nem feltűnően hosszú, a talp 110 mm- 
nél rövidebb. A fülkagyló előrehajtva nem éri el 
az orrhegyet. A fül hegye barna, széle bamásfekete. 
A farkon fekete folt nincsen........................................
............................Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus)

RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
— a fajok határozókulcsa —

1(2) A szem a bőr alá rejtett, tehát az állat vak. Fül
kagylója és farka nincs...................................................
.......... .Nyugati földikutya (Spalax leucodon)

1(2) Szemük nem rejtett, fülkagylójuk és farkuk van. 
3(14) A farok bozontos szőrzettel fedett, a szőrzet alatt 

szarupikkely-gyűrűk nincsenek.
4(7) Nappali állatok, bajuszszálaik viszonylag rövidek. 
5(6) A fülkagyló nagy, végén szőrpamat található. A 

pofazacskó hiányzik. A farok a testhossz felét 
meghaladja. A bunda színe vörösesbarna, néha 
fekete...................................Mókus (Sciurus vulgaris)

6(5) A fülkagyló kicsi, végén szőrpamat nincs. Pofa
zacskója van. A farok a testhossz felénél rövidebb. 
A bunda sárgásszürke........... Ürge (Citellus citellus)

7(4) Éjjeli állatok, ezért tapogató bajuszszálaik igen 
fejlettek.

8(11) Az arctájékon kiterjedt fekete folt látható.
9(10) A farok szőrökkel egyenletesen borított. Az arctá

jék fekete foltja nem terjed a fülek mögé. A fülkagy
ló kicsi, előrehajtva a szemet nem takarja el. (12. 
ábra/2, 4) Az utolsó tarsalis talpgumó csak kevéssé 
nyújtott....................Erdei pele (Dryomys nitedula)
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10(9) A farok végén hosszú szőrszálakból álló zászló 
található. Az arctájék foltja a fül mögött végződik. 
(12.ábra/3,5) A fülkagyló nagy, előrehajtva elta- 
kaija a szemet. Az utolsó talpgumó erősen nyújtott. 
................................... Kerti pele (Eliomys quercinus) 

Hazánk területéről Kordos (1975) említi először a kerti pelét; 
Vasvári (1921) keszthelyi adata nyilvánvaló tévedésen alapul. 
A Nagyoldali-zsombolyból származó adat esetében még nem 
lehet kizárni, hogy a ragadozó (feltehetőleg macskabagoly) 
zsákmányát a határon túl szerezte, de ez nem is lényeges, 
és Kordos adata valószínűsíti e faj állandó magyarországi 
előfordulását.

11(8) Az arctájékon fekete folt nincs, legfeljebb a szemet 
veszi körül egy vékony sötét gyűrű.

12(13) A testhossz 120 mm felett. A farok bozontos hosz- 
szú szőrszálakkal fedett. (12.ábra/l) A bunda 
szürke.......................................... Nagy pele (Glis glis)

13(12) A testhossz 120 mm alatt. A farokszőrzet, noha 
szintén dús, de jóval rövidebb szálakból áll. A 
bunda vörhenyes árnyalatú..........................................
................ Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)

12. ábra
Egyes pelefajok farka és portréja (Eredeti)

1 - nagy pele, 2 és 4 - erdei pele, 3 és 5 - kerti pele
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14(3) A farokszőrzet nem bozontos, hanem ritka, rövid 
szálakból áll. A farkon változó mértékben szaru-
pikkely-gyűrűk láthatók.

15(16) Az ajakbarázda (philtrum) hiányzik. A farok hosz- 
szabb a testnél................Csíkosegér (Sicista subtilis)

16(15) A felső ajak barázdával két részre osztott. A farok 
ritkán, s akkor is csak kevéssel hosszabb a testnél.

17(32) A farok a testhossz 70 %-át meghaladja, keresztmet
szete mindig kerek. A fülkagylók többnyire nagyok.

18(21) A talphossz 30 mm fölött. A felnőtt állatok test
hossza 150 mm-nél nagyobb.

19(20) A farok a testnél rövidebb. A fülkagyló előrehajtva 
nem éri el a szemet. (13.ábra/l) A hátulsó láb ujjait 
rövid úszóhártya köti össze. A hátoldal szürke, a 
hasoldal piszkosfehér.....................................................
........... .. Vándorpatkány (Rattus norvegicus) 

20(19) A farokhossz a testhosszal egyenlő, vagy valamivel 
felül is múlja azt. A fülkagyló előrehajtva eléri a 
szemet. (13.ábra/2) A hátulsó láb ujjai szabadok. A 
hátoldal fekete, a hasoldal sötétszürke......................
.......................................Házi patkány (Rattus rattus)

(Szürke színű alfaja az egyiptomi patkány (R.rattus alexand-

13. ábra
Hazai patkányok portréja (Eredeti) 

1 — vándorpatkány, 2 — házi patkány
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21(18) A talphossz 30 mm alatt, a testhossz 150 mm-nél 
kisebb.

22(23) A testhossz 70 mm alatt. A fülnyílást jórészt elta
karja egy bőrlebeny. (15.ábra/l) A fülkagylók csak 
kissé emelkednek ki a bundából. A hátulsó láb 
talpgumói hosszirányban nyújtottak. (16.ábra/l) 
.................................. Törpeegér (Micromys minutus)

23(22) A testhossz 70 mm fölött. A fülnyílást bőrlebeny 
nem takarja el (15.ábra/2.) A fülkagylók jelentősen 
kiemelkednek a bundából. A hátulsó láb talpgumói 
kerek ded ek (16.ábra/2.)

14. ábra
A házi egér metszőfoga 
oldalnézetben (Eredeti)

1

15. ábra
Egyes egerek fülkagylója (Eredeti) 

1 — törpeegér, 2 — erdeiegér

24(25) A szem nem feltűnően nagy. A felső metszőfogon 
bemetszés látható (14. ábra)........................................
............................................Házi egér (Mus musculus)

25(24) A szem feltűnően nagy. Felső metszőfogon bemet
szés nincs.
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26(27) A hátoldalon sötét sáv húzódik végig...........................
.................................. Pirókegér (Apodemus agrarius) 

27(26) A hátoldalon sötét sáv nincs.
28(29) A hátoldal szürkés. Mellfoltja rendszerint nincs, 

vagy csak igen vékony sávként jelentkezik. A hátsó 
láb talpa 20 mm, vagy rövidebb....................................
....................Kislábú erdeiegér (Apodemus microps) 

29(28) A hátoldal barnás, vagy vörhenyes árnyalatú. Ki- 
sebb-nagyobb sárgásbarna mellfoltjuk mindig van. 

30(31) Mellfoltja kicsi. A hátsó talp 23 mm-nél rövidebb.
.........Közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) 

31(30) Mellfoltja nagy. A hátulsó láb talpa 23 mm fölött
........... Sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) 

32(17) A farok nem haladja meg a testhossz 70 %-át.
(Kivételként a pézsmapocok farka megközelítheti 
a test teljes hosszát, farkát azonban erős lapítottság 
jellemzi.) A fülkagyló kicsi (kiv. a hörcsög).

33(36) Viszonylag nagytermetű állatok; testhosszuk 200 
mm fölött.

34(35) Tarka állat: bundája színét fekete, barna, sárga és fe
hér foltok összessége alakítja. A hasoldal fekete. 
A farok rövid, szőrös. ........................... .. ....................

....................Közönséges hörcsög (Cricetus cricetus) 
35(34) Bundájának színe egyszerű barnás. A hasoldal 

színe a hátoldalnál világosabb, sárgásbarna. A 
farok hosszú, függőlegesen lapított, majdnem 
csupasz.................Pézsmapocok (Ondatra zibethica)

36(33) Kisebb állatok. Testhosszuk 200 mm alatt.
37(38) Testhossza 120—180 mm. Farokhossza a test

hossz felénél nagyobb. A hasoldal sötét árnyalatú. 
(A talpgumók száma 5, a nőstény emlőbimbóinak 
száma 8)..............   . Vízi pocok (Arvicola terrestris)
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38(37) A testhossz 120 mm alatt. A farokhossz nem na
gyobb a testhossz felénél. (Ha a méretek mégis meg
közelítik a felső határértékeket — mégpedig a 
patkányfejű pocoknál! — akkor a hasoldal eltérő 
színe és a talpgumók száma nyújt eligazítást.) 

39(40) A szem feltűnően kicsi. A hátulsó láb talpgumói
nak száma öt (16.ábra/4) (a négy interdigitalis gumó 
mögött csak egy tarsalis gumó van). A nőstény emlő
bimbóinak száma négy.................................................
........................Földi pocok (Pitymys subterraneus)

16. ábra 
Egyes rágcsálók talpa (Eredeti)

1 — törpeegér, 2 — házi egér, 3 — mezei pocok, 4 — földi pocok

40(39) A szem nem feltűnően kicsi. A hátulsó láb talp
gumóinak száma hat (16.ábra/3) (két tarsalis gumó!). 
A nőstény emlőbimbóinak száma nyolc.

41(42) A hátoldal rőtszínű........................................................
.....................Erdei pocok (Clethrionomys glareolus)
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42(41) A hátoldal szürke, vagy szürkésbama.
43(46) A farok hossza a test egyharmadával egyenlő. 
44(45) A talphossz 14,0—17,3 mm..........................................

...................................Mezei pocok (Microtus arvalis)
45(44) A talphossz 18,8-20,0 mm.................... .....................

...........................Csalitjáró pocok (Microtus agrestis)
46(43) A farokhossz a testhossz felével egyezik, s így ál

talában hosszabb 45 mm-nél. (A vízi pocoktól
— 37. tézis — világos hasoldala is megkülönbözteti!) 
................Patkányfejű pocok (Microtus oeconomus)

Kiegészítés: A határozókulcsban nem szerepel két nagyter
metű, vízközeiben élő rágcsálófaj, de határainkon belül e két 
faj időszakos előfordulásával számolni kell. Egyikük a magyar 
faunának nem őshonos és nem is állandó tagja, a nutria 
(Myocastor coypus). Fogságból kiszabadult példányai időről 
időre fellelhetők az ország egyes vidékein, tartós megtelepe
dése azonban nem valószínű. A másik faj, az európai hód 
(Castor fiber) a múlt századig faunánk áÚandó tagja volt. 
E megállapítás nem szorul hosszas bizonyításra, de elsősor
ban nem szorul helységneveken alapuló bizonyítékokra 
(a bizonyítékként gyakran emlegetett Hódmezővásárhely az 
1863-as Helységnévtárban még Hold-Mező-Vásárhely néven 
szerepel!) A jövőben kóborló példányok felbukkanásával 
újra számolni lehet, a Szigetközben pedig már rágásnyomo
kat is megfigyeltek (Nechay G. közlése).
Közismertségük miatt e fajok küllemi jellemzésével nem 
foglalkozom.
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RAGADOZÓK (CARNIVORA)
— a fajok határozókulcsa —

1(2) Testhossza az 1,5 métert meghaladja, a farok csöke- 
vényes.............................Barna medve (Ursus arctos)

2(1) A testhossz 1,5 m alatt. A farok fejlett.
3(14) A mellső lábon öt, a hátulsó lábon négy ujj van.
4(7) A karmok erősen görbültek, hegyesek és vissza

húzhatok. A fej kerekded.
5(6) A farok a fél testhossznál rövidebb. A fül végén 

szőrpamat található..........................Hiúz (Felis lynx)
6(5) A farok a fél testhossznál hosszabb. A fül végén 

szőrpamat nincs............. Vadmacska (Felis silvestris)
Megjegyzés:
A vadmacska elkülönítése az elvadult házimacskától nem 
mindig problémamentes. Stohl (1981) szerint a vadmacskán 
a farok szőrzete hosszabb, a farok vaskosabb, vége tompán 
lecsapott, a házimacska farka ezzel szemben fokozatosan 
elkeskenyedve végződik. További különbség, hogy a vad
macska farkán 7-9 vastag, fekete harántgyűrű sorakozik, 
ugyanakkor a házimacska farkán csak 5-6 vastag, vagy 7—8 
vékony gyűrű található.

7(4) A karmok gyengén íveltek, viszonylag tompák, nem 
visszahúzhatok. A fej alakja nyújtott.

8(11) A lábak viszonylag hosszúak. A fejen sötét mintázat 
nincs, a farok vége nem fehér.

9(10) A fej és a törzs együttes hossza 90 cm fölött. A fül
kagyló szegélye fekete. A mellső láb interdigitalis 
talppárnái különállóak (17.ábra/1).............................
.....................................................Farkas (Canis lupus)

Megjegyzés:
Egyes kutyafajták (pl. német juhászkutya) emlékeztetnek 
a farkasra, e vadfaj farka azonban rövidebb (a farokvég min
dig fekete!), a német juhászkutya farka ezzel szemben hosz- 
szú, felhajló. A kutyáknál néha atavisztikus bélyegként a 
hátulsó végtagon is öt ujj található. Végül megemlíthető, 
hogy míg a farkas lábait egy vonalon viszi előre, addig a ku
tyák oldalazva járnak, vagyis lábnyomaik nem egy vonalon 
húzódnak.
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10(9) A fej és a törzs együttes hossza 90 cm alatt. A fül
kagyló szegélye vörhenyes. A mellső láb középső 
interdigitalis talppámái részlegesen egyesülnek (17. 
ábra/2)...............................Aranysakál (Canis aureus)

11(8) A lábak viszonylag rövidek. A fejen sötét mintázat 
található, vagy a farok vége fehér.

12(13) A pofákon fekete sáv húzódik, a farok vége sötét. 
Szembogara kerek. Farka rövid, egyenletesen vastag. 
Bundájának alapszíne szürkés......................................
..................Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides)

17. ábra
A farkas (1) és a sakál (2) 

mellső lába (Heptner és Naumov, 
1967 nyomán)

13(12) A pofákon fekete sáv nincs, a farok vége fehér. 
Szembogara ovális. A farok hosszú; tövénél a szőrzet 
rövidebb szálakból áll. A bunda alapszíne vörös ....
........................................Vörös róka (Vulpes vulpes)

Megjegyzés:
Hazánkban egyes prémesállat-telepeken a sarki rókát (Alo- 
pex lagopus) is tenyésztik, így számolni lehet e faj szökött 
példányainak felbukkanásával is. A telepeken tartott állatok 
színezetükben is eltérnek a vörös rókától, emellett a sarki 
róka fülkagylója jóval kisebb és lekerekítettett, mint hazai 
rokonfajáé.
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14(3) A hátulsó lábon is öt ujj van.
15(16) A farkon 5—7 fekete gyűrű található. A mellső vég

tag ujjai csupaszok......... .... ...........................................
......................................Mosómedve (Procyon lotor)

Megjegyzés:
A mosómedve Észak-Amerikában őshonos, Európában a 
század első felében betelepített, s azóta terjeszkedő ragadozó. 
Magyarországon előfordulása még nem bizonyított, de mint
hogy többen is látni vélték az utóbbi években, ezért meg
telepedésével számolni lehet.

16(15) A farkon sötét gyűrűk nincsenek, az ujjak — lega
lább felülről — szőrrel borítottak.

17(18) Az ujjak között a karmok tövéig teijedő úszó
hártya található. A talpak és az úszóhártya teljesen 
csupaszok. A farok tövében vaskos, vége felé elkes
kenyedő ........................................Vidra (Lutra lutra)

18(17) Az ujjak között úszóhártya nem, vagy csak kismér
tékben fejlődik. A talpak — és az esetleges úszó
hártya szőrrel borított. A farok tövében nem vaskos. 

19(20) A szőrzet egyszínű, sötétbarna, vagy fekete, legfel
jebb a száj körül található fehér folt...........................
................Nyércek (Mustela (subgen.Lutreola) spp.)

Megjegyzés:
A hazai prémesállat-telepeken az amerikai nyércet (Mustela 
vison) is tenyésztik. E faj Európa számos pontján már vadon 
is előfordul, így hazai megtelepedése is elképzelhető. Az 
amerikai nyércet jellemzi az egységesen sötét test, valamint 
- az európai nyérctől (M. lutreola) eltérően — az, hogy 
világos folt csak az alsó ajkon található.
A magyar szakirodalomban az európai nyércet hol igen ritka 
fajnak mondják, máskor hazánk mai területéről kipusztult 
fajnak tartják. Átnézve az európai nyérccel foglalkozó hazai 
szakirodalmat, megállapíthatjuk, hogy hazai nyércállomány- 
ról egy szerző sem közöl minden kritikát kiálló eredeti ada
tot, s a hazai területekről származó leghitelesebb adatok is 
csak magányos példányokra vonatkoznak (Szunyoghy, 1974). 
Ez pedig akár csak egyetlen életképes, tehát megfelelő nagy
ságú populáció megléte mellett is abszurdum lett volna. Ma
gyarországról származó bizonyító erejű koponya még fosszi
lis formában sem került elő, a palentológiai irodalom „nyérc-
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leletei” (Koch, 1888; Mottl, 1937) görénycsontoknak bizo
nyultak (Kretzoi, 1942). őslénytani kutatások során mind
máig nem került elő nyércmaradvány (Jánossy, 1979). 
Az elmondottakat összegezve: megalapozottabbnak tartom 
azt feltételezni, hogy az európai nyérc hazánkban legfeljebb 
ritka kóborlóként fordult elő, s egyben, hogy Magyarország 
mai területén nyércállomány sohasem volt, így tehát hazai 
vonatkozásban ritka, vagy kipusztult állományról nem beszél
hetünk.

20(19) A szőrzet változatos színű, fehér foltok nemcsak az 
ajkakon vannak.

21(22) Viszonylag nagytermetű állat. Ujjain hosszú ásókar
mok vannak. Bundája színét fekete, szürke és fehér 
színek alakítják...........................Borz (Meles meles)

22(21) Kisebb, kecses állatok. Karmaik rövidek. Bundájuk 
elsősorban a barna különféle árnyalatait mutatja.

23(26) A hasoldal barna és a mell világos színe élesen el
válik. Fehér szőrzet a száj körül nincs.

24(25) A melltájék sárga foltja a lábak között szétágazás 
nélkül végződik. A talpak hosszú, tömött szőrzete 
jórészt eltakarja a talppámákat....................................
................................................Nyuszi (Martes martes)

25(24) A melltájék fehér foltja szétágazó, a mellső végta
gokra is kiterjedő. A talpak rövid szőrzete nem ta
karja el a talppárnákat...............Nyest (Martes foina)

26(23) A hasoldal és a mell színe megegyező. A száj mel
lett a szőrzet fehér.

27(30) A hasoldal és a mell fehér. Az arctájékon fekete 
maszk, valamint a szemek mögött fehér folt nincs.

28(29) A farok vége egész évben fekete. A farokhossz 
megegyezik a testhossz felével......................................
......................................Hermelin (Mustela erminea)

29(28) A farok tövétől hegyéig egyszínű; nyáron vörhe
nyes, télen esetenként fehér, tehát a farokvég 
sohasem fekete. A farokhossz a fél testhossznál 
kisebb................................. Menyét (Mustela nivalis)
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18. ábra
A közönséges görény (1) és a mezei görény (2) portréja (Eredeti)

30(27) A hasoldal és a mell sötétbarna, sötétebb, mint a 
hátoldal. Az arctájékon fekete maszk található, 
a szem mögött pedig fehér folt van.

31(32) A farok teljes hosszában bamásfekete. Ugyanilyen 
a hátoldal és a szemsáv (maszk) színe is (18. ábra/1)
...................... Közönséges görény (Mustela putorius) 

Megjegyzés:
A vadászgörény (Mustela putorius forma furo) a közönséges 
görény leszármazottja, amelytől fehér színével tér el. A télen 
kifehéredő Mustela alnem képviselőivel (hermelin, menyét) 
sem téveszthető össze, mert a hermelin farokvége mindig 
fekete marad, a menyét pedig, amellett, hogy a termete is 
kisebb, a hazai klíma mellett többnyire csak részlegesen 
fehéredik ki.

32(31) A faroknak csak a hátsó fele bamásfekete, elején 
a hátoldallal megegyező sárgásbarna színű. A szem
sáv a hátoldalnál sötétebb színű (18. ábra/2)..............
...........................Mezei görény (Mustela eversmanni)
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PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
— a fajok határozókulcsa —

1(2) Az orr korongalakú. A szemfogak felfelé ívelnek, 
kívülről is láthatók. A zömök test vastag serteszálú 
szőrzettel fedett......................Vaddisznó (Sus scrofa)

2(1) Az orr nem korongalakú, a szemfogak kívülről 
nem láthatók. Testük karcsú, bundájuk nem serte
szálú szőrzetből áll.

3(12) Az orrnyílások egymástól távol helyezkednek; a 
két orrnyílás közti távolság megegyezik az orrnyílás 
és a szájrés közti távolsággal. A bikák fejdísze 
elágazó agancs.

4(5) A felső ajak az alsó ajak elé nyúlik. A toroktájon 
tokaszerű, szőrös kitürenkedés látható. A test egy
nemű sötétbarna bundával fedett, (fartükre nincs), 
a lábak fehérek..................Jávorszarvas (Alces alces)

5(4) A felső ajak az alsónál nem nagyobb; a toroknál to
kaszerű képződmény nincs. A test világosbarna, vagy 
rőtes színű, a fartájékon ettől eltérő világos folt, ún. 
fartükör található. A lábak színe nem fehér.

6(7) A marmagasság 60—80 cm között. A farok 3 cm-nél
kisebb, csökevényes. A baknak háromágú agancsa 
van, a szemág mindig hiányzik......................................
.............................................. Öz (Capreolus capreolus) 

7(6) A marmagasság 85 cm fölött. A farok jól látható, 
nincs a bundába rejtve. A bika többágú agancsot 
visel, melyen a szemág általában megtalálható. 

8(11) A marmagasság 85-115 cm között. A bunda fehér 
pettyekkel mintázott. A farok hosszabb a fülnél, kö
zepén sötét sáv húzódik, széle pedig fehér. A farok 
tövéig terjedő fehér fartükröt fekete sáv szegélyezi. 
Az agancson a jégág hiányzik.
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9(10) A marmagasság 85 — 100 cm. Az orrtükör csak az 
orrnyílás alsó szögletéig terjed. A bikák lapátos agan
csot viselnek, párzószervük tájékán feltűnő szőrpa
mat található........................ Dámvad (Cervus dama).

10(9) A marmagasság 100—115 cm között. A csupasz 
orrtükör viszonylag nagy, az orrnyílások felső 
szegletét összekötő vonalig terjed. Az agancs nem 
lapátos, a párzószerv tájékán szőrpamat nincs...........
...................................... Szika-szarvas (Cervus nippon) 

11(8) A marmagasság 120 cm fölött. A bunda felnőtt 
állatoknál nem pettyes. A farok a fülnél rövidebb, 
színe egyöntetűen vörhenyes ill. barnás. A faroktő 
fölé nyúló fartükör sárgás árnyalatú, fekete szegélye 
nincs. Az agancson a jégág általában megtalálható. . . 
........................................Gímszarvas (Cervus elaphus)

(A határozókulcs folytatása az 50. oldalon!)

jávorszarvas gímszarvas szika-szarvas dámvad őz (télen)



19. ábra —
Hazai szarvasféléink agancsa (Eredeti)

1 - őz, és 2 - jávorszarvas (előlnézetből); 3 - szika-szarvas,
4 - gímszarvas, 5 - dámvad (oldalnézetből); 

sz - szemág; j - jégág; k - középág
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12(3) Az orrnyílások egymáshoz közel helyezkednek el. 
Fejdíszük el nem ágazó, szaruréteggel borított 
szarv.

13(14) A hím (kos) szarva csigaszerűen felcsavarodik, a 
nőstény (juh) szarvatlan. A homlok-, pofa- és torok
tájék barnásfekete. A kosok hátán világos nyeregfolt 
található. A has világosbarna, vagy piszkosfehér 

...............................................Muflon (Ovis musimon)

20. ábra
Muflon-portré (Eredeti)
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14(13) A bak és a kecske (tehát mindkét ivar) egyaránt visel 
szarvat, amely a homlok vonalára merőlegesen áll, 
a csúcsán pedig kampósan behajlik. A homlok-, 
pofa- és toroktájék fehér, a szemek előtt sötét sáv 
húzódik. A has színe fekete..........................................
........................................ Zerge (Rupicapra rupicapra)

21. ábra
Zerge-portré (Eredeti)





HATÁROZÁS
CSONTTANI BÉLYEGEK ALAPJÁN
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A hazai vadonélő emlősrendek meghatározása 
csonttani bélyegek alapján

1(10) A foramen infraorbitale a szem üreg közelében 
(a szemüreg átmérőjénél kisebb távolságra) talál
ható. A szögletnyúlvány az állkapocs-testtől jól 
elkülönül.

2(7) Az egyes csoportoknál a metszőfogak különböző 
megjelenésűek, de sohasem véső alakúak. Az összes 
fog gyökeres. Szemfoguk van; a fogsor-ívekben 
diastema nincs. Zápfogaik többnyire tarajosak. 

3(4) A csontos szájpadlás elülső része mélyen bemetszett. 
A felső metszőfogak száma 1, vagy 2. Az állízület 
(symphysis mandibulae) megvastagodott (22. 
ábra/2)...................... DENEVÉREK (CHIROPTERA)

4(3) A csontos szájpadlás nem bemetszett (legfeljebb 
csekély mértékben kicsípett). A felső metszőfogak 
száma 3. Az állízület nem feltűnően vastag.

5(6) A metszőfogak mérete az elsőtől az utolsóig fokoza
tosan csökken. A szemfogak nem magasodnak ki a 
fogsorból (kivétel a vakond állcsonti szemfoga). 
A valódi zápfogak rágófelületén a hegyes csúcsok 
W-alakba rendeződnek. A foramen lacrimale a szem
üreg előtt, az arckoponya felszínén nyílik..................
............................... ROVAREVÖK.(INSECTIVORA) 

6(5) A metszőfogak mérete az elsőtől az utolsóig fokoza
tosan növekszik. A szemfogak magasságban felül
múlják a többi fogat, így a fogsorból kimagasodnak. 
A valódi zápfogak rágó- (tépő-)felületét a tarajok 
egységes vonulata alkotja. E tarajok az esetleges 
oldalelemekkel együtt sem képeznek W-alakú rágó
felületet. A foramen lacrimale a szemüregben 
nyílik......................... RAGADOZÓK (CARNIVORA)
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7(2) Az ívelt, véső alakú metszőfogak gyök érteknek, 
állandóan növekvők. A zápfogak alakja csoporton
ként változó, de sohasem tarajos; néhány csoport
nál a zápfogak is gyökértelenek. A hátsó metsző
fogak, a szemfog és egyes előzápfogak hiánya a fog
sor-ívekben diastemát eredményez.

8(9) A felső fogsorban két metszőfog található: egy fej
lett, melynek közepén hosszanti barázda fut, mö
götte pedig egy csökevényes. A csontos szájpadlás 
rövid, a zápfogsor hosszának kb. felét éri el. A met
szőfogakhoz hasonlóan a zápfogak is mindig gyökér
telenek. A hazai képviselőknél az előzápfogak száma 
az állcsontban 3, az állkapocsban pedig 2..................
........................ NYÚLALAKÜAK (LAGOMORPHA)

22. ábra.
A hazai emlősrendek jellemző állkapocs-típusai (Eredeti)

1 — rovarevő, 2 — denevér, 3 — ragadozó, 4 — rágcsáló,
5 — nyúl, 6 — párosujjú patás;

pcor — processus coronoideus; pcon — proc. condylaris; 
pa - proc. angularis; sm - symphysis mandibulae
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9(8) A felső fogsorban csak egy (nem barázdált!) metsző
fog van. A csontos szájpadlás hosszabb, mint a záp- 
fogsor hosszának fele. Noha a zápfogak a pockok 
többségénél gyökértelenek, a rend egészére a gyöke
res zápfogak jellemzőek. Az előzápfogak száma az 
állcsontban háromnál kevesebb, az állkapocsban 
kettőnél kevesebb, a fogsorokban nemritkán tel
jesen hiányzanak az előzápfogak.................................

......................................RÁGCSÁLÓK (RODENTIA) 
10(1) A foramen infraorbitale jóval a szemüreg előtt 

található (a szemüreg átmérőjét felülmúló távol
ságra). A szögletnyúlvány lekerekített csontlap 
formájában beleolvad az állkapocs-testbe (22. 
ábra/6)..............................................................................
.........PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
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ROVAREVÖK (INSECTIVORA)
- a fajok határozókulcsa —

(I-ni. képtábla)

1(4) A fogsorok hossza 11,0 mm felett. A járomív fej
lett. Az állkapocs bütyöknyúlványa egységes. A 
fogakon zománcgyűrű (cingulum) nem, vagy csak 
csökevényes formában található.

2(3) A fogsorhossz 11,5 — 14,0 mm. A felső és alsó fog
sorban egyaránt 11 fog található. A metszőfogak 
közel egyformák............................................................
......................... Közönséges vakond (Talpa europaea) 

3(2) A fogsorok hossza 20 mm fölött. A felső sorban 10,
az alsó sorban pedig 8 fog található. Az egyes met
szőfogak méretükben és alakjukban különbözők, az 
első metszőfog feltűnően fejlett.................................
................................. Keleti sün (Erinaceus concolor) 

4(1) A fogsorok hossza 11,0 mm alatt. A járomív hiány
zik. Az állkapocs bütyöknyúlványa kétfejű, így 
kettős ízülettel kapcsolódik a koponyához. A fogak 
tövén feltűnő zománcgyűrű van (23. ábra).

5(8) A fogak hegye fehér. Az állcsonti közbeeső fogak 
száma 3. A foramen frontale hiányzik. A foramen 
lacrimale a for. infraorbitale felső sarkánál nyílik.
A nagy állkapcsi metszőfog éle nem hullámos. Az 
állkapocs mindkét közbeeső foga egyhegyű.

6(7) Az arcorr (rostrum) szélessége az szélénél 5,9 
mm felett. Az Mj— M3 hossz 3,9 mm felett................
...........................Mezei cickány (Crocidura leucodon) 

7(6) Az arcorr szélessége az szélénél 5,9 mm alatt.
Az Mj —M3 hossz 3,9 mm alatt...................................
........................Keleti cickány (Crocidura suaveolens) 

8(5) A fogak hegye vöröses. Az állcsonti közbeeső fogak
száma 4 vagy 5. A homlokcsonton páros foramen 
frontale található. A for. lacrimale a for. infraor
bitale alsó sarkánál nyílik. A nagy alsó metszőfog 
éle hullámos. Az állkapocs második közbeeső foga 
mindig kéthegyű.
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9(12) Az orrcsont eleje sima ívelésű. Az állcsonti közbeeső 
fogak száma 4; e fogak alakja kampószerű. Az áll- 
kapcsi metszőfog élén egy hullám emelkedik. A 
fossa pterygoidea ovális.

10(11) A coronoid-magasság 4,5 mm felett.............................
................Közönséges vízicickány (Neomys fodiens)

11(10) A coronoid-magasság 4,5 mm alatt.............................
....................Miller vízicickánya (Neomys anomalus)

23. ábra
A cickánykoponya egyes részei és méretadatai (Eredeti) 

ci — cingulum; fio - foramen infraorbitale;
fi - foramen lacrimale; fp - fossa pterygoidea; cm - coronoid-magasság 

kf - közbeeső fogak
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12(9) Az orrcsont elején csonttüske nyúlik előre. Az áll- 
csonti közbeeső fogak száma 5; alakjuk kúpszerű. 
Az állkapcsi metszőfog élén három hullám emelke
dik. A fossa pterygoidea felfelé csúcsosodó három
szög alakú.

13(14) Az arcorr szélessége az szélénél mérve 4,7 mm 
alatt. Az első három állcsonti közbeeső fog egyfor
ma méretű. Az M j -M3 hossz 3,3 mm alatt................
....................................Törpecickány (Sorex minutus) 

14(13) Az arcorr szélessége az szélénél 5,0 mm felett.
A harmadik felső közbeeső fog kisebb a két előző
nél. Az M]— M3 hossz 3,7 felett.

15(16) A foramen lacrimale az fölött található. A felső 
nagy metszőfog második csúcsa megegyezik az első 
közbeeső fog méretével, és jóval nagyobb az ötödik 
közbeeső fognál. Az állkapocs első közbeeső foga 
egyhegyű. Hátulnézetben a bütyöknyúlvány három
szög-alakú ..................Erdei cickány (Sorex araneus)

16(15) A széles foramen lacrimale az és határvonala 
fölött található. A felső nagy metszőfog második 
csúcsa kisebb az első közbeeső fognál, de egyenlő 
az ötödik közbeeső foggal. Az állkapocs mindkét 
közbeeső foga kéthegyű. A keskeny bütyöknyúl
vány felső része jelentősen kidudorodik....................
....................................Havasi cickány (Sorex alpinus)
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DENEVÉREK (CHIROPTERA)

A családok határozókulcsa

1(2) Az állközötti csontok a szájpadlással (ill. az állcson
tokkal) csak porcos összeköttetésben lévő, elkülö
nült csontkép letek, melyeken 1 metszőfog-pár ta
lálható. Az orrtájék erősen felfújt. A szájpadlás há
tulsó vonala (margo liber) a zápfogak között talál
ható. (24. ábra) Az állkapocs egy ágában 2 metsző
fog van................. Patkósdenevérek (Rhinolophidae)

2( 1) Az állközötti csontok nem porcosán csatlakoznak az 
állcsontokhoz. Az állközötti csontokon 2 metsző
fog-pár található. Az orrtájék nem felfújt. A szájpad
lás a fogsor mögött hidat képez, ezért a margo Uber 
a zápfogak mögött található. Az állkapocs egy ágá
ban 3 metszőfog található.............................................
...................... Simaorrú denevérek (Vespertilionidae)

A hazai denevércsaládok szájpadlásának felépítése (Eredeti)
1 — patkósdenevérek, 2 — simaorrú denevérek 
(a szaggatott vonal az M3 végénél húzódik)
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A patkósdenevér-fajok (Rhinolophus spp.) határozókulcsa 
(lásd még a IV. kép táblát!)

1(2) A fogsorok hossza ~—— mm. Az állkapocs
5,4- 5,9

hossza 9,7 — 10,3 mm. Az állcsont első előzápfoga 
a fogsor fő vonalában helyezkedik el...........................
.... Kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)

2,(1) A fogsorhossz mm felett. Az állkapocs 11,7 
6,6

mm-nél hosszabb. Az állcsontban a szemfog és a 
második előzápfog érintkezik, az első előzápfog 
a fogsorból kiszorul.

3(4) A fogsorhossz 63 ~ mm. Az állkapocs hossza 
6,6 - 7,0

11,7 - 12,3 mm............................................................
Kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)

8 3 — 90
4(3) A fogsorhossz —______ mm. Az állkapocs hossza

9,0 - 9,6
15,1 - 16,6 mm............................................................
Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
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A simaorrú denevérek (Vespertilionidae) meghatározása

A Vespertilionidae családon belül az előzápfogak száma alap
ján négy - részben mesterséges - csoportot állíthatunk fel. 
Amennyiben egyes nemeknél az állcsontban és az állkapocs
ban is megegyezik az előzápfogak száma, vagyis e nemek 
fogképlete azonos, úgy az adott nemek az alábbi táblázatban 
azonos csoportba kerülnek.

állcsonti 
bélyegek az állcsonti 

előzápfogak 
(praemolares)

az állcsonti előzápfogak 
(praemolares) száma 2

az állcsontban
1 előzápfog 

(praemolaris) 
található

a pl a fogsor 
fő vonalában 

helyezke
dik el

a pl a fogsorból 
befelé szorul;
ha mégsem, 

akkor a fogsor
5,0 mm-nél 

rövidebb

„A” csoport „B” csoport „C” csoport „D” csoport

Myotis Plecotus
Miniopterus

Nyctalus 
Pipistrellus 
Barba stella

Eptesicus
Vespertilio

állkapcsi 
bélyegek 
alapján:

az állkapcsi előzápfogak 
(praemolares) száma 3

az állkapcsi előzápfogak
(praemolares) száma 2

a processus 
condylaris 

hátulnézetben 
befelé (ling- 
valisan) lejt

a processus 
condylaris 

hátulnézetben 
vízszintes

az állkapcsi 
zápfogak 
(molares) 

nyctalodontok

az állkapcsi 
zápfogak 
(molares) 

myotodontok

Az állkapcsi és állcsonti bélyegeket nehéz lenne együttesen 
dichotomikus határozókulcsokba illeszteni, ezért a kiindulás
hoz célszerűnek látszott a fenti táblázatot összeállítani. Mi
után megállapítottuk, hogy a meghatározandó állat melyik 
csoportba tartozik, áttérhetünk a fajmeghatározásra.
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Az eligazító táblázat és az egyes csoportok határozókulcsai
nak segítségével denevéreink többsége akár különálló állka
pocs alapján is meghatározható, nehézséget esetleg a kister
metű Myotis-fajok jelenthetnek.
Természetesen annál biztosabb a határozás, minél több 
bélyeget veszünk figyelembe. Ajánlatos tehát a koponyát 
és az állkapcsot párhuzamosan vizsgálni. A bagolyköpetekből 
történő határozás során a koponyamaradványok mellett 
segítségül a felkarcsont (humerus) is felhasználható (Féltén 
etal., 1973).

Az „A” csoport fajainak határozókulcsa
(lásd még az V-VI. képtáblát!)

1(4) A fogsorhossz (C-M!) 8,0 mm-nél nagyobb. Az áll
kapocs 14,0 mm-nél hosszabb.

2(3) A fogsorok hossza —------ZJ mm. A P^ a fogsor
9,0 - 10,0

fő vonalában helyezkedik el. Az állkapocs 17,5 
mm-nél rövidebb............................................................
............................Hegyesorrú denevér (Myotis blythi) 

3(2) A fogsorok hossza ~ mm. A P^ a fogsor
10,3 - 10,7

fő vonalából befelé szorul. Az állkapocs 17,5 mm- 
nél hosszabb..................................................................

.........................Közönséges denevér (Myotis myotis) 
4(1) A fogsorok 8,0 mm-nél rövidebbek. Az állkapocs 

hossza 14,0 mm alatt.
5(6) Az interorbitalis szélesség 4,9 mm fölött....................

............................... Tavi denevér (Myotis dasycneme) 
6(5) Az interorbitalis szélesség 4,9 mm alatt.
7(12) A fogsorok hossza 6,0 mm alatt.
8(11) Az állcsont első két valódi zápfogán az elülső 

középső csúcs (protoconulus) fejlett, a hátulsó 
belső és külső csúcsok között pedig zománctarajt 
találunk. Az állkapocs hossza 9,8 - 10,7 mm.
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9(10) Az 1^ zománcgyűrűje hiányzik. A P^ elülső mellék
csúcsa a főcsúcs mellett található, s oldalnézetben 
nem látható. Az interorbitalis szélesség 3,9 mm-nél 
nagyobb. A P2 jóval kisebb a Pj-nél...........................
.............................Vízi denevér (Myotis daubentoni) 

10(9) Mindkét felső metszőfogon van zománcgyűrű.
A P^ mellékcsúcsa oldalnézetben is látható. Az 
interorbitalis szélesség 3,9 mm alatt. A P2 alig 
kisebb a Pj-nél..............................................................
...............................Brandt denevére (Myotis brandti) 

11(8) Az állcsont zápfogain protoconulus nincs, a hátulsó 
csúcsokat nem köti össze zománctaraj. Az állkapocs 
hossza 9,0 - 10,0 mm...................................................
...................... Bajuszos denevér (Myotis mystacinus) 

12(7) A fogsorok 6,0 mm-nél hosszabbak.
13(14) A P^ és P^ között hézag található. A fogsorok hosz-

........................ Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
14(13) Az állcsont előzápfogai között nincsen hézag. A 

fogsorok — mm-nél rövidebbek.

15(16) A pl és P^ átmérője közel azonos. A szájpadlás 
elülső bemetszése gyakran karéjos, a szemfogak 
egyharmadáig ér............................................................
......................Horgasszőrű denevér (Myotis nattereri)

16(15) A P1 átmérője kétszerese a P2-nek. A szájpadlás 
elülső bemetszése megszakítás nélkül ível, a szem
fogak középvonaláig ér.................................................
................. Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
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A „B” csoportba tartozó fajok határozókulcsa 
(lásd még a VII. képtáblát!)

1(2)

2(1)

A homloktájék meredeken felemelkedő. A p2 trapéz 
alakú (alulnézetben), hátulsó vonala szorosan az 
M 1-hez simul. A Pj kisebb a P2-nél, esetleg egyenlő 
azzal. Állkapcsi zápfogai nyctalodontok....................
Hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi) 
A homloktájék csak gyengén emelkedik. A P^ há
romszög alakú, szélével éppen csak érinti az Ml-et. 
A Pj nagyobb a P2-nél. Az állkapocs zápfogai 
myotodontok.

3(4) A fogsorhossz mm alatt. Az állkapocs hossza

10,0 — 10,8 mm. A dobhólyag legnagyobb átmé
rője 3,8 — 4,2 mm..........................................................
..............Barna hosszúfülű-denevér (Plecotus auritus)

4(3) A fogsorhossz mm felett. Az állkapocs hossza

10,9 — 11,8 mm. A dobhólyag legnagyobb átmé
rője 4,3 - 5,0 mm..........................................................
Szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus)

A „C” csoportba tartozó fajok határozókulcsa 
(lásd még a VIII-IX. képtáblát!)

1(6) Oldalnézetben az arckoponya és agykoponya 
közti átmenet egyenes, vagy domború A szájpad
lás elülső bemetszése mély, az elejét is eléri. 
Az állkapocs hossza 11,0 mm fölött.

2(3) A fogsorok 6,3 mm-nél rövidebbek. Az állkapocs 
hossza 11,0 — 12,0 mm.................................................
........................Szőröskarú denevér (Nyctalus leisleri) 

3(2) A fogsorok 7,0 mm-nél hosszabbak. Az állkapocs 
13,5 mm-nél hosszabb.
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4(5) A fogsorok hossza L2—LÉ mm. Az állkapocs
7.3 - 8,1

hossza 13,6 - 15,1 mm.................................................
............................... Korai denevér (Nyctalus noctula)

5(4) A fogsorok hossza mm. Az állkapocs
9.4 - 9,8

hossza 17,1 - 18,2 mm.................................................
.................. óriás-koraidenevér (Nyctalus lasiopterus)

6(1) Oldalnézetben az arckoponya és agykoponya közti 
átmenet homorú. A szájpadlás elülső bemetszése 
csak a kis előzápfogig (Pl) ér. Az állkapocs hossza 
10,0 mm alatt.

7(10) A pl kívülről látható, mert a nem takarja tel
jesen el. A koronanyúlvány előrehajló, a bütyök
nyúlvánnyal összekötő vonala egyenes. A Pj a P2 
háromnegyedéig ér.

8(9) Az P nem éri el az 1^ mellékcsúcsát. Az alsó met
szőfogak egymáshoz és a szemfoghoz szorosan 
simulnak. Az állkapocs hossza 7,7 — 8,6 mm...........
...................... Törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus)

9(8) Az túlnyúlik az mellékcsúcsán. Az alsó met
szőfogak hézagosán sorakoznak, a szemfogtól is 
keskeny rés választja el őket. Az állkapocs hossza 
9,1 -9,5 mm.................................................................

........... Durvavitorlájú denevér (Pipistrellus nathusii) 
10(7) A pl oldalnézetből (kívülről) nem látható. A koro

nanyúlvány hátrahajló, a bütyöknyúlvánnyal össze
kötő vonala homorú. A Pj a P2 feléig ér....................
....................Pisze denevér (Barbastella barbastellus)
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A „D” csoportba tartozó fajok határozókulcsa
(lásd még a X. kép táblát!)

1(4) A szájpadlás elülső bemetszése a szemfog harmadáig, 
esetleg feléig terjed. A Pj a P2 háromnegyedéig ér.

2(3) Az P az P feléig ér. A fogsorok hossza
8,0-8,9

mm. A koronanyúlvány szélesen lekerekített...........
.............................Kései denevér (Eptesicus serotinus)

3(2) Az 1^ és P egyenlő hosszú. A fogsorok hossza

——mm. A koronanyúlvány előrehajló és vi- 
5,8 — 6,3
szonylag hegyes..............................................................
........... ................. Északi denevér (Eptesicus nilssoni)

4(1) A szájpadlás elülső bemetszése az előzápfog elejéig
teljed. A P] a P2 feléig ér............................................
.................Fehértorkú denevér (Vespertilio murinus)
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NYÜLALAKÜAK (LAGOMORPHA) 
— a fajok határozókulcsa — 

(lásd még a XI. képtáblát)

1(2) A choana szűk, szélessége kisebb a szájpadlás hosszá
nál. A falközötti csont mindig megtalálható. A 
mentalis ideggödör közvetlenül a Pj előtt nyílik 

...........................Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus) 
2(1) A choana szélessége felülmúlja a szájpadlás hosszú

ságát. A falközötti csont (interparietale) fiatal kor
ban redukálódik. A mentalis ideggödör a P] előtt 
saját hosszával legalább megegyező távolságra nyí
lik ...............................Mezei nyúl (Lepus europaeus)

RÁGCSÁLOK (RODENTIA)
- a családok határozókulcsa —

1(2)

2(1)

A homlokcsonton a processus supraorbitalis kife
jezett. A fissura palatina az állközötti csonton 
található, az állcsontot éppen csak érinti. Előzáp- 
fogak minden fogsorban vannak, a zápfogsor képlete 

2 3
P-M-. A zápfogsor hossza 7,5 mm fölött..................
A . .........................................Mókusfélék (Sciuridae)

A proc. supraorbitalis hiányzik. A fissura palatina 
legalább fél hosszában az állcsonton található. 
Amennyiben a fogsorban előzápfog is van, (fogso
ronként legfeljebb 1!), úgy a zápfogsor hossza 7,5 
mm alatti.

25. ábra
A foramen infraorbitale kontúrja egyes hazai rágcsálóknál (Eredeti) 

1 - mókus, 2 - ürge, 3 - nagy pele, 4 - földikutya,
5 - csíkosegér, 6 - egérfélék és hörcsögfélék
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3(4)

4(3)

5(6)

6(5)

7(8)

1 3
A zápfogsor képlete zápfogak rágólapja

a fogsor vonalára merőlegesen sűrűn rovátkolt. 
(26. ábra/4) A processus angularis szögletes, rajta 
a család több képviselőjénél ovális nyílás található 
........................................................Pelefélék (Gliridae)

A zápfogak száma és felépítése másképp alakul, 
rajtuk keresztirányú rovátkák nincsenek. A proc. 
angularis nem szögletes, rajta nyílás sohasen talál
ható. |
A zápfogsor képlete P-M-. A foramen infraorbi

tale az alsó részén a legszélesebb. A zápfogsor 
hossza 3,0 mm körüli, az M| és M2 mérete meg
egyező. Az állkapcson az M3 és a foramen mandi
bulae között egy széles nyílás található. (XVII. kép
tábla)...........................Szöcskeegér-félék (Zapodidae)
- Magyarországon ezt a családot csak a csíkosegér (Sicista
subtilis) képviseli!

0 3
A zápfogsor képlete P-Mj. A foramen infraorbitale

nem az alsó részén a legszélesebb. A zápfogsor 
hossza csak két fajnál 3,0 mm körüli, ezeknél azon
ban az M1 jóval hosszabb az NÍ2-nél. Az M3 és a fór. 
mandibulae között nyílást nem találni.
A fissura palatina csökevényes, a diastema hosszának 
egynegyedét nem éri el. A zápfogak kontúija kerek- 
ded (26. ábra/2). A foramen infraorbitale elölné- 
zetben egyenletesen széles (25. ábra/4). A szöglet
nyúlvány kicsiny, a gyökérnyúlvány (proc. alve
olaris) viszont igen fejlett (XVII. képtábla)................
......................................Földikutya-félék (Spalacidae)
- Magyarországon csak a nyugati földikutya (Spalax leuco- 
don) képviseli ezt a családot!
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8(7) A fissura palatina lándzsa alakú, hossza a diastema 
felével legalább megegyezik. A szögletnyúlvány 
fejlett. Gyökérnyúlvány csak néhány fajnál figyel
hető meg, de azoknál is csak csökevényes formában. 
A zápfogak többé-kevésbé nyújtottak. A foramen 
infraorbitale alsó felében erősen összeszűkül (25. 
ábra/6).

26. ábra
Az Mj felépítése a rágcsálók egyes hazai képviselőinél (Eredeti)
1 - mókus, 2 — földikutya, 3 - csíkosegér, 4 — mogyorós pele,

5 - hörcsög, 6 - mezei pocok, 7 - törpeegér

9(10) A zápfogak rágólapja sima. A zápfogakat egymással 
váltakozó háromszög-hasábok alkotják, e fogak széle 
bordázott (a korona lingvalis és labialis oldala 
egyaránt bordázott). A choana a zápfogak között 
található. A zápfogak — két faj kivételével — gyö- 
kértelenek................................................Hörcsögfélék:
................Pockok alcsaládja (Cricetidae: Microtinae) 

10(9) A zápfogak rágólapja gumós, csak idős korra csiszo
lódik simára. A zápfogak nem háromszög-hasábok
ból állnak, oldalukon a pockokéhoz hasonló bordák 
nincsenek. A choana kevéssel a zápfogak mögött 
nyílik. A zápfogak mindig gyökeresek.
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11(12) A felső metszőfog keresztmetszetén a szélességi és 
hosszúsági érték nagyjából megegyezik. Az állcsonti 
zápfogak gumói két oszlopot alkotva, párosával 
helyezkednek el. A fissura palatina az elülső 
szélét nem éri el. Az állkapcsi zápfogak mérete majd
nem egyforma (XXII. képtábla).........Hörcsögfélék:
................Valódi hörcsögök (Cricetidae: Cricetinae) 

— Magyarországon a közönséges hörcsög (Cricetus cricetus) 
képviseli ezt az alcsaládot!

12(11) A felső metszőfogak oldalról lapítottak, így kereszt
metszetükön szélességet a hosszúság legalább másfél
szer felülmúlja. Az állcsonti zápfogak gumói hárma
sával sorakoznak, így három oszlopot alkotnak. 
A fissura palatina az elülső részét eléri, vagy túl 
is nyúlik azon. Az állkapcsi zápfogak mérete a sor
ban egyre csökken, így az M3 hossza legfeljebb fele 
az M j-nek.....................................Egérfélék (Muridae)

Megjegyzés:
A hódfélék (Castoridae) és a kúszópatkány-félék (Capromyidae) a 
kiegészítő koponyajellemzésekben szerepelnek, (valamint a XIV. 
képtáblán).
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Mókusfélék (Sciuridae)
— a fajok határozókulcsa — 

(lásd még a XIII. képtáblát!)

1(2) A metszőfogak laterálisán lapítottak, keresztmetsze
tükön a hosszúság legalább kétszer felülmúlja a 
szélességet. A foramen infraorbitale keskeny rés for
májában jelentkezik. A pl szélessége kb. egynegyede 
a P^-nek, s ez utóbbi fog oldalnézetben takarja az 
előzőt. Az interorbitalis szélesség 15,0 mm felett. 
A collum mandibulae csak kevéssé vékonyodik el, 
így magassága egyenlő a diastema hosszával................
 Mókus (Sciurus vulgaris) 

2(1) A metszőfogak nem lapítottak, keresztmetszetük 
hosszúsági és szélességi értéke majdnem egyforma. 
A foramen infraorbitale ovális nyílásként jelentke
zik. A pl szélessége kb. fele a P^-nek, oldalnézetben 
mindkét fog látható. Az interorbitalis szélesség 
11,0 mm alatt. A collum mandibulae olyannyira 
elvékonyodik, hogy magassága kisebb a diastema 
felénél (esetleg egyenlő azzal)......................................
...................................................Ürge (Citellus citellus)

Pelefélék (Gliridae)
— a fajok határozókulcsa —

(lásd még a XV-XVI. képtáblát!)

1(6) Az előzápfog az utolsó zápfognál mindig kisebb. 
A zápfogak laposak, vagy csak gyengén beöblösö- 
dők.

2(3) A zápfogsor hossza 6,0 mm felett. Az interorbitalis 
szélesség 4,5 mm felett. A processus angularis-on 
nyílás nincsen.............................. Nagy pele (Glis glis)

3(2) A zápfogsor 5,0 mm-nél rövidebb. Az interorbi
talis szélesség 4,5 mm alatt. A proc. angularis-on 
ovális nyílás található.
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4(5) Az előzápfog az első zápfognál jóval kisebb, annak 
kb. harmadhosszával egyenlő (mindkét fogsorban!). 
A zápfogak rágófelülete nem beöblösödő..................

................Mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) 
5(4) Az előzápfog az első zápfog felével egyenlő (az 

állcsontban és az állkapocsban egyaránt!). A záp
fogak gyengén beöblösödők, továbbá a külső olda
lukon 2-2 dudor található..........................................
................................... Erdei pele (Dryomys nitedula)

6(1) Az előzápfog mindig fejlett, mérete az adott fogsor 
utolsó zápfogával megegyezik. A zápfogak rágófelü
lete erősen beöblösödő, szinte csésze-alakú................
....................................Kerti pele (Eliomys quercinus)

Egérfélék (Muridae)
— a fajok határozókulcsa -

(lásd még a XVIII-XXI. képtáblát!)

1(8) A forsoghossz és az interorbitalis szélesség egyaránt 
5,0 mm alatt.

2(7) A felső metszőfogon bemetszés nincs. A fissura 
palatina az elülső széléig ér, vége lekerekített. A 
falcsont (os parietale) nem fejleszt előreirányuló 
nyúlványt. Az állcsont járomnyúlványának éle 
oldalnézetben homorú. Az Mj rágólapján az első 
zománchurok 3 tagból áll.

3(6) A fissura palatina a zápfogsornál hosszabb. A záp
fogsor 3,0 mm-nél hosszabb. A mentalis ideggödör 
az állkapocs oldalán nyílik, így oldalnézetben 
látható.

4(5) Az interorbitalis tájék éles peremmel határolt. Az 
elülső külső gumója hiányzik. Az M] rágólapján 

oldalgumók elvétve vannak..........................................
................................... Pirókegér (Apodemus agrarius)
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5(4) Az interorbitalis tájék szélei lekerekítettek. Az M2 
elülső külső gumója kifejezett. Az Mj rágólapján 
több oldalgumó található.............................................
...............................................a Sylvaemus-alnem fajai:

— Közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus)
— Sárganyakú erdeierér (Apodemus flavicollis) 
— Kislábú erdeiegér (Apodemus microps)

6(3) A fissura palatina hossza megegyezik a zápfogsor- 
ral. A zápfogsor 3,0 mm-nél rövidebb. A mentalis 
ideggödör a collum mandibulae gerincén nyílik, 
ezért csak felülnézetben látható.................................

................................. Törpeegér (Micromys minutus) 
7(2) A felső metszőfogon bemetszés található. A fissura 

palatina az közepéig terjed, vége kihegyezett. 
A falcsont előreirányuló nyúlványt fejleszt. Az áll
csont járomnyúlványának éle oldalnézetben dom
ború. Az Mj rágólapján az első zománchurok 2 
tagból áll..............................Házi egér (Mus musculus)

8(1) A fogsorhossz 6,0 mm-nél nagyobb; az interorbi
talis szélesség 5,0 mm-t meghaladó.

9(10) Kétoldalt a crista supraorbitalis párhuzamosan fut. 
A falközötti csont hátulsó vonala csak gyengén 
ívelt....................Vándorpatkány (Rattus norvegicus)

10(9) Kétoldalt a crista supraorbitalis ívelt lefutású. A 
falközötti csont hátulsó vonala félkört ír le................
......................................Házi patkány (Rattus rattus)
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Pocokfélék alcsaládja (subfam. Microtinae)
- a fajok határozókulcsa - 

(lásd még a XXIII-XVI. képtáblát!)
1(4) A zápfogsorok hossza a 8,0 mm-t meghaladja. A 

condylobasalis hossz 25 mm fölött.
2(3) A zápfogsorok hossza 12 mm fölött. A zápfogak 

idősebb korban gyökeresek. A fissura palatina és 
a zápfogsor egyenlő hosszúságú. Az M] 4 külső és 
5-6 belső háromszöggel. Az M3 4 zárt dentinmező- 
vel.........................Pézsmapocok (Ondatra zibethica)

3(2) A zápfogsorok hossza 8,5-10,0 mm. A zápfogak 
mindig gyökértelenek. A fissura palatina hossza a 
zápfogsomál rövidebb. Az Mj 3 külső és 4 belső 
háromszöggel. Az M3 3 zárt dentinmezővel................
................................. Vízi pocok (Arvicoia terrestris) 

4(1) A zápfogsorok hossza 8,0 mm alatt. A condyloba
salis hossz 25 mm alatt.

5(6) A csontos szájpadlás hátulsó, szabad határa (margó 
liber) az végénél húzódik; felépítése leegyszerűsí
tett: hirtelen lecsapott, egyenes vonalként jelentke
zik. A röpnyúlvány (proc. pterygoideus) e vonal 
alatt indul. A zápfogak bordái lekerekítettek, a záp
fogak felnőtt állatoknál gyökeresek (foganként 2 
gyökércsúccsal). Az M j háromszögeinek száma kívül 
és belül egyaránt 4. Az Mj és M2 háromszögei átel
lenesen helyezkednek el, ezért a szembenálló három
szögek egymás felé nyitottak........................................
.................... Erdei pocok (Clethrionomys glareolus) 

6(5) A szájpadlás szabad vége az M3 közepénél húzódik, 
felépítése viszonylag bonyolult: a szűk choana 
mellett kétoldalt bemélyedések (fossae laterales) 
találhatók, a röpnyúlványok ezek mögött indulnak. 
A zápfogak bordái élesek, a fogak mindig gyökér
telenek. Az Mj és M2 szórt állású háromszögekből 
épülnek fel, amelyeket zománclécek izolálnak.
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7(8) Az interorbitalis tájék lapos és széles, általában 3,6 
mm fölötti szélességgel. Az Mj sisak alatti külső és 
belső, valamint az M2 első (és néha második) külső 
háromszöge egymás felé nyitott, így mindkét záp- 
fogon kialakul egy (az M2*nél esetleg kettő) jelleg
zetes, trapéz alakú dentinmező....................................
...........................Földi pocok (Pitymys subterraneus) 

8(7) Az interorbitalis szélesség 3,6 mm-nél általában ki
sebb; ha ennél nagyobb, úgy az interorbitalis tájé
kon gyenge csonttaraj fejlődik. Az Mj és M2 összes 
háromszöge izolált, így e fogakon trapéz alakú 
dentinmező nem alakul ki (27. ábra).

sisak

27. ábra 
A mezei pocok állkapcsi első zápfogának 

(Mi) felépítése (Eredeti) 
1-4: külső (labialis), 1’—5’: belső (lingvalis) oldal

9(12) Az M3 külső oldalán mindig 3, a belső oldalán álta
lában 4 (néha 3) kiszögellés látható. Az Mi külső 
oldalán 4, belső oldalán 5 háromszög található.

10( 11) Az M3 rágólapján 4 zárt dentinmező van. A foramen 
mandibulae a bütyöknyúlvány középvonalában 
helyezkedik el...........Mezei pocok (Microtus arvalis)
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11(10) Az rágólapján 5 zárt dentinmező van. A foramen
mandibulae a bütyöknyúlvány tengelye mögött 
nyílik..................Csalitjáró pocok (Microtus agrestis)

12(9) Az M.3 bonyolultabb felépítésű: külső oldalán 4, 
belső oldalán pedig (4 nagyobb + 1 csökevényes =) 
5 kiszögellés található. Az Mj külső oldalán 3, 
belső oldalán pedig 5 háromszög van...........................
.................Patkányfejű pocok (Microtus oeconomus)
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RAGADOZÓK (CARNIVORA)
— a fajok határozókulcsa - 

(lásd még a XXVII-XXX. képtáblát)

1(2) A kétoldali zápfogsorok párhuzamosak. Az állka
pocs belső (lingvalis) oldalán, a szögletnyúlvány 
előtt kis nyúlvány (proc. alveolaris) található...........
........................................Barna medve (Ursus arctos) 

2(1) A kétoldali fogsorok széttartóak. Az állkapocs belső 
oldalán kis nyúlványt nem találni.

4 2
3(10) A zápfogsor képlete P-M-. A csontos szájpadlás a 

4 3
zápfogak között végződik (ez alól csak a nyestkutya 
kivétel, a többi bélyeg azonban e fajnál is eligazítást 
nyújt). A foramen infraorbitale a szemüreg előtt a 
szemüreg fél átmérőjét felülmúló távolságra nyúlik. 

4(5) Az P és P között foghézag található. A foramen 
infraorbitale kerekded nyílás. A szögletnyúlvány 
tompán lekerekített, előtte az állkapocs-test mélyen 
bevágott . . Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) 

5(4) A felső metszőfogak szorosan egymás mellett sora
koznak. A foramen infraorbitale függőleges résként 
jelentkezik. A szögletnyúlvány felfelé hajló csúcsos 
csontképlet, mely előtt mély bevágás nincsen.

6(7) A homlokcsonton a proc. supraorbitalis lapja 
homorú, pereme felhajló. A praesphenoideum 
gerincként kimagasodó. A felső metszőfogak egy 
csúccsal bírnak............. Vörös róka (Vulpes vulpes)

7(6) A proc. supraorbitalis lapja kidomborodó, pereme 
nem hajlik fel. A praesphenoideum lapos, környeze
téből nem emelkedik ki feltűnően. A felső metsző
fogakon mellékcsúcsok találhatók.

8(9) Az M1 szélén a cingulum csak gyengén jelentkezik. 
Az orrcsontok találkozási vonaluknál nem képeznek 
előrehajló nyúlványt. Az Mj elülső kis csúcsának éle 
ferde............................................ Farkas (Canis lupus)
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9(8) A cingulum az szélén teljes hosszában jól lát
ható. Az orrcsontok találkozási vonalukon egy-egy 
előrehajló nyúlványt képeznek. Az Mj elülső csú
csának széle függőleges.................................................
............................................ Aranysakál (Canis aureus) 

10(3) A csontos szájpadlás a zápfogak mögött hidat 
képez, így a choana legalább az utolsó (néha csö- 
kevényes!) zápfog hosszával megegyező távolságra 
húzódik a fogsortól. A foramen infraorbitale ovális 
nyílás, mely közvetlenül a szemüreg előtt található. 
A zápfogak (P+M) száma az állcsontban legfeljebb 5 
(kivétel a mosómedve), az állkapocsban pedig leg
feljebb 6.

11(30) Az állcsont utolsó zápfoga hosszabb a fissura pala
tina átmérőjénél. A szemüreget hátulról nem hatá
rolják nyúlványok. Az agykoponya csontjai felnőtt 
állatoknál egybeolvadnak. A szemfogakon vércsa- 
toma nincsen. Az állkapocsban 6 vagy 5 zápfog van.

28. ábra
Néhány ragadozó állcsonti fogsora (az utolsó állcsonti előzápfog megjelölve) 

1 — farkas, 2 — medve, 3 — mosómedve, 4 — borz, 
5 — görény, 6 - vadmacska



-81 -

12(13) Az állcsont 6 zápfoga közül az utolsó három nagyon 
hasonló. A fissura palatina erősen nyújtott. Mind
három állkapcsi metszőfog egymás mellett helyez
kedik el. Az M2 csak kevéssel rövidebb az Mj-nél. A 
koronanyúlvány hátulsó éle homorú...........................
........................................Mosómedve (Procyon lotor) 

13(12) Az állcsontban 5, vagy 4 zápfog található, melyek 
között az utolsó három nem egyforma felépítésű. 
A fissura palatina kerekded, vagy ovális. A korona
nyúlvány hátulsó éle egyenes, vagy domború. Az I2 
a sorban hátrafelé szorul. Az M2 csökevényes. 

14(17) Az utolsó (valódi) zápfog az állcsontban nem 
kisebb az őt megelőző fognál és a fogsor fő vonalá
ban helyezkedik el. Az utolsó állcsonti zápfogat 
jellemzi még trapézszerű kontúrja és tagolatlan
sága. Az állkapocs hossza 60 mm fölött.

15(16) Az utolsó állcsonti zápfog az őt megelőző fognál 
kétszer hosszabb. Az állcsonti első előzápfog a szem
fog mögött helyezkedik el. A Pj csökevényes, néha 
hiányzik is. A P2 és P3 egyforma méretű....................

....................................................... Borz (Meles meles) 
16(15) Az utolsó két állcsonti zápfog (P^, M1) közel egy

forma méretű. Az állcsont első előzápfoga a szemfog 
belső (lingvális) oldalánál helyezkedik el. Az állka
pocsban mindig három előzápfog van, a P3 kétsze
rese a P2-nek................................. Vidra (Lutra lutra)

17(14) Az állcsonti valódi zápfog (M^) a fogsor vonalára 
merőlegesen helyezkedik el, és általában kisebb az őt 
megelőző /elő-/zápfognál. Az M* a közepén lévő 
befűződéssel két félre tagolódik, piskóta alakú. 
Az állkapocs hossza 60 mm alatt.

18(21) Az állcsonti és állkapcsi fogsorban egyaránt 4 elő
zápfog található. A fogsorhossz 26 mm felett. A 
P4 fő csúcsa mögött egy másodlagos csúcs is emelke
dik.
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19(20) A külső oldala homorú. A szájpadlás végén kö
zépsíkban egy tüskeszerű nyúlvány (spina nasalis 
caudalis) található. Az állkapocs 2 mentalis ideg
gödre egymástól viszonylag távol, 5—6 mm-re nyílik 
.................................................Nyuszi (Martes martes) 

20(19) A p3 külső oldala domború. Az állkapocs 2 mentalis 
ideggödre egymáshoz közel (2-3 mm) nyílik.............
.................................................... Nyest (Martes foina). 

21(18) Az állcsonti és állkapcsi fogsorban egyaránt 3 elő
zápfog található. A fogsorhossz 26 mm alatt. A P3 
meredek élű, másodlagos csúcs nincsen rajta.

22(27) A foramen infraorbitale felülnézetben nem látható.
A csontos hallójárat (meatus auditorius externus) 
kifejezett. A coronoid-magasság 15 mm fölött. 

23(24) Az agykoponya legnagyobb szélessége kisebb, mint 
a condylobasalis hossz fele..........................................
.............................Nyércek (Mustela (Lutreola) spp.) 

24(23) Az agykoponya legnagyobb szélessége nagyobb, 
mint a condylobasalis hossz fele.

25(26) A homlokcsont a proc. supraorbitalis mögött erősen 
összeszűkül. Az állkapcson alulnézetben is jól lát
ható a foramen mandibulae..........................................

...........................Mezei görény (Mustela eversmanni) 
26(25) A homlokcsont a proc. supraorbitalis mögött nem 

szűkül össze. Az állkapcson alulnézetben a foramen 
mandibulae nem, vagy csak alig látható......................
...................... Közönséges görény (Mustela putorius) 

27(22) A foramen infraorbitale felülnézetben is látható.
A csontos hallójárat fejletlen. A coronoid-magasság 
15 mm alatt.

28(29) A condybasalis hossz általában 43 mm fölött. A 
szájpadlás szabad vége (margo liber) fordított U- 
alakú, szélesen lekerekített. Az Mj hossza 5,2 mm 
felett...............................Hermelin (Mustela erminea)
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29(28) A condylobasalis hossz általában 42 mm alatt. A 
szájpadlás szabad vége csúcsosan bemetszett, for
dított V-alakú. Az Mj hossza 5,2 mm alatt.
............................................ Menyét (Mustela nivalis). 

30(11) Az állcsont utolsó zápfoga (M-1) kisebb a fissura 
palatina átmérőjénél. A proc. supraorbitalis és a 
járomív proc. frontalis-a majdnem érintik egymást, 
szinte zárt, köralakú szemüreget hoznak létre. 
Az agykoponya varratai felnőtt állatoknál is lát
hatók. A szemfogak oldalán vércsatorna húzódik. 
Az állkapocsban mindig csak 3 zápfog (P+M) talál
ható.

31(32) A condylobasalis hossz 100 mm felett. Az állcsont
ban csak 2 előzápfog van. A fogsorok 45 mm-nél 
hosszabbak.................................  Hiúz (Felis lynx)

32(31) A condylobasalis hossz 100 mm alatt. Az állcsont
ban egy csökevényes előzápfog is van, így a felső 
zápfogak száma 3. A fogsohossz 45 mm-nél rövi
debb ............................... Vadmacska (Felis silvestris)
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PÁROSUJJÚ PATASOK (ARTIODACTYLA)
- a fajok határozókulcsa - 

(lásd még a XXXI-XXXIII. képtáblát)

1(2) A felső fogsorban a metszőfogak megtalálhatók. 
A szemfogak agyarakká módosultak. A zápfogak 
gumósak. A szemüreg hátulról nyitott. Az állkap
cson több mentalis ideggödör található..................
............................................. Vaddisznó (Sus scrofa) 

2(1) A felső fogsorból hiányzanak a metszőfogak. A 
szemfogak nem módosultak agyarakká. A zápfo
gak redősek. A szemüreg zárt. Az állkapocstesten 
csak egy fejlett mentalis ideggödör található.

3(12) A zápfogak koronája rövid (brachyodont). A 
könnycsonton kettős könny-nyílás található. 
Felülnézetben a szemüreget körülölelő csont
gyűrű nem emelkedik ki feltűnően a koponya 
körvonalából.

4(5) Oldalnézetben az agykoponya teteje homorú. 
A protuberantia occipitalis szintén homorú 
(felülnézetben!). Az állközötti csont hossza 
felülmúlja a zápfogsor, valamint a csökevényes 
orrcsont hosszát is. Az orrcsont alapja (caudalis 
része) lekerekített. Az állkapcsi zápfogsor 140 
mm felett...................... Jávorszarvas (Alces alces)

5(4) Az agykoponya teteje domború. A protuberantia 
occipitalis felülnézetben nem homorú. Az állkö
zötti csont viszonylag rövid, a zápfogsornál és az 
orrcsontnál egyaránt rövidebb. Az orrcsontok 
alapja kihegyezett. Az állkapcsi zápfogsor 140 
mm alatt.
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6(7) A szemüreg a két utolsó zápfog fölött található. 
A könnycsont felületén csak gyenge bemélyedés 
található. A protuberantia occipitalis domború. 
Az állkapcsi zápfogsor 70 mm alatt.........................
........................................öz (Capreolus capreolus) 

7(6) A szemüreg eleje a legutolsó zápfog fölött talál
ható. A könnycsonton feltűnő, élesen elhatárolt 
bemélyedés található. A protuberantia occipi
talis egyenesen „lecsapott”. Az állkapcsi zápfog
sor 70 mm felett.

8(9) Az állcsonti szemfog hiányzik. Az orrcsontok ele
jén mély bevágás található, amely az orr- és állkö- 
zötti csontok találkozási pontján túlnyúlik. A 
canalis n.hypoglossi a nyakszirti bütyök előtt he
lyezkedik el. Az állkapocsban a szemfog csökevé- 
nyes, kúpszerű alakban található meg....................
.............................................Dámvad (Cervus dama) 

9(8) Az állcsonti szemfog többnyire megtalálható. Az 
orrcsonti bemetszés gyenge, az orr- és állközötti 
csontok találkozási pontját nem éri el. A canalis 
n.hypoglossi a nyakszirti bütyök mellett nyílik. 
Az állkapcsi szemfog nem kúpszerű.

10(11) A dobcsont lapos, szögletes. A felnőtt állatok 
koponyájának legnagyobb hosszúsága 350 mm 
fölötti; a szögletnyúlvány belesimul az állkapocs
testbe .........................Gímszarvas (Cervus elaphus)

11(10) A dobcsont felfújt, kerekded. A koponya legna
gyobb hosszúsága 340 mm alatti; a szögletnyúl
vány az álkapocs-testből kissé kiemelkedik...........
..................................Szika-szarvas (Cervus nippon) 

12(3) A zápfogak koronája magas (hypselodont). A 
könny-nyílás nem kettős. A szemüreget körül
ölelő csontgyűrű feltűnően kiemelkedik a kopo
nya körvonalából.
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13(14) A szarv megléte mindkét ivarra jellemző. A szarv 
keresztmetszete köralakú. A könnycsonton bemé
lyedés nincsen. A brachyodont metszőfogakon 
feltűnő a korona és a gyökér közti nyakszerű át
menet (collum).........Zerge (Rupicapra rupicapra)

14(13) A szarv csak a kosokra jellemző, keresztmetsze
te pedig szögletes. A könnycsonton bemélyedés 
(fossa lacrimalis extema) található. A hypselo- 
dont metszőfogakon a korona és a gyökér közti 
átmenet folyamatos.........Muflon (Ovis musimon)
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1. INSECTIVORA

A rovarevők hazai családjai egymástól sok bélyegben eltér
nek, jellemzésüket ezért szétbontva adom. A denevérekkel 
való összetéveszthetőség miatt érdemes azonban itt meg
jegyezni, hogy a rovarevők bütyöknyúlványa hátulnézet- 
ben sohasem hengeres, így a koponyán nem alakul ki sem 
fossa mandibularis, sem processus retroarticularis. Az agy
koponyán a varratok jól láthatók.

1.1. Erinaceidae (Erinaceus concolor)

Koponyája igen masszív, a ragadozókéra emlékeztető fel
építésű. A hajlott járomívek vastagok. A foramen infra
orbitale a szem üreg előtt 3—4 mm-re nyílik. Az arckoponya 
felszínén nyíló foramen lacrimale fölött csontperem húzó
dik. Az interorbitalis tájék viszonylag széles, domború, 
középvonalában árok fut végig. A szájpadlás hátsó felében 
páros nyílás található. A röpnyúlványok kifejezettek. Az 
állközötti csontok elejét kis bemetszés elkülöníti, így a 

3 13 3 
szemfogak között rés található. A fogképlet I-C-P^Mj. 

A erősen molarizált; a zápfogakon gyenge zománcgyűrű 
fejlődhet. Az utolsó zápfog az állcsontban és az állkapocs
ban egyeránt csökevényes.
Az Erinaceus concolor és az E. europaeus koponyája arányaiban tér 
el egymástól, amennyiben az E. concolor koponyáján az AB-távolság 
felülmúlja az AC-távolságot (lásd a rajzot!), az E. europaeus koponyá
ján pedig az AC-távolság nagyobb az AB-távolságnál, esetleg egyenlő 
azzal. Eltérés található a két faj állkapcsának alakulásában is (lásd 
Wolff, 1976). Az E. europaeus elterjedéséről a megjegyzést lásd a 
21. oldalon!
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1.2. Talpidae (Talpa europaea)

Az arckoponya eleje szűk, az interorbitalis tájék kissé fel
fújt. Az agykoponya erőteljesen kiszélesedik, rajta csont
taraj nem fejlődik. A járomívek vékonyak, csak gyengén 
hajlottak. A foramen infraorbitale igen széles, a szemüreg
től tűvékony csontképlet választja el. A röpnyúlványok 
csökevényesek. A karcsú állkapocs külső (labialis) felületén 
több mentalis ideggödör található, melyek közül egy mindig 
az Mi alatt nyílik (Schmidt, 1967. Skoczen, Wendorff, 

3 14 3
1981). A fogképlet I-C-P-M-. A felső metszőfogak szorosan

3 14 3
egymáshoz illeszkednek, köztük rés nincsen. A metszőfogak 
mérete a sorban hátrafelé csak gyengén csökken. Az állcsonti 
szemfog igen nagy, lapos, valamint sarlószerűen hajlott. Az 
állcsonti előzápfogak közül az első három kicsi, a negyedik 
nagyméretű, de nem molarizált. Az utolsó zápfog az áll
csontban fokozott, az állkapocsban kisebb mértékben csö- 
kevényesedik. Az állkapcsi szemfog a metszőfogakhoz 
hasonló, és szorosan azokhoz simul; alsó „szemfogként” 
a Pj emelkedik ki!

Az I. tábla magyarázata
1 — keleti sün (Erinaceus concolor)
2 — közönséges vakond (Talpa europaea) 
(Eredeti)
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1.3. Soricidae
Az Útmutató 8. pontjában említettem, hogy a cickányok 
fogainak megítélésében az egyes szerzőknél eltérések tapasz
talhatók, így a fogképleteket a cickánynemek jellemzésé
nél elhagyom.

1.3.1. Sorex spp.
Az arcorr és az interorbitalis tájék viszonylag keskeny, az 
arckoponya teteje kissé kidomborodó. Az interorbitalis 
tájékon páros nyílás (foramen frontale) található. A fora
men infraorbitale felülnézetben is jól látható. A felső nagy 
metszőfog második csúcsa viszonylag fejlett. Az állcsonti 
zápfogsorok szélei majdnem párhuzamosak. Az állkapcsi 
nagy metszőfog gerincén három dudor emelkedik. Az M3 
csúcsainak száma 5, így a Neomys-fajokkal együtt ezen a 
fogon is W-alakba szerveződnek a csúcsok. A hazai fajok 
felismeréséhez a határozókulcs bélyegei elegendők.

AII. tábla magyarázata
1 — erdei cickány (Sorex araneus):
ld - fogsor felnagyítva, valamint a bütyöknyúlvány hátulné- 

zetből
le — az állkapocs lingvalis oldala
ff — foramen frontale
2 - havasi cickány (Sorex alpinus)
3 — törpecickány (Sorex minutus)
(Eredeti)



II. képtábla
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1.3.2. Neomys spp.
A koponya és a fogazat sok részlete a Sorex nemmel mutat 
hasonlóságot. A határozókulcsban leírt megkülönböztető 
bélyegeken kívül megemlíthatők még, hogy oldalnézetben 
az agykoponya és az arckoponya közti átmenet hajlottabb, 
s az arcorr elején szintén élesebb törést találunk; ezzel szem
ben a Sorex-fajok megfelelő koponyarészei sokkal egyenle
tesebben ívelnek. A felső nagy metszőfog második csúcsa 
csökevényes. Az állkapcson a bütyöknyúlvány közepén 
— hátulnézetben — mély bemetszést találunk. A két Neo- 
mys-fajt egymástól nem mindig lehet különválasztani, lévén 
a coronoid-magasságban átfedések előfordulhatnak. A bagoly- 
köpetekből előkerülő példányokat azért célszerű összefog
lalóan Neomys spp.-ként említeni.

1.3.3. Crocidura spp.
A koponyán feltűnő a kiszélesedő arcorr, a széles és lapos 
interorbitalis tájék, melyen nyílás sohasem található. A 
felső nagy metszőfog elülső csúcsa kampósan behajló, a 
második csúcs csökevényes. A három közbeeső fog között 
az első jólfejlett, a másik kettő kisebb (kb. egyforma mé
retű). Az állcsonti zápfogsor az arcorr kontúrját követve 
szélesen ívelt.
Az állkapocsban a nagy metszőfog gerincén kidudorodást 
sohasem találni. Mindkét állkapcsi közbeeső fog egyhegyű. 
A zápfogak csúcsai feltűnően magasak. Az M3 csökevénye- 
sedő, csúcsainak száma 4. A két hazai faj koponyája igen 
hasonló, de a fennálló méretkülönbségek alapján jól elkü
löníthetők egymástól.

A Hl. tábla magyarázata
1 — közönséges vízicickány (Neomys fodiens)
2 — mezei cickány (Crocidura suaveolens) 
(Eredeti)
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2. CHIROPTERA
A határozókulcsban említett bélyegeken túl a denevéreket 
a rovarevőktöl elkülöníti a bütyöknyúlvány nyújtott, henge
res volta (hátulnézetben!), s ebből következően a koponyán 
kialakuló fossa mandibularis, ill. a mögötte behajló pro
cessus retroarticularis megléte. A felnőtt állatok agykopo
nyáján varratokat nem találni.

2.1. Rhinolophidae (Rhinolopus spp.)
A határozáshoz felhasználható bélyegek többsége a hatá-

112 3 
rozókulcsban szerepel. A fogképlet Kiegészí

tésül érdemes megjegyezni, hogy a P1 és a P2 csökevényes, 
a fogsor tengelyéből kifelé szoruló. A koronanyúlvány 
alacsony. A hazai fajok meghatározásához elég a méretada
tok figyelembe vétele, minthogy köztük méretbeli átfedés 
nincsen.

A IV. tábla magyarázata
1 — nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum)
2 — kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros)
3 - kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale)
- a 2a és 3a rajzok erősebben nagyítva, az állkapcsok méret
arányosan rajzolva —
(Eredeti)
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2.2. Vespertilionidae
2.2.1. Myotis spp.

Fogképletük IjC-P-M-, vagyis állcsontjukban és állkapcsuk

ban egyaránt három előzápfog található. A korábban el
mondottakon kívül jellemzi még a csoportot a mentalis 
ideggödör (foramen mentale) elhelyezkedése, mely - a 
Plecotus-fajoktól eltérően — a szemfog hátulsó vonala alatt 
nyílik (Topál Gy. közlése). A homloktájék többé—kevésbé 
kiemelkedő. Az állkapcsi zápfogak nyotodontok. A Myotis- 
fajok határozókulcsa elsősorban állcsonti bélyegekre épül, 
ezért kizárólag állkapocs határozásakor többnyire össze
hasonlító csontanyagot kell használni.

Az V. tábla magyarázata
1 — közönséges denevér (Myotis myotis) 
ld - az M2 felépítése: myotodont zápfog 
le — az állkapocs hátulnézetben 
fm - fossa mandibularis 
pretr — processus retroarticularis 
(Eredeti)
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A VI. tábla magyarázata
1 - csonkafülű denevér (Myotis emarginatus)
2 — horgasszőrű denevér (Myotis nattereri)
3 — nagyfülű denevér (Myotis bechsteini)
4 - bajuszos denevér (Myotis mystacinus)
5 — vízi denevér (Myotis daubentoni)
5a - oldalnézetben
5b — fogsorrészlet oldalnézetben
6 - Brandt denevére (Myotis brandti) 
(Eredeti)
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2.2.2. Miniopterus schreibersi
Az agykoponya meredeken emelkedik az arcorr fölé. Oldal
nézetben az agykoponya teteje vízszintesen éri el a nyakszir- 
tet. A foramen infraorbitale jóval a szemgödör előtt talál
ható, s a könny-nyílás is az arckoponya felszínén nyílik. 
A fogsor mögötti szájpadlás-híd rövid, végén tövisszerű 
nyúlvány (spina nasalis caudalis) található. Az állkapocs
test alapvonala a szögletnyúlvány előtt élesen megtörik. 
A koronanyúlvány és a bütyöknyúlvány közti él majdnem 
egyenes. A bütyöknyúlvány hátulnézetben vízszintesen áll.

2 12 3
Fogképlete IjC-PjMj. Az állcsontban tulajdonképpen 

3 előzápfog van (P.Mein, Y.Tupinier, 1977), a szemfog 
mögötti azonban olyan mértékben elcsökevényesedett, 
fénymikroszkópban általában nem is érzékelhető, hogy 
gyakorlatilag 2 meglévő állcsonti előzápfogról beszélhe
tünk. Az állkapcsi előzápfogaknál érdemes megjegyezni, 
hogy eltérően az összes hazai denevértől, nemcsak a Pj, de 
a P2 is kétgyökerű. Az állkapcsi zápfogak nyctalodontok.

2.2.3. Plecotusspp.
A homloktájék gyengén emelkedő. Az agytok lekerekített, 
éles tarajok nincsenek rajta, fala gyakran likacsos szerke
zetű. A dobhólyag feltűnően nagy. A könny-nyílás (fora
men lacrimale) a szemgödörben nyílik. A fogsor mögötti 
szájpadlás-híd viszonylag hosszú, végén a margo liber meg
szakítás nélkül ívelő. Az állkapcson a koronagyúlvány és a 
bütyöknyúlvány közötti él hajlott. A mentalis ideggödör 
a Pi és a P-> határvonala alatt nyílik (Topál Gy. közlése).

2 12 3
A fogképlet IjC-P-Mj. Az állkapcsi zápfogak myotodontok.

A VII. tábla magyarázata
1 - hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersi) 
fio— foramen infraorbitale
fi- foramen lacrimale 
snc- spina nasalis caudalis
2 — szürke hosszúfülű-denevér (Plecotus austriacus) 
(Eredeti)
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2.2.4. Pipistrellus spp.
Koponyájuk kicsi, 
Oldalnézetben az

PC-P-M-. A P1 a
3 12 3

homloktájékuk gyengén felemelkedő, 
orrtájék kidomborodó. Fogképletük 

fogsor fő vonalában helyezkedik el, és 

kívülről is látható. Az állízület kifejezett. A koronanyúl
vány előreirányuló, a közte és a bütyöknyúlvány közti 
csontlap éle egyenes. Az állkapocs-test alapja a szögletnyúl
vány előtt nem hajlik be. A bütyöknyúlvány hátulnézet- 
ben befelé lejt. Az állkapcsi zápfogak a hazai fajoknál nyc- 
talodontok (a Pipistrellus savii myotodont).

2.2.5. Barbastella barbastellus
A koponya kicsi, a homloktájék domború. Oldalnézetben 
az arcorr lejtése folyamatos, így az arckoponya éle egyenes.
A szájpadlás elülső bemetszése közepes méretű, az orrtá-

2 12 3 
jék bemetszése viszont igen nagy. Fogképlete I-C-P-M-.

Az első előzápfog az állcsontban és az állkapocsban egya
ránt csökevényes, az állcsonti (P^) oldalnézetből nem is 
látható. Az állízület nem feltűnő. A koronanyúlvány fel
felé irányuló, mögötte az összekötő csontlap éle homorú. 
Az állkapocs-test alapvonala a szögletnyúlvány előtt behaj- 
lik. A bütyöknyúlvány hátulnézetben vízszintes. Az áll
kapcsi zápfogak nyctalodontok.

A VIIL tábla magyarázata
1 — törpedenevér (Pipistrellus pipistellus)
2 - durvavitorlájú denevér (Pipistrellus nathusii)
3 — pisze denevér (Barbastella barbastellus) 
(Eredeti)
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2.2.6. Nyctalus spp.
Felülnézetben a koponya szinte szögletes, a nyakszirt egyene
sen lecsapott. Az arckoponya az agykoponyába jelentősebb 
homorulat nélkül megy át, az agykoponya teteje lapos. 
A nyíltaraj fejlett. A könny-nyílás az arckoponya felszínén 
nyílik. Az állízület feltűnően kidomborodik. Sajátos bélye
gük, hogy felülnézetben a szögletnyúlvány vége bunkó- 
szerűen kiszélesedik. A koronanyúlvány előrehajló és ki- 

2 12 3
hegyezett. Fogképletük I-C-P-M-. Állkapcsi zápfogaik 
nyctalodontok. 3 12 3

A IX. tábla magyarázata
1 — korai denevér (Nyctalus noctula) 
le— az M2 felépítése: nyctalodont zápfog
2 — szőröskarú denevér (Nyctalus leisleri)
3 — óriás-koraidenevér (Nyctalus lasiopterus) 
(Eredeti)
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2.2.7. Eptesicus spp.
Az agykoponya lapos, vagy csak gyengén kidomborodó. 
A könny-nyílás a szemgödörben található. A szájpadlás 
elülső bemetszése legfeljebb a szemfog közepéig ér; ez a bé
lyeg az Eptesicus-fajokat a Vespertilio és Nyctalus nemek 
képviselőitől egyaránt elkülöníti. A gyakori Eptesicus sero
tinus könnyen felismerhető a nyakszirt csúcsosságáról, 
valamint az állkapocs jellegzetes alakjáról is. E fajnál az 
állkapcson az állízület gyengén kifejezett. Fogképletük 
2 113

I-C-P-M-. Allkapcsi zápfogaik myotodontok.

2.2.8. Vespertilio murinus
Az agykoponya lapos, az arckoponya és az agykoponya 
közti átmenet nem homorú. Az orri bemetszés mögött 
kétoldalt jellegzetes behorpadás látható. A könny-nyílás 
a szemgödörben nyílik. A szájpadlás elülső bemetszése 
igen mély. A koronanyúlvány elülső élén kis bemetszés van.

2 113
Fogképlete IjC-P-Mj. A Pj nagyon csökevényes; az áll- 

kapcsi zápfogak myotodontok.

A X. tábla magyarázata
1 — kései denevér (Eptesicus serotinus)
2 — északi denevér (Eptesicus nilssoni)
3 — fehértorkú denevér (Vespertilio murinus)
- a fogsorrészletek elölnézetből, valamint az állkapcsok méret
arányosak.
(Eredeti)
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3. LAGOMORPHA (fám. Leporidae) 
Koponyájuk rágcsáló-koponyára emlékeztet, de számos
sajátos bélyeg alapján mégis könnyen felismerhető. A hatá
rozókulcsban említett bélyegeken kívül a következők jellem- 

2 0 3 3
zik a nyulak koponyáját. A fogképlet: PC-P-M-.

A metszőfogak fehérek, a zománcréteg e fogakat körül
öleli. A gyökértelen zápfogak lapítottak, alakjuk hasábszerű. 
A foramen opticum egységes. Az orrcsontok alapjukon 
igen szélesek, majd fokozatosan szűkülök. Az állcsont ol
dalsó nyúlványa likacsos szerkezetű. Az állközötti csont — 
a rágcsálókhoz hasonlóan - az orrcsont tövéig nyúlik. A 
processus supraorbitalis fejlett, sarlóalakú. Az állkapocs 
bütyöknyúlványa széles.
A két hazai faj elkülönítése ép koponyák birtokában könnyű 
(lásd a határozókulcsot!); a ragadozómadarak táplálékma
radványai közül előkerült fiatal állatok — többnyire erősen 
sérült - koponyarészei fajmeghatározásra nem használ
hatók.
A házinyúl vad ősétől, az üregi nyáltól az arckoponya és az agyko
ponya közti erős törés alapján különíthető el (Stohl, 1981). Emel
lett a koponya arányai is eltérőek; ezt elsősorban összehasonlító csont
gyűjtemény segítségével érzékelhetjük.

A XI. tábla magyarázata
1 - üregi nyúl (Oryctolagus cuninculus)
ld - metszőfogak (11) elölnézetben
2 — mezei nyúl (Lepus europaeus)
- az le és a 2a rajzokon láthatók a baloldali zápfogsor alveolusai 
(Eredeti)
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4. RODENTIA
A rágcsálók metszőfogait az elülső részen sárgás zománc
réteg borítja, míg a hátulsó oldalon a zománcréteg hiány
zik. A foramina optica nem egyesülnek, a szemüregekben 
külön nyílnak. Az orrcsontok tövükben szűkek, majd előre
felé változó mértékben kiszélesednek. Az állközötti csont 
igen nagy, az orrcsont tövéig nyúlik. A járomív elülső részét 
az állcsont egyik nyúlványa alkotja. A zápfogak a járomív 
vonala alatt sorakoznak. Az állkapocs alakja csoporton
ként változik, éppúgy, mint a zápfogak felépítése és a fog- 
gyökér-nyílások (alveolusok) alakulása.

A XII. tábla magyarázata
A hazai rágcsálók foggyöké r-nyílásai (állcsonti, ill. állkapcsi 
baloldali zápfogsorok)

1 - mókus (Sciurus vulgaris)
2 - ürge (Citellus citellus)
3 - mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)
4 - erdei pele (Dryomys nitedula)
5— nagy pele (Glis glis)
6 — kerti pele (Eliomys quercinus)
7 — csíkosegér (Sicista subtilis)
8 — nyugati földikutya (Spalax leucodon)
9 — pockok (gén. Arvicola, Microtus, Pitymys)

10 — erdei pocok (Clethrionomys glareolus): aduit!
11 — pézsmapocok (Ondatra zibethica): aduit!
12 - közönséges hörcsög (Cricetus cricetus)
13 — patkányok (Rattus spp.)
14 - erdei egerek (Apodemus spp.)
15 — házi egér (Mus musculus)
16 - törpeegér (Micromys minutus)
(8 - Méhely, 1909 nyomán, változtatva; a többi eredeti)
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4.1. Sciuridae
Közepes termetű rágcsálók. A processus supraorbitalis, bár változó 
mértékben, de mindig kifejezett. A fissura palatina kizárólag az állkö
zötti csontokon helyezkedik el. Az állközötti csont az orrcsont tövéig 
széles, néha az orrcsont szélességét felülmúló nyúlványt képez. A 
foramen infraorbitale igen kicsiny, átmérője 3 mm-nél kisebb, alakja 
pedig a nemekre (genus) jellemző. A járomcsont hosszú, a könnycsont
tal érintkezik. Közvetlenül az M3 mögött széles nyílás (foramen ptery
gopalatinum) található. A choana valamivel a zápfogsor mögött nyílik. 
A viszonylag szűk foramen palatinus majus a szájpadláscsont elülső 
részén nyílik. Az állkapocs alakja a pelékére emlékeztet, de a méretkü
lönbségek, továbbá a zápfogak szerkezete és az alveolusok alakulása az
összetévesztést kizárják. A fogképlet zápfogak rágólapja
gumós. 10 13

4.1.1. Citellus citellus
Az agykoponya kevéssé domború, rajta nagyon gyenge csonttarajok 
fejlődhetnek. A járomívek erősebben kiszélesedők, majd éles törés után 
csatlakoznak az agykoponyához. Az agykoponya varratai felnőtt 
állatoknál már nem fellelhetők. A kerekded foramen infraorbitale alatt 
dudorszerű izomtapadási felület van. A choana nem feltűnően széles, a 
spina nasalis caudalis többé-kevésbé kifejezett. Az állcsonti zápfogakon 
a zománcredők U-alakba rendeződnek. Az Mg-at a koronanyúlvány 
elülső éle nem takarja el.
A foggyökér-nyílások száma és elhelyezkedése a mókusnál leírtakkal 
nagyjából megegyezik. A különbség az, hogy a fejlettebb Pl alveolusa 
értelemszerűen nagyobb, az Mo hátulsó alveolus-párja nem olvad egybe 
(XII. képtábla/2).

4.1.2. Sciurus vulgaris
Az agykoponya erősen kidomborodó, felülete sima. Felülnézetben a 
járomivek vége szinte beleolvad az agykoponya kontúrjába. A rés-szerű 
foramen infraorbitale alsó szegletében viszonylag kicsiny, peremszerű 
csontképződmény található. Az agykoponya varratai felnőtt állatoknál 
is láthatók. A choana igen széles, a margo liber csak gyengén kidudo
rodó. Az állcsonti zápfogakon U-alakú zománcredők nincsenek. Oldal
nézetben az M3-at a koronagyúlvány elülső éle jórészt eltakarja.
A foggyökér-nyílások alakulása a következő: a Pl-nek egy kis alveolusa, 
a PZ-nek és a többi állcsonti zápfognak 3-3 alveolusa van, melyek 
közül a lingvalisan elhelyezkedő nagyobb, a labiálisán elhelyezkedő 2 
pedig kisebb. Az állkapcsi előzápfognak (Pj) 2 alveolusa, a zápfogaknak 
pedig 4-4 alveolusa van (az M3 két hátulsó alveolusa egybeolvadhat). Az 
állkapcsi zápfogak alveolus-párjai a zápfogsor vonalára fádén állnak 
(XII. képtábla/1),________________________________________________
A XIII. tábla magyarázata

1 - ürge (Citellus citellus)
2 — mókus (Sciurus vulgaris)
(Eredeti)
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4.2. Castoridae (Castor fiber)
A jövőbeni várható előfordulása miatt e faj rövid jellemzését 
is közlöm.
Koponyája feltűnően nagy (lásd a mérettáblázatot!), ezért 
csak a nutriával téveszthető össze. A hód megkülönböztető 
bélyegei a nutriával szemben: 1. a foramen infraorbitale 
jóval szűkebb; 2. az orrcsontok caudalis végükön össze
szűkülök; 3. a fissura palatina az állcsontra alig terjed át; 
4. a proc. paracondylaris rövid; 5. a fogazatban megnyil
vánuló különbségek közül megemlíthatő, hogy míg a nutriá- 
nál a fogsorban a harmadik valódi zápfog a legfejlettebb, 
addig a hódnál éppen fordítva: az előzápfog á legnagyobb, 
a harmadik valódi zápfog pedig a legkisebb a sorban.

4.3. Capromyidae (Myocastor coypus)
A nutria Dél-Amerikából származó, hazánkban prémtelepe
ken tenyésztett, s onnan időnként kiszabaduló állat. Hazánk 
éghajlata a faj tartós megtelepedését nem teszi lehetővé.
A hazai emlősöktől eltérően a sülalakúak alrendjébe (Hystri- 
comorpha) tartozik, így számos bélyegében eltér faunánk 
tagjaitól. Jellemzője a hosszú, magas arcorr, a széles interor
bitalis tájék, melyen kis processus supraorbitalis található. A 
foramen infraorbitale igen tág. A nyakszirti bütyök mellől 
fejlett nyúlvány (proc. paracondylaris) hajlik el. A fissura 
palatina nagyobb része az állcsonton húzódik. A szájpadlás 
az előzápfogak között nagyon keskeny; hátrafelé a zápfog
sorok széttartanak, így a szájpadlás is szélesedik. A choana 
az m3 hátsó vonalánál nyílik. Az állkapocs koronanyúlvá
nya csökevényes, a szögletnyúlvány viszont feltűnően fejlett.

10 13
Fogképlete: I^-C-P-M-. A zápfogak rágófelületén a zománc
rétegek és a dentinmezők jellegzetes rajzolatot hoznak létre 
(lásd a rajzot!).

A XIV. tábla magyarázata
1 — európai hód (Castor fiber)
2 - nutria (Myocastor coypus)
(1- Miller, 1912 nyomán, módosítva; 2 - Stohl, 1981 nyomán)
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4.4. Gliridae
Közepes-, ill. kistermetű rágcsálók. A koponya arcorri része keskeny, az 
orrcsont vékony, megnyúlt. Az agykoponyán tarajok sosem fejlődnek. 
A foramen infraorbitale kerekded, vagy ovális, sohasem résalakú. A 
fissura palatina rövid, a járomív kezdetéig teljed. A széles choana 
viszont mélyen a zápfogak közé nyúlik, így a margo liber az utolsó 
előtti, vagy az utolsó zápfogak között található. A szájpadláson közvet
lenül a choana előtt nyílik a foramen palatinum majus, a zápfogsor 
mögött pedig a fejlett foramen pterygopalatinum található. A dob- 

10 13
hólyag erősen duzzadt. A fogképlet I-C-P-M-. A brachyodont zápfogak 

rágófelülete keresztirányban rovátkolt, a fogak felépítése nemenként 
(genus) változik. Ugyanígy eltér az egyes nemeknél a foggyökér-nyí- 
lások alakulása is. A processus angularis mindig szögletes, széle perem- 
szerűen felhajlik.

4.4.1. Muscardinus avellanarius
Kistermetű faj. Az agykoponya gyengén domború. Az interorbitalis 
tájék néha homorú. A szögletnyúlványt ovális nyílás töri át.
Az előzápfogak mindkét fogsorban csőké vény esek. Ezzel szemben az 
első valódi zápfogak (M* és Mi) nyújtottak, hosszuk felülmúlja a többi 
fogét. A zápfogak rágólapján bemélyedést nem találni. Az alveolusok 
alapján is elvégezhető a határozás: az előzápfog mindkét fogsorban csak 
egy alveolussal bír. Az állcsonti zápfogaknak a többi pelétől eltérően 
4-4 alveolusa van. Az állkapocs zápfogai 3, 4, ill. 3 alveolussal bírnak 
(XII. képtábla/3.)

4.4.2. Glisglis
Nagytermetű pele. Az agykoponya lapítottabb. Az interorbitalis tájé
kon gyenge homorulat látható. A foramen infraorbitale nyújtott. A 
járomcsont igen hosszú, elöl érintkezik a könnycsonttal is! A szöglet
nyúlványon nyílás nincs.
Az előzápfogak nem csökevényesek, de az utolsó zápfognál így is 
kisebbek. A zápfogak rágófelülete gyengén homorú, a keresztirányú 
zománclécek néhol ívesen meghajlanak. Az állcsonti zápfogak alveolusai 
a következőképp alakulnak: a P 1-nek 2 (egymást követő!) alveolusa 
van, melyek közül a második nagyobb. A valódi zápfogak (M1-M3) 
alveolusainak száma 3-3, egy nagy belső (lingvalis) és mellette két ki
sebb külső (labialis). Az állkapocsban az előzápfognak 1, a valódi 
zápfogaknak 2-2 alveolusa van (XII. képtábla/5).
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4.4.3. Dryomys nitedula
Koponyája méretben is, jellegében is a két előző faj közötti átmenetet 
képviseli. A choana csak az utolsó zápfogak (M^) közé nyúlik be. A 
szögletnvúlvánvon a nyílás mindig megtalálható. A zápfogsor a kopo
nyához viszonyítva rövidebb, mint a mogyorós pelénél. Az előzáp- 
fogak közepesen fejlettek, kisebbek, mint az adott fogsor utolsó záp- 
foga. Az első zápfog nem feltűnően nyújtott. A zápfogakra jellemző 
a külső (labialis) oldalon található 2-3 kidudorodás. A foggyökér- 
nyílások alakulása a nagy peténél leírtakkal jórészt egyezik. Különbség 
az állcsonti előzápfog alveolusainál található, amennyiben az erdei 
peténél e fog két alveolusa egymás mellett helyezkedik el (XII. kép- 
tábla/4).

4.4.4. (Eliomys quercinus)
Koponyája méretben a nagy petével egyezik, felépítésében azonban 
attól eltér. így például fontos különbség a két fai között, hogy a kerti 
pele állkapcsán megtalálható a szögletnyúlványt áttörő lyuk. Emellett, 
a fogazat alapján az összes hazai faitól jól elválik a kerti pele. Jellemző 
e fajra a fejlett előzápfog (mindkét fogsorban!), az erősen beöblösödő 
zápfogak, melyek labialis szélén feltűnő dudorok találhatók.
Az állcsont előzápfogának - eltérően a többi pelefajtól - három 
alveolusa van; az utána következő zápfogaknak és az összes állkapcsi 
zápfognak (P+M) szintén 3-3 alveolusa van (XII. képtábla/6).

A XV. tábla magyarázata
1 — mogyorós pele (Muscardinus avellanarius)
2 - erdei pele (Dryomys nitedula)
3 - nagy pele (Glis glis)

A XVI. tábla magyarázata
A peték zápfogsorai: felső sorban állcsonti, alsó sorban állkapcsi 
fogsor
1 = XV. 1
2= XV. 3
3= XV. 2
4 — kerti pele (Eliomys quercinus)
(Eredeti)
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4.5. Spalacidae (Spalax leucodon)
Erősen specializált életmódú állat, s ez a koponya felépítésében is 
tükröződik. A járomívek erősek, a nyíltarai fejlett. Oldalnézetben az 
agykoponya tetején erős törés figyelhető meg. A fissura palatina csöke- 
vényes, a choana az M3 hátsó vonalát eléri. A foramen infraorbitale 

10 0 3 
egyenletesen széles, hajlott, bab-alakú. A fogképlet I-C-P-M-. A 

földikutya az ásást elsősorban alsó metszőfogaival végzi, így e fogak 
igen fejlettek: hátrafelé is megnyúltak, rejtett részük az állkapocs-test 
felszínén (a bütyöknyúlvány mellett) proc. alveolaris-t képez. A bü
työknyúlvány befelé hajlik, a szögletnyúlvány gyenge, felhajló. A 
zápfogak kontúrja kerekded, a rágólapokon ívelt, S-alakú dentinmezők 
láthatók. A hengeres zápfogak mélyen ülnek az állkapocsban, így az 
alveolusok minden zápfognál egy-egy közös üregből ágaznak szét 
(XII. képtábla/8).

4.6. Zapodidae (Sicista subtilis)
Kistermetű állat. Koponyája némileg az egerekére emlékeztet, azonban 
számos eltérés is található köztük. Fontos különbség az előzápfog 
megléte a szöcskeeregek állcsontjában. A fissura palatina hátul széle
sedő, az első valódi zápfogak (Ml) közé nyúlik be. A choana jóval a 
zápfogsor mögött található. A járomív elülső fele igen magas, (ellen
tétben az összes egérfélével /Muridae/). A járomcsont majdnem érinti a 
könnycsontot. A foramen infraorbitale tágassága szintén jó megkü
lönböztető bélyeg. Az állkapocs fontos jellemzője az utolsó zápfog 

10 13
(M3) mögött található nyílás. A fogképlet I-C-P-M-. A zápfogak 

gumósak. Az első két valódi zápfog közel azonos hosszúságú (az áll
csontban és az állkapocsban egyaránt!).
A kis előzápfog egy alveolussal bír, az állcsonti valódi zápfogaknak 
pedig 3-3 alveolusa van. Az Ml és M2 alveolusai közül a lingvalisan, 
elkülönülten elhelyezkedők nagyobbak. Az állkapocsban minden 
zápfognak 2 alveolusa van (XII. képtábla/7).

A XVII. tábla magyarázata
1 - nyugati földikutya (Spalax leucodon) 
ld— az állkapocs hátulnézetben
le— az állcsonti és az állkapcsi zápfogsor (a dentinmezők 

fekete színnel jelölve)
2 - csíkosegér (Sicista subtilis)
2e— az állcsonti és állkapcsi zápfogsor
(2e— Niethammer és Krapp nyomán; a többi eredeti)



XVII. képtábla
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4.7. Muridae
Az egyes nemek (genus) képviselői között jelentős méretbeli 
eltérés van, a koponya felépítésében szintén fellelhetők kü
lönbségek. A családra egységesen jellemzők a gumós zápfo
gak, az állcsonti zápfogak hármas gumósora. Fogképletük 
i|c^PqMj. A dobhólyag viszonylag kicsi. A foramen infra
orbitale elolnézetben ékalakú, alsó felében erősen beszűkülő. 
A járomívek vékonyak. A zápfogak mérete az elsőtől a har
madikig fokozatosan csökken.
4.7.1. Apodemus spp.
4.7.1.1. Apodemus (Sylvaemus) spp.
Közepes termetű egérfélék. Koponyájuk karcsú, az agykopo
nya gyengén domború. Az arcorr és az orrcsont nyújtott. 
Az interorbitalis tájék lapos, szélei lekerekítettek. Az állcsont 
járomnyúlványának éle gyengén homorú. A fissura palatina 
az MP elejét eléri, vége szélesen lekerekített. A choana a záp
fogsor mögött található. Az állkapocs-test alsó éle folyamato
san ívelő, a foramen mentale a collum mandibulae külső 
(labialis) oldalán nyílik. A gumós zápfogak fontosabb jellem
zőit a határozókulcs tartalmazza. Az alveolusok alakulása ál
talában a következő: az M 1-nek 4 (1 nagy + 3 kicsi) alveolusa 
van; az M^-nek 4, az M^-nak 3 hasonló méretű alveolusa van. 
Az állkapcsi zápfogak mindegyike 2-2 alveolussal bír (XII. 
képtábla/14).
A Sylvaemus-alnem három hazai faja közt méretbeli átfedés 
jelentkezik, ezért biztos elkülönítésük csak speciális vizsgála
tokkal végezhető el.
4.7.1.2. Apodemus (Apodemus) agrarius
A koponya főbb vonásaiban egyezik a Sylvaemus alnemnél 
leírtakkal, a határozókulcsban említett bélyegek alapján azon
ban a pirókegér könnyen elkülöníthető a többi erdeiegér-faj- 
tól.
Egyes szerzők (Mohr 1954; Andréra, Horacek 1982) az alve
olusok számában és elrendeződésében is említenek különbsé
geket. A megvizsgált magyarországi példányok alveolusai a 
Sylvaemus-alnemnél leírtaktól nem tértek el.______________
A XVIII. tábla magyarázata

1 - közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus)
2 — pirókeger (Apodemus agrarius)
(Eredeti)
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4.7.2. Mus musculus
Könnyen felismerhető faj; a többi hazai fajtól számos bélyeg 
elkülöníti. A koponya felülnézetben a homlokcsont előreirá
nyuló nyúlványairól ismerhető fel. Oldalnézetben jellemző a 
metszőfogon található bemetszés, valamint az állcsont járom
nyúlványának domború éle. A foramen infraorbitale alsó 
szegleténél kidudorodó izomtapadási felületet találunk, mely 
a többi egérfajnál sohasem ilyen fejlett. A többi egértől el
térően az állkapocs-test alsó szélén kis törést találunk. A fo
ramen mandibulae - az Apodemus-fajokkal összehasonlítva 
- hátrébb helyezkedik el. A foramen mentale az állkapocs
test oldalán nyílik.
Az alveolusok tekintetében erős redukciót állapíthatunk meg. 
Az állcsonti zápfogak 3-3, az állkapcsi zápfogak 2-2 alveo- 
lussal rendelkeznek; az utolsó zápfog alveolusai mindkét fog
sorban gyakran egybeolvadnak (XII. képtábla/15).
4.7.3. Micromys minutus
Kistermetű egérféle. A koponya tömzsi, az arcorr és az orr
csontok megrövidültek. Az összes hazai fajtól megkülönböz
teti az, hogy a mentalis ideggödör a collum mandibulae ge
rincén nyílik, így az csak felülnézetben látható. A fogazat 
és a koponya egyéb részletei az Apodemus-fajoktól jórészt 
csak méreteikben térnek el. Az alveolusok száma és elhelyez
kedése majdnem egyezik az Apodemus-fajokéval; különbség, 
hogy a törpeegér Ml-éhez tartozó alveolusok száma 5, az Mi
hez tartozó 2 fő-alveolus között pedig 1 kisebb is található 
(XII. képtábla/16). 
A XIX. tábla magyarázata

1 - házi egér (Mus musculus)
2 — törpeegér (Micromys minutus) 
(Eredeti)

A XX. tábla magyarázata
A hazai egerek állcsonti zápfogai
1 - pirokegér (Apodemus agrarius)
2 - erdeiegerek (Apodemus spp.)

4= XIX. 1.
(Eredeti)

A XXI. tábla magyarázata
A hazai egerek állkapcsi zápfogai; számozás: mint a XX. táblán 
(Eredeti)
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4.7.4. Rattus spp.
Méreteik alapján azonnal elkülöníthetők a többi egérfélétől. A koponya 
szögletesebb, rajta erős csonttarajok találhatók. A fissura palatina és a 
choana alakja, elhelyezkedése megegyezik az Apodemus-fajoknál 
leírtakkal. Az állközötti csontot az állcsonttól elválasztó varrat a fissura 
palatina első harmadánál húzódik. Az állcsont járomnyúlványának éle 
nyelvalakban előrehajlik, többek közt ez is szembeállítja a patkányokat 
a hörcsöggel. Az állkapocs külső (labialis) oldalán a metszőfog hátulsó 
rejtett része gyenge kidudorodást (proc. alveolaris) képez.
A két patkányfaj - a határozókulcsban leírtakon túl - különbözik még 
a járomívek alakjában is, amennyiben a vándorpatkány legnagyobb 
járomszélessége a középtájon található, a házi patkány járomívei viszont 
hátulsó felükben szélesednek ki legjobban. A fogazat és az alveolusok a 
két patkányfajnál nem mutatnak éles különbséget. Az alveolusok 
alakulása: az állcsonti zápfogaknak 5, 4, ill. 3, az állkapcsi zápfogaknak 
4,3, ill. 3 alveolusa van (XII. képtábla/13).

4.8. Cricetidae
A családot Magyarországon képviselő két alcsalád (Cricetinae és Micro- 
tinae) elsősorban a fogak felépítése alapján különböztethető meg. Fog
képletük egységesen i|c2p2m| A dobhólyag az egerekével ellentétben 
felfújt.

4.8.1. Cricetus cricetus
Közepes termetű rágcsáló. Koponyája némileg a patkányokéra emlé
keztet. Az arcorr tömzsi, széles. Az orrcsont első felében kiszélesedő. 
Az állcsont járomnyúlványának éle homorú (vö. a patkányokkal!). A 
járomívek hosszan széttartók, végükön hirtelen hajlanak vissza. A 
járomívek hátulsó csatlakozása fölött egy—egy nyílás található. Az 
interorbitalis tájékról induló, és az agykoponyán kétoldalt húzódó 
csottarajok párhuzamosan futnak. Az állközötti csontot az állcsonttól 
elválasztó varrat (sutura maxilloinicisiva) a fissura palatina-t középtájon 
szeli át. A fissura palatina a zápfogsor előtt marad, a choana viszont 
eléri a zápfogsor hátsó határát. A koronanyúlvány fejlettebb, mint a 
patkányoknál, a szögletnyúlványon pedig izomtapadási felületként 
szolgáló csontkiemelkedés látható. A proc. alveolaris nem fejlődik ki. A 
fogazat jellemzőit a határozókulcs tartalmazza.
Az állcsonti zápfogaknak 4, 4, ill. 3, az állkapcsi zápfogak mind- 
egyikének 2—2 alveolusa van (XII. képtábla/12).____________________
A XXII. tábla magyarázata

1 — vándorpatkány (Rattus norvegicus) 
ld- az Ml hármas gumósora
2 - házi patkány (Rattus rattus)
3 — közönséges hörcsög (Cricetus cricetus)
3d- az Ml kettős gumosora
(Eredeti)
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4.8.2. Microtus spp.
Közepes- vagy kistermetű pockok. Koponyájuk nem olyan lapos, mint 
azt a földi pocoknál tapasztalhatjuk. A koponyán kisebb csonttaraj 
fejlődhet. Az állkapcsi metszőfog hátsó része a bütyöknyúlvány belső 
oldalán dudort képez. Az egyes zápfogak szemközti háromszögei nem 
olvadnak egybe, így trapézszerű aentinmező nem alakul ki a rágó
lapokon. Az egyes fajokra jellemző zápfogak leírását a határozókulcs 
tartalmazza. A Microtus-fajok zápfogai mindig gyökértelenek (XII. 
képtábla/9.).
A mezei pocok két hazai rokonfajától koponyaméreteiben többnyire különbözik 
ugyan, az esetleges átfedések miatt azonban kizárólag méretadatok alapján nem 
végezhetjük el a határozást. Teljes bizonyossággal a csalitjáró pocok a mezei 
pocoktól csak összetartozó koponya és állkapocs birtokában különíthető el, mert 
néha a mezei pocok M2-jén is kialakulhat „agrestis-lefűződés”, az állkapcson pedig 
a foramen mandibulae elhelyezkedése módosulhat. Kiegészítő bélyeg lehet a 
csalitjáró pocoknál, hogy a lingvalis háromszögek nagyobbak és nyújtottabbak a 
labiálisoknál; önmagában e bélyeg azonban nem elég a meghatározáshoz!
4.8.3. Pitymys subterraneus
Kistermetű pocok. Koponyája viszonylag lapos, az agykoponyán 
csonttarajok nem fejlődnek. Az interorbitalis tájék széles, általában 3,6 
mm-nél szélesebb (Schmidt 1967, Libois 19/91 Ugyancsak Libois 
említi, hogy az orrcsontok hátsó széle egyenesen lenyesett, ellentétben 
a mezei pocokkal, melynél az orrcsontoK végén kis V-alakú bemetszés 
látható. A choana és az állkapocs a Microtus-iajokéhoz hasonlít.
Az utolsó állcsonti zápfog (m3) rágólapján - az Mj és M2 analógiájára 
- a második külső és belső háromszög gyakran kialakít egy trapézszerű 
dentinmezőt. A többi fog szerkezete ugyanolyan, mint a Microtus- 
fajoké; a zápfogak mindig gyökértelenek.
4.8.4. Clethrionomys glareolus
Kistermetű pocok. Fogazata a pézsmapocok fogazatára emlékeztet, 
persze annál jóval kisebb. A Microtus-fajoktól számos bélyegben külön
bözik.
A határozókulcsban használt bélyegeken túl jellemzi még az orrcsontok 
hosszabb volta, az agykoponya lekerekítettsege. Megemlíthető továbbá 
az M3 szerkezetének egyszerűsödése, a dentinmezők egybeolvadása. Az 
állkapcsi metszőfog hátulsó része megrövidült, vége a foramen mandi
bulae magasságán nem nyúlik túl, s a bütyöknyúlvány belső (lingvalis) 
oldalán nem képez kidudorodást. A bütyöknyulvány viszonylag karcsú, 
megnyúlt.
A zápfogak kb. 6 hónapos kor után gyökeresednek, zápfoganként 2 
gyökercsúccsal (XII. képtábla/10).

A XXIII. tábla magyarázata
1 — mezei pocok (Microtus arvalis)
ld - az arckoponya részlete: az orrcsont caudalis része
2 — földi pocok (Pitymys subterraneus)
3 — csalitjáró pocok (Microtus agrestis)
4 - erdei pocok (Clethrionomys glareolus) 
(ld, 2 — Libois, 1979 nyomán; a többi eredeti)
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4.8.5. Arvicola terrestris
A felnőtt példányok koponyája jóval nagyobb bármely Microtus-faj 
koponyájánál. A fiatal példányok azonban a két nagyobb faj (M. 
oeconomus, M. agrestis) öreg egyedeitől méreteikben nem különböz
nek, anatómiai bélyegek alapján azonban így is elvégezhető a határozás. 
Az állcsont utolsó zápfoga leegyszerűsített (lásd a XXV. képtáblát!). 
Az állkapocs első zápfoga egyszerű felépítésű, lingvalis oldalán mindig 
4 háromszög található (a Microtus-fajoknál 5!) Az M2 4 zárt dentinme- 
zővel (az első két háromszög nyitott). Az Mo-nál a három elkülönült 
dentinmező közel azonos méretű (az elsőn kifelé irányuló csúcs is lát
ható), a Microtus-fajoknál ezzel szemben az első dentinmező kisebb a 
harmadiknál. A zápfogak gyökértelenek.
A koponya jellemzéseként még említhető az interorbitalis tájékon in
duló, a homlokcsont közepén pedig két ágra szakadó csonttaraj, a vi
szonylag rövid fissura palatina és a kis dobhólyag. Az állkapcsot - túl 
a méretadatokon — jellemzi a bütyöknyúlvány melletti kis dudor 
(processus alveolaris).
4.8.6. Ondatra zibethica (= zibethicus)
Nagytermetű pocokféle, koponyája igen jellegzetes. Az arcorr viszony
lag hosszú; az orrcsont széles, hátulsó felében pedig hirtelen szűkülő. 
Az interorbitalis tájék nagyon szűk, közepén feltűnő gerinc húzódik (a 
falcsontig). A járomív magas; hátulsó csatlakozási pontja fölött kis nyí
lás található. Az agykoponya elején (os temporale) egy-egy, a szemüre
gek felé hajló csontnyelv figyelhető meg. A fissura palatina hosszú. A 
choana az középvonalánál található, közepén (a margó liber-ről) 
fejlett csonttüske fűződik le. Az állkapocs szögletes, az egyes nyúlvá
nyok kifejezettek. A symphysis mandibulae fejlett.
A zápfogak bordái nem élesek, az Mj sisakja szélesen lekerekített. Az 
M2 és M3 4-4 dentinmezővel rendelkezik. A fogakon a kor előrehalad
tával gyökerek alakulnak ki, és ennek megfelelően megjelennek az izo
lált foggyökér-nyílások is, zápfoganként 2 (XII. képtábla/11).
A XXIV. tábla magyarázata

1 — vízi pocok (Árvicola terrestris)
2 - pézsmapocok (Ondatra zibethica) (Eredeti)

XXV. A—B. tábla magyarázata
A hazai pocokfélék állcsonti zápfogai
1 - pézsmapocok (O.zibethica) 4 - földi pocok (P.subterraneus)
2 - vízipocok ÍA.terrestris) 5 - mezei pocok (M .arvalis)
3 — erdei pocok (C.glareolus) 6 — csalitjaró pocok (M.agrestis)
(Eredeti) 7 - patkányfeju pocok (M.oeco-

nomus)
A XXVI. A—B. tábla magyarázata

A hazai pocokfélék állkapcsi zápfogai
a számozás: mint a XXV. táblán (Eredeti)
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5. CARNIVORA
5.1. Canidae
Koponyájuk hosszúkás, az arckoponya jólfejlett. Az orrcsontok kes
kenyek, hosszúak. A szemüreg fölött csontnyúlvány található. A nyű
taraj általában kifejezett. Az agykoponya varratai felnőtt állatoknál 
is lathatók. A fissura palatina nyújtott, hossza a szélességét 3-4-szer 
felülmúlja. Az M2 és a röpnyúlvány töve között van a fossa pterygo
palatina. A processus retroarticularis a dobcsonttal érintkezik. A proc. 
paracondylaris megtalálható. A hazai fajok fogképlete ijC^P^Mj, vagyis 

a hazánkban előforduló ragadozók között a legteljesebb. Az első elő
zápfog (farkasfog = dens lupinus) néha hiányozhat. A zápfogak tarajo
sak, tépőfog (dens sectorius) mindkét fogsorban kialakul, M ill. Mj.
5.1. Canis spp.
A család nagytermetű fajai tartoznak ide. A koponyán a csonttarajok 
fejlettek. A járomívek erősen széttartók. A csontos szájpadlás az m2 
mellett végződik. A praesphenoideum belesimul környezetébe.
A metszőfogakon mellékcsúcsok találhatók. A felső szemfog egyene
sen lefelé hajlik.
A két hazai Canis-fajt elkülönítő anatómiai bélyegeket a határozókulcs 
tartalmazza. Méretkülönbség is van a két faj között (lásd a mérettáb
lázatot!).
Itt meg kell még említeni a farkas és a nagytermetű kutyafajták között fennálló 
különbségeket. A fontosabbak a következők: a dobhólyag a farkasnál nagyobb, 
felfújtabb, a kutyáknál kisebb, lapítottabb. Stohl (1981) szerint a farkasnál az 
állcsonti tépőfog (P4) hosszabb, mint az Ml és M2 együttesen, a kutyáknál ezzel 
szemben rovideob. Eltérően alakul a röpárok széjessége és mélysége is, ennek 
érzékeléséhez azonban mindenképpen összehasonlító csontanyagra van szükség.
5.1.2. Vulpes vulpes
Koponyája karcsú, az arcon keskeny, megnyúlt. A homlokcsont nem 
feltűnően domború. A felső metszőfogakon mellékcsúcsok nem talál
hatók. Az állcsonti szemfog egyenesen lefelé hajlik. A praesphenoideum 
kis gerincként kiemelkedik Környezetéből.
Mint arról korábban szó volt, Magyarországon prémesállat-telepeken a sarki rpkát 
(Alopex lagopus) is tenyésztik. Az összetéveszthetőség miatt röviden megemlíthe
tő, hogy e faj koponyája kisebb, a szemfölötti nyúlvány felülete kevésbé nomoru. 
Az állkapocs zárt helyzetében az alsó szemfog nem nyúlik túl a felső szemfog tö
vén. A sarki róka állkapcsán a koronanyúlvány hátsó éle - a Vulpes-fajokkál el
lentétben - erőteljesen hátrafelé hajlik.
5.1.3. Nyctereutesprocyonoides
Koponyája kicsi (conaylobasalis hossz 130 mm alatt), az agykoponya 
tarajai idős példányoknál fejlettek. A szájpadlás kevéssel az m2 mögött 
végződik. Az állcsonti szemfog kifelé hajlik. A koponyán egyéb specifi
kus bélyeget nem találni, az állkapocs jellemzőit a határozókulcs tar
talmazza.

A XXVII. tábla magyarázata 3 - vörös róka (Vulpes vulpes)
1 - farkas (Canis lupus) 4 - nyestkutya (Nyctereutes
2 — aranysakál (Canis aureus) procyonoides)
(la, 3b - Miller, 1912 nyomán; a többi eredeti)
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5.2. Ursidae (Ursus arctos)
Koponyája nagy méretéről, jellegzetes alakjáról azonnal felismerhető. 
Az arcorr hosszú, széles. A nyíltaraj fejlett. A dobhólyag lapos, a külső 
hallójárat (meatus auditorius externus) kifejezett. A szemüreg kicsi, el
lenben a fossa temporalis nagyon tág. A fogképlet l^CpP^Mj. A szem

fogak nagyok, mögöttük mindkét (értsd: az állcsonti és állkapcsi) fog
sorban csökevényes előzápfogak, ill. foghézag találhatók. A zápfogak 
sosem tépőfog-szerűek. A zápfogsorok majdnem párhuzamosan futnak.
5.3. Procyonidae (Procyon lotor)
Az arcorr rövid, az arckoponya folyamatosan ível át az agykoponyába. A menyét- 
félékhez hasonlóan az agykoponya varratai idős példányoknál nem láthatók. Az 

cularis-szal nem érintkezik. A fogképlet Az állcsonti szemfog rövid,
nem ívelő. A zápfogak között valódi tépőfogak nem alakulnak ki.
5.4. Mustelidae
Közepes, vagy kistermetű ragadozók. Koponyájukon az arcorr rövid, az 
agykoponya igen nagy. A nagyobb fajok koponyáján a nyíltaraj iólfej- 
lett. A homlokcsont fáromnyulványa (proc. zygomaticus) változó mér
tékben, de sosem erősen kifejezett. A fissura palatina ovális, de nem 
erősen nyújtott, és mindig kisebb az utolsó (s egyben egyetlen valódi-) 
zápfognal. A fossa pterygopalatina hiányzik, a csontos szájpadlás a záp
fogsor mögött hidat képez. A processus retroarticularis a dobhólyag so
sem érintkezik. A menyétfélékre jellemző, hogy a koponya varratai ko
rán eltűnnek (csak nagyon fiatal állatoknál figyelhetők meg!), így az 
arckoponya és az agykoponya egyes csontjai teljesen egybeolvadnak. 
A fogképlet az előzápfogak csökevényesedésétőí függően nemenként 
változik.
5.4.1. Meles meles
A legnagyobb hazai menyétféle. A nyíltaraj magassága felnőtt állatoknál 
a 10 mm-t is elérheti. A proc. mastoideus felülnézetben is látható. A 
dobhólyag és a külső hallójárat (meatus auditorius externus) fejlett. A 
fogképlet Az első előzápfog az állcsontban és az állka
pocsban egyaránt hiányozhat. A háromszögletű. A zápfogak között 
tarajos tépofog (dens sectorius) nincs.
5.4.2. Lutra lutra
Az arcorr feltűnően rövid, az agykoponya nagyméretű, de lapos. Az 
interorbitalis tájék mögött erős szűkület található. A nyíltaraj megtalál
ható, de viszonylag alacsony. A proc mastoideus felülnézetben is látha
tó. A dobhólyag erősen lapított. A fogképlet IjCyPjMj. Az állcsonti 
szemfog a fogsor vonalából kifelé helyeződik, a P1 a szemfog belső (la
bialis) oldalához szorul. Az állcsonti és állkapcsi fogsorban egyaránt ki
alakul tépőfog.

2 - vidra (Lutra lutra) 4 - mosómedve (Procyon lotorj
'L2 — Miller, 1912 nyomán, változtatva; 3 — Bobrinszíj és társai, 
1944 nyomán; 4 — eredeti)
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5.4.3. Martesspp.
Közepes termetű menyétfélék. Az agykoponya mérsékelten domború; a 
nyíltaraj idős példányoknál megtalálható, de mindig alacsony. A dobhó
lyag közepesen felfújt, a külső hallójárat kifejezett. A szögletnyúlvány 
kicsiny és kihegyezett. Fogképletük: Az első előzápfog csö-
kevényes, ritkán hiányozhat is. A P4 elülső belső nyúlványa jól elkülö
nül. Az Ml belső karéja viszonylag széles. A két hazai faj elkülönítésé
hez — a határozókulcsban leírtakon túl — felhasználható még az Ml, 
melynek külső (labialis) szélén a nyestnél kis bemetszést találni.

5.5.5. Mustela spp.
Kistermetű menyétfélék. A koponya profilvonala egyenes, vagy gyen
gén domború. Az agykoponyán a csonttarajok (crista sagittalis, crista 
nuchae) felnőtt állatoknál is alacsonyak. A processus paracondylaris 
hiányzik. A szögletnyúlvány rövid és lekerekített. Fogképletük: 
IjCpPjMj. Az utolsó állcsonti előzápfog (P^) elülső belső nyúlványa 
a külsőtől jól elkülönül. Az M^ belső karéja a külsővel közel azonos mé
retű. A három alnem (subgenus) jellemzése alább következik!

5.4.4.1. Mustela (Mustela) spp.
A család legkisebb termetű képviselői. Járomívük egyenletesen vékony, 
félköralakú. A foramen infraorbitale felülnézetben is látható. A röp- 
nyúlvány csökevényes. A dobhólyagok közti távolság egyenletesen 
szűk; a dobhólyag szilvaalakú. A menyét és a hermelin elkülönítésénél 
kiegészítő bélyegként megemlíthető, hogy míg a hermelinnél a foramen 
infraorbitale átmérője a szemfog alveolusánál általában kétszer na
gyobb, addig a menyétnél e két méret nagyjából megegyezik.

5.4.4.2. Mustela (Putorius) spp.
Az alnem képviselőire jellemző a felülnézetből is látható processus mas
toideus. A foramen infraorbitale kerekded, kicsi (a szemfog alveolusá
nál kisebb). Oldalnézetben a járomív csak mérsékelten hajlott, hátsó 
felében vastagodó, az agykoponyához éles törés után csatlakozik. A 
röpnyúlvány (proc. pterygoideus) viszonylag fejlett, széthajtó, néha ho- 
rogszerűen visszahajló. A dobhólyagok közti távolság viszonylag nagy, 
és hátrafelé szélesedő. A dobhólyag szögletes. (A határozókulcsban kö
zölt állkapcsi elkülönítő bélyeg elsősorban sorozatok vizsgálatánál 
nyújthat segítséget.)
A tenyésztett vadászgörény és vadonélő őse, a közönséges görény koponyája sok
ban megegyezik, de míg a közönséges görénynél a koponyaszélek a processus 
supraorbitalis mögött párhuzamosak, a vadászgörénynél a kérdéses helyen gyen
ge szűkület (postorbitalis befűződés) figyelhető meg.
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5.4.4.3. Mustela (Lutreola) spp. (Lásd még a 43-44. old.!)
A görényekre emlékeztető állatok, de ellentétben azokkal, a homloktá
jék lapos; a proc. supraorbitalis általában gyenge. A foramen infraorbi
tale viszonylag nagy, oldalról lapított. A dobhólyag nyújtott.
Az amerikai nyércet (Mustela/Lutreola/ vison) a rokonfajoktól megkü
lönbözteti a tépőfog (P3! feletti csontdudor, amely a for. infraorbitale 
alsó felében is kiemelkeaést képez ÍBobrinszkij, 1944). Jellemzője még 
e fajnak, hogy a P2 benyomul a P3 elülső két csúcsa közti beoblösö- 
désbe.
(Megjegyzés: egyes szerzők szerint az amerikai nyérc nem tartozik a Lutreola al- 
nembe; taxonómiai helye jelenleg tisztázatlan (Pavlinov, Rosszolimo 1987))
5.5. Felidae (Felis spp.)
Az arcon erősen megrövidült, profilvonala meredeken megy át a magas 
agykoponyába. A koponya varratai mindig megtalálhatók. Az orrcsont 
eleje az állközötti csonttól elkülönül. A foramen infraorbitale viszony
lag kicsi, ovális nyílás. A szemüreg tágas, a foramen lacrimale oldalné
zetben is látható. A szemüreget a széles homlokcsont és a jólfejlett 
járomcsont egy-egy nyúlványa hátulról majdnem zárja. A csontos száj
padlás szélén, az M' mellett beöblösödés (fossa pterygopalatina) látha
tó. A processus retroarticularis közepesen fejlett, közvetlenül a dobhó
lyag mellett található, de azzal nem érintkezik. A dobhólyag nagy, fel
fújt, a külső hallójárat hiányzik. A processus paracondylaris csökevé
nyes, a dobhólyagnoz simul. Az állkapocs koronanyúlványának hátulsó 
éle gyengén homorú, a szögletnyúlvány kicsi. A fogképlet: I^CjP^Mp 

A metszőfogak kicsik, a koponya tengelyére merőlegesen sorakoznak. 
A szemfogakon található barázda minden más ragadozótól megkülön
bözteti a macskaféléket. A zápfogak száma erősen lecsökkent. Az áll
csonti csökevényes előzápfog (pl) a vadmacskánál többnyire megtalál
ható, a hiúznál általában hiányzik. Az állcsonti egyetlen valódi zápfog 
is csökevényes. Az állkapocs valódi zápfoga szintén egyszerűbb felépí
tésű; más hazai ragadozók tépőfogától eltérően csak két csúccsal rendel
kezik.
A házimacskát a vadmacskától a következők alapján különítjük el: 1. A házimacs
ka orrcsontjának tövénél bemélyedés (glabella) található. 2.Méhely (1897) említi 
Blasius-ra (1857) hivatkozva, hogy a vadmacska homlokcsontja a hálántékcsonttal 
érintkezik, míg a házimacskanál e két csont érintkezését megakadályozza a közbe
ékelődő fal- es ékcsont. - A koponyaméretek nem adnak,abszolút különbséget, 
mert az ivartalanított házimacskak méretei a nagytermetű vadmacskák méreteit 
megközelítik (Szunyoghy, 1952).

A XXIX. tábla magyarázata
1 — nyest (Martes foina)
2 - nyuszt (Martes martes)
3 - hermelin (Mustela erminea)
4 - közönséges görény (Mustela putorius)
5 — mezei görény (Mustéi eversmanni)
6 — amerikai nyérc (Mustela vison)
7 — vadmacska (Felis silvestris)
7 c- házimacska
(1, 3, 4a, 6a — Miller, 1912. nyomán változtatva; a többi eredeti)
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1 - farkas (C. lupus) 8 - borz (M. meles)
2 — aranysakál (C. auerus) 9 — nyuszi (M. martes)
3 - vörös róka (V. vulpes) 10 - nyest (M. foina)
4— nyestkutya (N. procionoides) 11 - hermelin (M. erminea)
5 - barna medve ftr. arctos) 12 - menyét (M.nivalis): choana
6 — mosómedve (P. lotor) 13 — közönséges görény (M.puto-
7 - vidra (L. lutra) i4 _ vadmacska (F.silvestris)rius)
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6. ARTIODACTYLA
6.1. Suidae (Sus scrofa)^ (
A fogképlet általában IjC-P-Mj, tehát teljes fogazattal ren
delkezik. A vaddisznó a határozókulcsban említett bélyegek 
alapján az összes hazai vadfajtól elkülöníthető. Kiegészítés
ként megemlíthető néhány különbség a vaddisznó és a házi
sertés koponyája között. Fontos megkülönböztető bélyeg, 
hogy a vaddisznónál a koponya profilvonala egyenes, míg a 
házisertésnél a profilvonalban éles törés figyelhető meg (az 
arckoponya és agykoponya határán). Jellemző továbbá a 
járomív magasabb volta a házisertésnél. Az állkapocsban 
elkülönülten elhelyezkedő első előzápfog (farkasfog = dens 
lupinus) a házisertésnél gyakran hiányzik.

6.2. Bovidae
A család hazánkban előforduló fajait a határozókulcs alapján 
könnyen el lehet különíteni egymástól. Fogképletük egy- 

0 0 3 3
ségesen 1-C-P-M-.
A muflon jellemzését kiegészítendő, meg lehet említeni, 
hogy a halántékgödör (fossa temporalis) éles határ nélkül 
hajlik át a koponyatetőbe, ezzel szemben a házijuhnál a 
halántékgödröt jól kivehető csontperem határolja (Stohl 
1981). A házikecskét pedig a könnycsonti bemélyedés 
hiánya alapján különíthetjük el a juhoktól (így a muflontól 
és a házijuhtól egyaránt). További különbség, hogy a muf
lonnál és a házijuhnál a falcsont és homlokcsont közti ko
szorúvarrat (sutura coronalis) fordított V-alakú, míg a kecs
kéknél ez a varrat majdnem egyenes.

A XXXI. tábla magyarázata
1 — vaddisznó (Sus scrofa)
2 - szarvasfélék (Cervidae)
2a—zápfog felépítése
2b—a szemtájék felépítése
3 - tulokfélék (Bovidae)
4 — muflon (Ovis musimon)
5 — zerge (Rupicapra rupicapra): állkapocsrészlet
(1 - Miller, 1912. nyomán; 2a, 3a, 4, 5 - Szokolov I., 1959. nyomán)
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6.3. Cervidae
6.3.1. Alces alces
Az agykoponya viszonylag kicsi és szögletes, oldalnézetben 
homorú; az arckoponya erőteljes. Az állközötti csont fel
tűnően fejlett (hossza a zápfogsomál nagyobb), a csökevé- 
nyes orrcsonttal azonban nem érintkezik. Az állközötti csont 
elülső részén nem képez széles csontlapot. A könny csont 
hossza a szemüreg átmérőjét felülmúlja, felületén csak gyen
ge bemélyedést találni. A dobcsont kicsi és szögletes. Az áll
csonti szemfog mindkét ivarnál hiányzik, tehát fogképlete 
0 0 3 3I-C-PjMj. Az egyes metszőfogak szimmetrikusak. A met

szőfogak és a szemfog alakja hasonló, e fogak inkább csak 
méretben különböznek.

6.3.2. Capreolus capreolus
Az agykoponya erősen domború. A könny csont rövid ebb a 
szemüreg átmérőjénél, a felületén gyenge bemélyedés talál
ható. Az állközötti csont rövid, gyakran az orrcsontot sem 
éri el, elején nem kiszélesedő. A szájpadláscsont határa a 

vonalánál húzódik. Fogképlete I^C^PjM-, felső szemfog 

csak a fiatal hímeknél, de azok közt is csak ritkán található. 
Az egyes metszőfogak aszimmetrikusak; az első jólfejlett, 
a második kevésbé, a harmadik metszőfog és a szemfog igen 
csökevényes.

A XXXII. tábla magyarázata
1 — jávorszarvas (Alces alces)
1 c— állkapocsrészlet
2 — őz (Capreolus capreolus)
(le, 2c - Miller, 1912 nyomán; a többi Szokolov I. 1959 nyomán)
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6.3.3. Cervus spp.
Az agykoponya domború. A könnycsont a szemüreg átmérő
jét általában felülmúlja, a felületén található bemélyedés min
dig mély, és élesen elhatárolt. A szájpadláscsont határa az 
hátulsó (caudalis) vonalánál húzódik. Az állközötti csont az 
orrcsontot legalább érinti; az állközötti csont eleje kiszéle
sedő. A dobhólyag a dámvadnál és a szika-szarvasnál felfújt 
és sima, a gímszarvasnál kicsiny és szögletes.
A felső szemfog a dámvad kivételével megtalálható, így fog- 

01-033
képletük I^C --PjMj. Az állkapcsi metszőfogak változó mér

tékben aszimmetrikusak: a gímszarvasnál gyengén aszimmetri
kusak, a három metszőfog és a szemfog inkább csak méretük
ben különböznek. A dámvadnál ezzel szemben az egyes met
szőfogak erősen aszimmetrikusak, az I3 és a szemfog pedig 
csökevényes, kúpszerű.

A XXXIII. tábla magyarázata
1 - gímszarvas (Cervus elaphus)
ld—az agykoponya részlete alulnézetben
2 — szika-szarvas (Cervus nippon)
2a—a szaggatott vonal mutatja a processus angularis alakulását, a 

gímszarvas állkapcsával összehasonlítva
3 - dámvad (Cervus dama)
3a— az agykoponya részlete, felülnézetben
(la, le, 3c — Szokolov I., 1959 nyomán; lb, 3d - Miller, 1912 
nyomán; a többi eredeti)



XXXIII. képtábla
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I. táblázat
a hazai rovarevők egyes méretadatai 

(Szunyoghy, 1972 nyomán)
(mm-ben)

faj
condylobasa

lis hossz
járomszé

lesség
fogsor
hossz

az állkapocs

Erinaceus 
concolor

58,2-64,2 32,6-36,5 27,8-32,0
22,6-25,4

42,0-48,2

Talpa europaea 31,6-38,5 11,0-13,0 12,2-14,0
11,8-12,9

21,3-24,5

Sorex araneus 16,3-19,7 -
8,2- 9,0
7,7- 8,4

9,2-10,3

Sorex alpinus* 17,8-18,5 -
8,0- 8,7
7,5- 8,0

9,9-10,3

Sorex minutus 14,9-15,6 -
6,3- 6,8
6,0- 6,4

7,0- 7,8

Crocidura 
leucodon

18,6-19,0 -
8,4- 9,2
7,7- 8,5

10,4-11,0

Crocidura 
suaveolens

16,0-16,9 -
7,0- 7,8
6,6- 7,3

9,0-10,6

Neomys fodiens 20,4-22,1 -
10,1-10,8
9,4-10,1

10,1-12,0

Neomys 
anomalus

19,2-21,9 -
9,3-10,2
8,7- 9,5

9,7-11,2

saját mérés, (8 pd)
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II. táblázat
a hazai denevérek méretadatai

(Topál, 1969 nyomán)
(mm-ben)

faj
condyloba- 
salis hossz

járomszé
lesség

fogsorhossz 
(C-M!)

az állkapocs

Rhinolophus 
hipposideros

14,3-15,3 7,6- 8,0 5.3- 5,8
5.4- 5,9

9,7-10,3

Rhinolophus 17,1-18,5 9,5-10,0 6,3- 6,6
6,6- 7,0

11,7-12,3

Rhinolophus fer- 
rumequinum

20,5-22,1 11,6-12,7 8,3- 9,0
9,0- 9,6

15,1-16,6

Myotis myotis 22,0-23,5 14,7-16,1 9,8-10,8
10,3-11,7

17,7-19,0

Myotis blythi 19,7-21,2 13,4-14,5 8,2- 9,1
9,0-10,0

15,8-17,1

Myotis 
bechsteini

16,0-16,8 9,9-10,6 6,8- 7,3
7,2- 7,6

12,0-13,0

nattereri
14,3-15,8 9,8-10,6 5,9- 6,4

6,2- 6,8
11,2-12,3

Myotis 
mystacinus

11,8-13,6 7,8- 8,7 4,9- 5,4
5,2- 5,6

9,0-10,0

brandti
13,3-14,2 8,7- 8,9 5,4- 5,8

5,6- 5,9
9,8-10,7

Myotis 
emarginatus

14,2-15,2 9,5-10,0 6,1- 6,5
6,5- 7,0

11,1-12,0

Myotis 
dasycneme

15,6-16,7 10,8-11,7 6,5- 7,2
6,5- 7,2

11,9-12,9

daubentoni
13,2-14,0 8,8- 9,4 5,1- 5,5

5,4- 5,8
9,9-10,6



- 156 -

(A II. táblázat folytatása) (mm-ben)

faj
condyloba
salis hossz

járomszé
lesség

fogsorhossz 
(C-M!)

az állkapocs 
hossza

Plecotus 
auritus

14,6-15,8 8,1- 8,9 5,2- 5,7

5,7- 6,3
10,0-10,8

Plecotus 
austriacus

15,9-16,9 8,9-10,0 5,9- 6,4

6,4- 6,9
10,9-11,8

Barbastella 
barbastellus

13,0-13,6 7,4- 7,7 4,6- 4,7

4,9- 5,1
8,9- 9,3

Pipistrellus 
pipistrellus

10,5-11,9 7,1- 7,9 3,9- 4,6

4,2- 4,8
7,7- 8,6

Pipistrellus 
nathusii

12,5-13,2 8,1- 8,4 4.5- 4,7

4.6- 5,0
9,1- 9,5

Nyctalus 
noctula

17,7-19,0 12,1-13,7 7,0- 7,6

7,3- 8,1
13,6-15,1

Nyctalus 
leisleri

14,7-16,1 10,2-10,7 5,8- 6,3

6,1- 6,3
11,0-12,0

Nyctalus 
lasiopterus

22,2-23,0 15,5-16,1 8,5- 9,1

9,4- 9,8
17,1-18,2

Eptesicus 
serotinus

18,8-21,0 13,3-14,7 7,5- 8,3

8,0- 8,9
14,6-16,2

Eptesicus 
nilssoni

13,8-15,4 9,7-10,4 5,0- 5,8

5,8- 6,3
10,9-11,6

Vespertilio 
murinus

14,3-15,6 9,3-10,0 5,1- 5,5
5,3- 6,4

10,5-11,3

Miniopterus 
schreibersi

14,4-15,2 8,3- 8,9 5,8- 6,2

6,2- 6,5
10,7-11,3
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III. táblázat
a hazai nyulak és rágcsálók néhány méretadata

(mm-ben)

faj
condylaba- 
salis hossz

interorbita
lis szélesség

járomszé
lesség

zápfogsor- 
hossz

megj.

Lepus 
europaeus

80-92 18-26 43-49 16-20
17-21

n=15

Oryctolagus 
cuniculus

64-73 12-15 35-41 13-15
13,5-16

n=15

Sciurus 
vulgaris

41,2-49,0 15,3-19,2 26,2-31,5 9,2- 9,6
8,8- 9,3

n=15

Citellus 
citellus

38,3-41,8 8,3- 9,8 25,0-28,6 8,6- 9,6
8,1- 9,0

n=15

(Castor 
fiber)

121-146,6 24,0-33,3 87,0-1073 30,5-35,0 Ognev 

(1947)

Myocastor 
coypus

93-113 26-33 61-70 26-30
29-32

n=10

Muscardinus 
avellanarius

18,8-22,5 3,3- 3,8 10,5-14,0 4,3- 4,6
4,2- 4,5

n=15

Dryomys 
nitedula

20,4-25,4 4,0- 4,3 14,2-15,7 3,7- 4,1
4,0- 4,1

n = 6

Glis glis 31,2-36,0 4,6- 5,0 19,0-24,0 6,1- 6,7
6,7- 7,2

n=15

(Eliomys 
quercinus)

31,0-33,0 4,8- 5,3 19,0-22,2 5.5- 6,2
5.6- 5,9

n= 4

subtilis
16,9-18,2 3,6- 4,0 9,2-10,0 3,0- 3,2

2,7- 3,1
n= 5

Spalax 
leucodon

34,8-47,0 6,3- 9,0 24,6-38,2 6,2- 7,5
6,0- 7,4

n = 10

Apodemus 
flavicollis

22,4-27,0 3,9- 4,6 12,2-193 4,0- 5,0
3,6- 4,4

Demeter

A.sylvaticus 16,7-23,7 3,3- 4,3 9,3-13,2 3,0- 4,3
3,9- 4,1

Demeter
A. közi.
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(mm-ben)(A III. táblázat folytatása)

faj
condylaba- 
salis hossz

interorbita
lis szélesség

járomszé
lesség

zápfogsor- 
hossz

megj.

A.microps 18,0-22,2 3,6- 4,1 10,3—123 3,4- 4,0
33— 3,6

Demeter 
A. közi.

A.agrarius 19,6-24,8 3,8- 4,4 10,2-123 3,7- 4,3
3,7- 4,2

n = 20

Micromys
minutus

15,0-17,9 3,1- 3,3 8,2- 8,5 2,8- 3,0
2,6- 2,9

n = 15

Mus musculus 17,6-20,6 3,3- 3,8 8,9- 9,7 3,0- 3,7
2,9- 3,2

n=15

Rattus rattus 34,8-43,5 5,3- 6,8 15,5-20,8 6,2- 7,3
5,9- 6,8

n=15

R.norvegicus 33,8-46,3 5,7- 7,3 15,8-23,9 6,9- 8,2
6,7- 7,2

n=15

Cricetus 
cricetus

39,4-51,4 6,0- 6,7 21,3-29,6 7,4- 8,2
73- 8,5

n = 15

Ondrata
zibethica

62-64 6,0- 6,7 32,5 - 39,0 13,0-15,5
14,0-15,5

n = 10

Clethrionomys 
glareolus

21,0-24,7 4,0- 4,5 11,2-13,6 5,1- 5,6
5,0- 5,5

n = 20

Arvicola 
terrestris

27,0-36,8 4,4- 5,0 14,8-22,8 7,7- 9,5
7,9- 9,3

n = 20

Pitymys sub
terraneus

20,5-22,0 3,6- 4,1 11,7-13,2 5,2- 5,6
5,0- 5,7

n = 15

Microtus 21,6-25,7 3,1- 3,6 11,8-15,0 5.5- 6,3
5.6- 6,2

n = 20

M.agrestis 21,7-28,7 3,2- 3,7 12,5-15,6 6,2- 7,0
5,8- 6,4

n = 20

M.oeconomus 24,8-29,0 33- 3,7 12,5—15,8 6,2- 7,2
6,0- 7,1

n = 15
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IV. táblázat
a hazai ragadozók néhány méretadata

- C-M hossz

faj
condyloba
salis hossz

interorbita
lis szélesség

járomszé
lesség

fogsorhossz 
(I-M)

megj.

Nyctereutes 
procyonoides

115-123 21-24 65-72 56-59
56-72

n = 6

Canis lupus 219-255 41-51 125-156 116-133
119-134

n=10

C.aureus 139-167,4 23,3-27,9 84-97,6 51,5-62,7* Demeter 
A. közi.—

Vulpes 
vulpes

133-156 22-33 72-86 74-86
73^84

n=15

Ursus ursus 257-380 - 147-234,6
1032-139,5* Piskolti 

H. közi.

(Procyon 
lotor)

106-114 22-27 71-83 50-53
48-53

n= 5

Martes 
martes

72-86 18,5-23 40-51 31-38
33-39

n = 15

M.foina 74-84 20-23 46-52 32-36
34-37

n=15

Mustela 
erminea

43-52 8-13 23-31 13,7-16,8
13,9-17,0

n = 15

M. nivalis 33-42 7-10 16-22 10,3-13,2
10,2-13,4

n = 20

M.putorius 58-64 14-21 33-45 21- 25
22- 27

n = 20

M.eversmanni 59-71 15-19 36-45 21-24
23-27

n = 20

(M.vison) 57-65 12-15 31-37 21- 23
22- 23

n«15

Meles meles 122-133 29-32 74-79 52- 55
53- 56

n = 20

Lutra lutra 106-124 18-26 63-78 39-45
42-48

n = 20

Felis sil
vestris

86-93 18-21 66-77 36-38
33-36

n=10

F.lynx 121-142 27-36 91-110 52- 61
53- 64

n = 5
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V. táblázat
a párosujjú patások hazai képviselőinek néhány méretadata

(mm-ben)

x - basalis hossz

faj
condylobasa

lis hossz
járomszé

lesség
zápfogsor- 

hossz
megj.

Sus scrofa 277-452 103-176 94-135
88,6-164

Miller

(1912)

Capreolus 
capreolus

172,6-190 79-92 51,5—58,8

60,8-67,2

Miller

(1912)

Alces alces 450-517* 180-206 135-145

148-160

Topál,Vörös 

(1984)

Cervus elaphus 309-366 124-152 86-121 Miller

(1912)102,5-135,4

Cervus nippon 216-261 95,6-118,7 61,8-85,9

71,3-95,4

Gaffrey

(1961)

Cervus dama 236-275 101-121 69-82,4

78,4-87,4

Miller

(1912)

Ovis musimon 210-232 94,6-106 62,8-71

65,6-75

Miller

(1912)

Rupicapra 
rupicapra

189-207,6 81,4-90 52-59

57-61,4

Miller

(1912)
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IRODALOM
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MAGYARORSZÁG EMLŐSEINEK NÉVJEGYZÉKE

A névjegyzékben a hazánkban őshonos, a betelepített, az időnként 
bevándorló, valamint - kérdőjellel - a jövőben várhatóan előkerülő em
lősfajok szerepelnek.

INSECTIVORA - ROVAREVŐK

Erinaceidae - Sünfélék

1. Erinaceus concolor Martin, 1838......................................... Keleti sün

Talpidae - Vakondfélék

2. Talpa europaea L., 1758 ........................................Közönséges vakond

Soricidae - Cickányfélék

3. Sorex araneus L., 1758...................................................... Erdei cickány
4. Sorex alpinus Schinz, 1837............................................ Havasi cickány
5. Sorex minutus L., 1766 .....................................................Törpecickány
6. Crocidura suaveolens Pallas, 1811 ..................................Keleti cickány
7. Crocidura leucodon Hermann, 1780................................Mezei cickány
8. Neomys fodiens Pennant, 1771 .................... Közönséges vízicickány
9. Neomys anomalus Cabrera, 1907......................... Miller vízicickánya

CHIROPTERA - DENEVÉREK

Rhinolophidae - Patkósdenevérek

10. Rhinolophus hipposideros
Bechstein, 1800........................................................... Kis patkósdenevér

11. Rhinolophus euryale
Blasius, 1853.............................................Kereknyergű patkósdenevér

12. Rhinolophus ferrumequinum
Schreber, 1775......................................................... Nagy patkósdenevér

Vespertilionidae - Simaorrú denevérek

13. Myotis myotis Borkhausen, 1797......................... Közönséges denevér
14. Myotis blythi Tomes, 1857 ................................... Hegyesorrú denevér
15. Myotis bechsteini Kuhl, 1818....................................Nagyfülű denevér
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16. Myotis nattereri Kuhl, 1818............................... Horgasszőrű denevér
17. Myotis mystacinus Kuhl, 1819..................................................Bajuszos denevér
18. Myotis brandti Eversmann, 1845 ...............................Brandt denevére
19. Myotis emarginatus E. Geoffroy, 1806............ Csonkafülű denevér
20. Myotis dasycneme Boine, 1825........................................................Tavi denevér
21. Myotis daubentoni Kuhl, 1819..........................................................Vízi denevér
22. Plecotus auritus L., 1758.............................Barna hosszúfülű-denevér
23. Plecotus austriacus Fischer, 1829...........Szürke hosszúfülű-denevér
24. Barbastella barbastellus

Schreber, 1774.....................................................................Pisze denevér
25. Pipistrellus pipistrellus

Schreber, 1775.........................................................................Közönséges törpedenevér
26. Pipistrellus nathusii

Keys. et Bias., 1839 ................................Durvavitorlájú törpedenevér
27. Pipistrellus kuhli Kuhl, 1819................. Fehérszegélyű törpedenevér
28. Hypsugo savii Bonaparte, 1837 ........................... Alpesi törpedenevér
29. Nyctalus noctula Schreber, 1775........................................................Rőt koraidenevér
30. Nyctalus leisleri Kuhl, 1819..................................................Szőröskarú koraidenevér
31. Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ....................Óriás-koraidenevér
32. Eptesicus serotinus Schreber, 1774................................................ Nagy késeidenevér
33. Eptesicus nilssoni Keys. et Bias., 1839................Északi késeidenevér
34. Vespertilio murinus L., 1758.................................Fehértorkú denevér
35. Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819............ Hosszúszárnyú denevér

LAGOMORPHA - NYÚLALAKÚAK

Leporidae - Nyúlfélék

36. Oryctolagus cuniculus L., 1758............................................ Üregi nyúl
37. Lepus europaeus Pallas, 1778 .............................................. Mezei nyúl

RODENTIA - RÁGCSÁLÓK

Sciuridae - Mókusfélék

38. Sciurus vulgaris L., 1758 .............................................................. Mókus
39. Citellus citellus L., 1766................................................................... Ürge

(Castoridae - Hódfélék)

? Castor fiber L., 1758 ............................................................Európai hód
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Gliridae - Pelefélék

40. Muscardinus avellanarius L., 1758.................................Mogyorós pele
41. Dryomys nitedula Pallas, 1778................................................ Erdei pele
42. Glis glis L., 1766........................................................................Nagy pele
? Eliomys quercinus L., 1766 .....................................................Kerti pele

Zapodidae - Szöcskeegér-félék

43. Sicista subtilis Pallas, 1773 .... Csíkosegér (= csíkos szöcskeegér)

Spalacidae - Földikutya-félék

44. Spalax leucodon Nordmann, 1840........................ Nyugati földikutya

Muridae - Egérfélék

45. Apodemus sylvaticus L., 1758 ......................... Közönséges erdeiegér
46. Apodemus flavicollis Melchior, 1834............ Sárganyakú erdeiegér
47. Apodemus microps

Kratochvil et Rosicky, 1953 ................. Kislábú (=szürke) erdeiegér
48. Apodemus agrarius Pallas, 1771.............................................Pirókegér
49. Micromys minutus Pallas, 1771............................................. Törpeegér
50. Mus musculus L., 1758 .......................................................... Házi egér
51. Mus spicilegus Petényi ,1882................................................. Güzüegér
52. Rattus rattus L., 1758.......................................................... Házi patkány
53. Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 ........................... Vándorpatkány

Cricetidae - Hörcsögfélék

54. Cricetus cricetus L., 1758 ....................................Közönséges hörcsög
55. Ondatra zibethica L., 1766 ...............................................Pézsmapocok
56. Clethrionomys glareolus Schreber, 1780......................... Erdei pocok
57. Arvicola terrestris 1., 1758...................................................................Vízi pocok
58. Pitymys subterraneus Selys-Longhamps, 1836 .............. Földi pocok
59. Microtus arvalis Pallas, 1779.............................................Mezei pocok
60. Microtus agrestis L., 1761........................................................ Csalitjáró pocok
61. Microtus oeconomus Pallas, 1776....................................... Patkányfejű pocok
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CARNTVORA - RAGADOZÓK

Canidae - Kutyafélék

62. Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 ................................Nyestkutya
63. Canis lupus L., 1758........................................................................Farkas
64. Canis aureus L., 1758............................................................ Aranysakál
65. Vulpes vulpes L., 1758..........................................................Vörös róka

Ursidae - Medvefélék

66. Ursus arctos L., 1758.......................................................... Barna medve

(Procyonidae - Mosómedve-félék)

? Procyon lotor L., 1758......................................................... Mosómedve

Mustelidae - Menyétfélék

67. Meles meles L., 1758..........................................................................Borz
68. Lutra lutra L., 1758........................................................................ Vidra
69. Martes martes L., 1758 ................................................................. Nyuszt
70. Martes foina Erxleben, 1777 .......................................................... Nyest
71. Mustela erminea L., 1758..........................................................Hermelin
72. Mustela nivalis L., 1766 ...............................................................Menyét
73. Mustela putorius L., 1758 ....................Közönséges (=házi) görény
74. Mustela eversmanni Lesson, 1827............ Mezei (=molnár) görény
? Mustela vison Schreber, 1777...................................... Amerikai nyérc

Felidae - Macskafélék

75. Felis silvestris Schreber, 1777 .............................................Vadmacska
76. Felis lynxL., 1758.............................................................................. Hiúz

ARTIODACTYLA - PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Suidae - Sertésfélék

77. Sus scrofa L., 1758 .................................................................. Vaddisznó

Cervidae - Szarvasfélék

78. Capreolus capreolus L., 1758..............................................................Őz
79. Cervus dama L., 1758..................................................................Dámvad
80. Cervus elaphus L., 1758 .......................................................Gímszarvas
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81. Cervus nippon Temminck, 1838......................................Szika-szarvas
82. Alces alces L., 1758.............................................................Jávorszarvas

Bovidae - Tulokfélék

83. Ovis musimon Pallas, 1811.......................................................... Muflon
84. Rupicapra rupicapra L., 1758.........................................................Zerge
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MEGJEGYZÉSEK A MÁSODIK KIADÁSHOZ

Az emlőshatározó első kiadásának kéziratát 1988 augusztusában 
zártam le. Az azóta bekövetkezett változások szükségessé teszik, hogy a 
jelen kiadásban legalább pótlólag néhány módosító megjegyzést fűzzek 
a könyvhöz. Teljesen átdolgozott kiadás megjelentetésére - anyagi okok 
miatt - sajnos nem vállalkozhattunk, s minthogy az eredeti nyomdai le
mezek szövegét nem lehet megváltoztatni, ezért az alábbi kiegészítések 
értelemszerűen módosítják az itt tárgyalt fajokról korábban leírtakat!

Havasi cickány (Sorex alpinus) - Dankovics Róbert (személyes 
közi.) ezt a fajt Nyugat-Magyarország több határközeli pontján gyűjtöt
te. A havasi cickány tehát nem kizárólag Kőszeg mellett fordul elő ha
zánkban; az a megállapítás azonban továbbra is érvényes, hogy a faj 
előfordulása az ország központi területeiről nem várható.

Brandt denevére (Myotis brandti), bajuszos denevér (Myotis 
mystacinus) - Doborosi Dénes (levélbeli közi.) mindkét fajnál észlelte 
a sarkantyúkaréj meglétét, ill. hiányát, így tehát a 29. oldalon található 
határozókulcsnak a sarkantyúkaréjra vonatkozó része módosításra szo
rul. A két faj legbiztosabban a fogazat alapján különíthető el egymástól.

Alpesi törpedenevér (Hypsugo savii) - Minthogy egészen az 1990- 
es évekig Magyarországon senki sem figyelte meg e fajt, ezért az első 
kiadás határozókulcsaiban egyáltalán nem is szerepelt. 1991. augusztus 
15-én a Bükkben, a Magyar Denevérkutatók Baráti Köre által szervezett 
táborban ennek a fajnak egy hím példánya is hálóba került (Dobrosi Dé
nes közi.), az állatról bizonyító fényképek is készültek. Ezt az adatot a 
szakemberek általánosan elfogadták, így a határozó második kiadásának 
módosított névjegyzékében már ez a faj is szerepel. Az alpesi denevér 
küllemi sajátosságai közül a legfontosabb, hogy fülfedője jóval széle
sebb, mint a hasonló alkatú Pipistrellus-fajok fülfedője. A fogazat jel
lemzői közül kiemelendő, hogy a Pipistrellus-fajoktól eltérően álkapcsi 
zápfogai myotodontok, az 1. felső előzápfog pedig lényegesen kisebb, 
mint a 2. felső metszőfog, sőt egyes példányoknál az 1. felső előzápfog 
hiányzik.
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Fehérszegélyű törpedenevér (Pipistrellus kuhli) - Ez a faj hazánk 
emlősfaunájának legújabban kimutatott tagja. Első magyarországi példá
nyát Zala megyében Fehér Csaba fogta 1993 augusztusában, majd ha
marosan ugyancsak ő és Doborosi Dénes további 2 nőstény és 2 hím 
egyedet is gyűjtött. Még ugyanabban a hónapban előkerült a faj egy 
újabb példánya a Mecsekből a Magyar Denevérkutatók Baráti Körének 
táborában, ezúttal is Fehér Csaba részvétele mellett. A faj legfontosabb 
elkülönítő bélyege, hogy a többi hazai Pipistrellus-fajtól eltérően az 1. 
felső előzápfog egyhegyű.

Güzüegér (Mus spicilegus), házi egér (Mus musculus) - Koráb
ban e két fajt csupán alfaji szinten különítették el, így az utóbbi évtize
dekben a güzüegeret a házi egér alfajának tartották. Éppen ezért határo
zóm első kiadásában mindössze a „Mus musculus” faj szerepelt. A leg
újabb molekuláris biológiai vizsgálatok eredményeképpen a Petényi Sa
lamon János által 1882-ben leírt formát ma már önálló fajként ismerik 
el. A kétségbevonhatatlan biokémiai különbségeken túl a güzüegeret jel
lemzi a dombépítés (az ún. güzühordás), valamint az a tény, hogy az 
emberi településeket kerüli. A güzüegér küllemi bélyegei közül kieme
lendő, hogy a farka rövidebb a testénél, hátoldala szürke, hasoldala és 
lábfeje viszont fehér. A koponya felépítésében - a háziegérrel összeha
sonlítva - csak elenyésző különbségek találhatók (elsősorban a járomív 
szerkezetében). A klasszikus morfológiai bélyegek nehéz értékelhetősé
ge miatt a bagolyköpetekből előkerülő maradványokat továbbra is 
összefoglalóan Mus sp.-ként célszerű említeni (Csorba Gábor közi.).

Végezetül ezen a helyen szeretném megköszönni Forrásy Csabának, 
hogy e könyv borítójára önzetlenül átengedte néhány emlősfényképét. 
Úgy vélem, ezek a képek önmagukban is érzékeltetik, milyen pompás 
és kutatásra érdemes az éjszakai, rejtett életmódot folytató emlősök vi
lága is.

Budapest, 1993. december
A szerző
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