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Bevezetés 
 
 

Amikor Wolf Bartmann, a Dortmundi Állatkert (Zoo Dortmund) korábbi igazgatója 1988-ban létrehozta a 

sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla) Nemzetközi Törzskönyvét (International StudBook, ISB) 
és Európai Fajfenntartó Tenyészprogramját (European Endangered Species Programme, EEP), a faj 
még mindig a rejtélyes állatok közé tartozott a világ állatkertjeiben. Úgy tűnt, senki sem törődött igazán 
ezzel a különös és furcsa megjelenésű fajjal, s tartása esetén mindössze a dél-amerikai nyílt füves 
területek faunáját bemutató társaskifutók egyik tagjaként volt látható. 
     Ettől az időszaktól kezdődően a sörényes hangyászok globális állatkerti populációja növekedett, s a 
szaporítási siker is egyre inkább rendszeressé vált. A kései ’90-es évektől Ilona Schappert – a 
Dortmundi Állatkert igazgatóhelyettese – gyűjti az információkat a fogságban élő sörényes 
hangyászokról és felelős azok törzskönyvéért és tenyészprogramjáért (EEP). Habár Lydia Möcklinghoff 
másként ítéli meg a helyzetet a fajról szóló fontos munkájában, mely a Kölni Állatkert Folyóiratának 
(Zeitschrift des Kölner Zoos) aktuális számában olvasható (MÖCKLINGHOFF 2009), azt mondhatjuk, hogy 
a sörényes hangyász még mindig nem igazán népszerű faj az állatkerti gyűjteményekben, 
     A Dortmundi Állatkert 1975-ben szerezte be az első sörényes hangyász párját, s rövid időn belül a 
legsikeresebb tenyésztővé vált világszerte. Ennek folyományaként Dortmund méltán érdemelte ki a 
„hangyásztartás fővárosa” címet. Nem kevesebb, mint 55 sörényes hangyász született az intézményben 
annak története során, mely az első helyre helyezi a Dortmundi Állatkertet a faj szaporítása terén. Az itt 
dolgozó állatgondozók, állatorvosok és zoológusok a lehető legtöbb adatot összegyűjtötték e lenyűgöző 
faj biológiájával kapcsolatban, melyek mind ismertetésre kerülnek e tartástechnológiai kompendiumban. 
Ezen felül, számos más, sörényes hangyászt bemutató állatkertektől is gyűjtöttünk adatokat.  
     Az évek során számos új ismeretet szereztünk a fajról, ám még mindig akad megválaszolatlan 
kérdés. Például a fentebb említett, Lydia Möcklinghoff által írt cikket olvasva felmerül a kérdés, hogy a 
sörényes hangyász valóban csak a nyílt, füves élőhelyek lakója-e, avagy csupán azért gondoltuk ezt 
idáig, mert könnyebben megfigyelhető a faj a nyílt területeken? 
     Úgy vélem, hogy még rengeteg kutatómunka vár ránk a jövőben. Mindannyian reméljük, hogy a 
következő összegzés nem csupán a faj esetén alkalmazott tartástechnológiai színvonalat javítja, hanem 
az információgyűjtésen keresztül képes lesz hozzájárulni a sörényes hangyászok természetes 
élőhelyen történő védelméhez. 
     Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az összes résztvevő állatkertnek, melyek adatokat 
szolgáltattak a dokumentum megírásához. 
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1. A FAJ BIOLÓGIÁJA és TEREPI ADATOK 

 
 

 
A FAJ BIOLÓGIÁJA 
 
 
1.1 Rendszertan 
 

A hangyászfélék (Myrmecophagidae), lajhárfélék (superfamilia Megalonychoidea) (a háromújjú 

lajhárok Bradypodidae és kétujjú lajhárok Megalonychidae családjai, ford. megj.) és a tatufélék 
(Dasypodidae) együttesen a vendégizületesek (Xenarthra) monofiletikus rendjét alkotják (NOWAK 1999) 
(A legújabb rendszertani besorolás megszüntette a Xenarthra rend megnevezést, még pedig a 
következőképpen: a hangyászok és lajhárok családjai együtt képezik a Pilosa rendet, míg az 
övesállatokat egy különálló taxonba, a Cingulata rendbe sorolják; a „páncélozott” Cingulata  és „páncél 
nélküli” Pilosa taxonokra történő felosztás korábban is megfigyelhető volt, melyeket többnyire alrend 
kategóriaként használtak, ford. megj.) E családok közös bélyege, hogy az utolsó háti és ágyéki 
csigolyákon járulékos ízületi nyúlványok találhatóak, mely unikális tulajdonság az emlősök között. A 
taxon eleddig ismert szünapomorf tulajdonságaival és főbb csoportokra osztásával foglalkozó 
összegzés GAUDIN & MCDONALD (2008) munkájában olvasható. Korábban az említett három csoportot 
a tobzoskákkal (Pholidota) és a földimalaccal (Orycteropus afer) együtt a foghíjasok (Edentata) 
rendjébe (mára már megszűnt, elavult rendszertani kategória, ford. megj.) sorolták. E félrevezető 
elképzelés a kései 18. századi teóriára épült még (Georges Cuvier), hiszen a fogak redukciója nem a 
rokonság bizonyítéka, hanem a hasonló táplálkozáshoz idomuló adaptáció eredménye.  
 

 
 

A sörényes hangyász koponyája. A fogak elvesztése adaptív jelleg, a rovarfogyasztásra történő specializáció 
eredménye. 

 
     Az egyetlen, fogakkal nem rendelkező csoport a hangyászoké (a korábban említett tobzoskák 
rendjével karöltve, ford. megj.). A Myrmecophagidae családba négy fajt sorolunk: a törpe hangyászt 
(Cyclopes didactylus), az északi hangyászt (Tamandua mexicana), a dolmányos hangyászt (Tamandua 
tetradactyla) és a sörényes hangyászt (Myrmecophaga tridactyla).  
 
1.2 Morfológia 
 

A sörényes hangyász számos unikális testi sajátosságot ötvöz külső megjelenésében. Külalakra egy 

nagy testű kutyára emlékeztet megnyúlt orral, hosszú és bozontos farokkal, valamint erős lábakkal. A faj 
vállmagassága elérheti a 80 cm-t, testhossza (az orr hegyétől a farok tövéig) 100-130 cm közé tehető, 
míg a  farokhossz  (a farok tövétől annak végéig)  kb. 90 cm.  A   kifejlett   egyedek testtömege 30-60 kg  
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Kicsinyét a hátán szállító nőstény sörényes hangyász. Az állatok tipikus jellemzője a megnyúlt arcorr, a hosszú és 
bozontos farok és az erőteljes lábak. 

 
között változik. A testalkat és színezet vonatkozásában nincs nyilvánvaló ivari dimorfizmus. Szembeötlő 
jellegzetesség az aránytalanul megnyúlt és keskeny fej, melyen apró szemek és kis, kerek fülek 
találhatóak. A csőszerű pofa vagy arcorr (viscerocranium) (arckoponya, ford. megj.) kb. 40 cm 
hosszúságú. A sörényes hangyászok egyik helyi megnevezése „Yurumi” (kisszáj) éppen az apró, alig 2 
cm-re nyitható szájnyílásra utal (az állat portugál elnevezése „Tamandua-bandeira”; a tamandua szó 
rovarevőt, míg a bandeira kifejezés zászlót jelent, mely utóbbi nyilván a faj zászlószerű farkára utal, 
ford. megj.). A rendkívül hosszú, akár 60 cm-re is költhető keskeny, hengeres nyelv átmérője kb. 1-1,5 
cm, melyet sűrű, ragadós nyál borít (NOWAK 1999). A nyelv apró, hátrafelé hajló szarutüskékkel 
felszerelt. A nyálmirigyek a testtömeghez viszonyítva bármely más faj nyálmirigyeinél nagyobbak 
(MEYER és mtsai. 1993). A hangyászok percenként 160-szor képesek kiölteni és visszahúzni nyelvüket 
a preferált táplálék megszerzése céljából, mely elsősorban hangyákból és termeszekből áll. A faj napi 
hangya- illetve termeszszükséglete kb. 35.000 db (MOELLER 1988). A kivételes elrendezésű 
nyelvmozgató izmok igen hatékonyak, s lehetővé teszik a nyelv rendkívül gyors és precíz kiöltését 
(NAPLES 1999). A hangyászok jól fejlett szaglóhagymájuk (bulbus olfactorius, ford. megj.) 
következtében rendkívül kifinomult szaglással rendelkeznek (mely kb. 40-szer érzékenyebb az ember 
szaglásánál). A hallásuk szintén kiváló, ám a látás csupán másodlagos szerepet tölt be az érzékszervek 
között. 
     A kifejlett egyedek  szőrzete hosszú, egyenes és durva, merev szálú. Továbbá, a nyakon és háton 
végigfutó, kb. 20 cm hosszú sörény izgalmi állapotban felmereszthető. Egyedi eltérések előfordulhatnak 
a szőrzet alapszínében, mely a szürke és barna között változik. Minden példányon jól megfigyelhető 
egy nagy, széles, fekete vállcsík, amely a fejtől indulva a mellkason keresztül a hát közepéig húzódik. E 
vállcsík egy jól elkülönülő fehér, világosszürke vagy világosbarna szőrsávval szegélyezett, melynek alsó 
része lenyúlik a mellső lábakra. Ezek alsó részén, a világos szőrzeten egy fekete, kör alakú szőrfolt 
található. A mellső végtagon négy ujj (valójában öt, lásd lentebb, ford. megj.) található, melyek nagy 
méretbeli különbséget mutatnak. Az első és negyedik ujj meglehetősen kicsi, míg a másik kettő igen 
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nagy és erőteljes karmokkal felszerelt. Ezek közül is a harmadik ujj karma a legnagyobb, mely akár 10-
12 cm hosszúságú is lehet. E karmok a táplálékszerzésben jutnak szerephez, mint például a földben 
fészkelő hangyafajok kiásásában, (illetve a termeszvárak falának megbontásában, ford. megj.), 
elsődleges funkciójuk azonban a ragadozók elleni védelem (TAYLOR 1985, valamint lásd 1.8 fejezet). A 
mellső végtag ötödik ujja kívülről nem látható. Járás közben a mellső láb ujjait befelé hajlítják, így védve 
azokat a kopástól. A hátsó végtagon szintén öt ujjal rendelkeznek az állatok, ám az ezeken található 
karmok mérete látványosan kisebb a mellső láb karmaival összehasonlítva. 
 
1.3 Fiziológia 
 

A relatíve kiegyensúlyozatlan és alacsony tápértékekkel bíró étrend következtében a hangyászok 

anyagcseréje lassú: a metabolikus ráta mindössze 33-60%-ra redukált ahhoz képest, amire számítani 
lehetne az állatok testtömegéből (MCDONALD 1984). Ennek következtében a faj testhőmérséklete jóval 
alacsonyabb, mint a hasonló testméretű fajoké (EISENBERG 1989). A sörényes hangyász 
testhőmérséklete a legalacsonyabb a méhlepényes emlősök között, s nem állandó az emlősfajok 
zöméhez viszonyítva, 32,7 és 35°C között változik (MCDONALD 1984). A lassú anyagcsere hosszú 
vemhességi időt, lassú egyedfejlődést, hosszan tartó utódgondozást és alacsony utódszámot 
eredményez az összes „vendégízületesnél”, valamint a trópusi övezetre korlátozott elterjedést tesz 
lehetővé a sörényes hangyász esetében (MCNAB 1985). Az alacsony metabolikus ráta és hőtermelés 
kompenzálása végett a faj hosszú és sűrű szőrzettel rendelkezik, mely meglepő tulajdonság egy trópusi 
faj esetében (SHAW & CARTER 1980; MCNAB 1985). A hosszú pihenési és alvási periódusok (melyek 
naponta akár 15 órát is kitehetnek, MCDONALD 2001 nyomán ford. megj.) szintén a „takarékos 
üzemmód” szükségességének eredménye. A szokványos alvási pozitúra során az állat oldalán fekve  
összegömbölyödik, s fejét és testét farkával takarja be. Ez vélhetően szintén a testhőmérséklet 
megtartására kialakult adaptáció alacsony környezeti hőmérséklet esetén (SHAW & CARTER 1980; 
MCNAB 1985), valamint rejtőzködésre is szolgál (SHAW & CARTER 1980). MEDRI & MOURAO (2005a) 
megfigyelt egy egyedet, amint az a napon, a földön kinyújtott farokkal aludt. Ez egy különösen hűvös 
nyári reggelen történt, amikor a hőmérő higanyszála mindössze 17°C-t mutatott, így a szerzők azt 
feltételezik, hogy az állat a napsugarak erejét használta testének felmelegítésére. Egy aktuális, a 
Pantanal területén végzett tanulmány azt mutatja, hogy a sörényes hangyászok a meleg évszakban 
napközben inaktívak, s csak az esti órákban indulnak táplálkozni. Az állatok hajlamosak azon nappali 
időszakban aktívak lenni, mikor a külső hőmérséklet már csökkeni kezd és a napsugárzást kihasználva, 
elkerülni az éjszakai hőveszteséget (CAMILO-ALVES & MOURAO 2006, valamint lásd 1.8 fejezet). 
 
1.4 Élettartam 
 

Igen keveset tudunk a vadon élő sörényes hangyászok élettartamáról. Fogságban, egy német 

állatkertben élt egyed 25 évet és kilenc hónapot ért meg (OSMANN 2004). WEIGL (2005) életkorra 
vonatkozó globális adatai szerint egy nőstény 30 évet és hét hónapot élt a német Krefeldi Állatkertben, 
az USA-beli Santa Barbara Zoo egy szintén nőstény példánya 29 évet és nyolc hónapot ért meg, míg 
egy hím az orosz Leningrádi Állatkertben szintén 29 éves korában pusztult el. 
 
 
TEREPI ADATOK 
 
 
1.5 Zoogeográfia és ökológia 
 

A sörényes hangyász megtalálható a trópusi Közép- és Dél-Amerika területein, kivéve az Andok 

vonulatait. GARDNER (2007) adatai szerint a faj előfordul Kolumbiában, Ecuadorban, Venezuelában, 
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Guyanában, Francia Guyanában, déli irányban Peru, Brazília, 
Bolívia, Paraguay és Uruguay területén, valamint Argentína 
északi részén. Trinidad szigetéről nem jegyezték le a fajt, ám 
északi irányban,      Közép-Amerikában Guatemala területein is 
honos (a legújabb IUCN felmérések szerint azonban úgy tűnik, 
hogy a faj vélhetően eltűnt a Uruguay, Belize, Costa Rica és 
Guatemala területéről is, IUCN 2010 nyomán ford. megj.). A 
sörényes hangyász elterjedési területén belül a legtöbb 
terresztris élőhely-típusban előfordul, így síkvidéki trópusi 
erdőkben, liget- és lombhullató erdőkben, dombvidékeken, 
nedves szavannákon, félszáraz tüskés, bozótos sztyeppéken, 
füves pusztákon és mocsaras területeken egyaránt (WETZEL 

1982, 1985; EISENBERG & REDFORD 1999). Az állatok 
korlátozott termoregulációs képességének következtében 
fedezéket is kínáló élőhelyeket igényelnek, melyek  védelmet 

nyújtanak a legmelegebb órákban a túlhevülés ellen (CAMILO-ALVES & MOURAO 2006). A 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listája szerint a faj „fenyegetettség közeli” (Near 
Threatened, NT) besorolású (IUCN 2006) (1982-től kezdődően a sörényes hangyász folyamatosan a 
„sérülékeny” (Vulnerable, VU) kategóriába soroltatott, majd 2006-ban „fenyegetettség közeli” minősítést 
kapott; ezt követően azonban, a 2010-es új besorolás alapján ismét a „sérülékeny” kategóriába 
helyezték vissza a fajt, IUCN 2010 nyomán ford. megj.). A faj a CITES II. függelékébe tartozik (az 
Európai Unióban külön rendeletek vonatkoznak a veszélyeztetett állat- és növényfajokkal folytatott 
kereskedelemre; a 338/97/EK tanácsi rendelet, a Washingtoni Egyezmény függelékeinél szigorúbb, 
más fajokkal kibővített, ún. „A”, „B”, „C” és „D” mellékleteket tartalmaz; az A-C mellékletek tartalmazzák 
a CITES I-III. függelékében szereplő összes fajt, ford. megj.). A sörényes hangyászok 
populációméretére és –sűrűségére vonatkozó becslések igen ritkák, s a jelenleg rendelkezésre álló 
adatok nem teszik lehetővé a direkt összehasonlítást, mivel azokat különböző módszerrel gyűjtötték. 
SHAW és mtsai. (1987) Brazília egyik (tag)államának, Minas Gerais területén végzett, a populációk 
egyedsűrűségére vonatkozó becslései 1,3 egyed/km² számadatot mutatnak, míg egy másik brazil 
(tag)államban, Goias területén található Emas Nemzeti Parkban meghatározott denzitás jóval ez alatt 
marad, 0,3 egyed/km² értéket indikálva (MIRANDA 2006). A legnagyobb abundanciát, 6,5 egyed/km² 
értéket becsülve MÖCKLINGHOFF (2009) találta egy akácültetvényen. Mindezen adatok azt támasztják 
alá, hogy több megfigyelésre van szükség a témában. Habár a faj széles földrajzi elterjedéssel bír, a 
feljegyzések szerint a populációk mérete mindenhol csökkenő tendenciát mutat, s a Közép-Amerikában 
és az elterjedés déli peremén élő populációk esetében a kihalás jelei mutatkoznak. A hanyatlásnak 
különféle okai vannak. Egyrészt, a fajt egész elterjedési területén aktívan vadásszák. Mind a sport, mind 
a megélhetési célzatú vadászat gyakori. A füves területek szándékos felégetései szintén megtizedelik a 
hangyászok állományait, s úgy tűnik, ez jelenti e legnagyobb veszélyt a vadon élő populációk számára 
(EISENBERG & REDFORD 1999). A kilövést és gyújtogatást túlélő egyedek elszigetelődnek és a 
lehetséges szaporodás szempontjából izolálódnak a környező területeken élő állatoktól a megfelelő 
élőhelyek csökkenése és degradációja következtében (AGUIAR & FONESCA 2008). A faj 
táplálékspecialista volta, alacsony reprodukciós rátája és viszonylag nagy testmérete még inkább 
drasztikus hatással van a vadonélő populációkra (IUCN 2006). A sörényes hangyászok egyetlen 
számottevő előnye a hatalmas elterjedési területen történő előfordulás és a faj ökológiai sokoldalúsága. 
Napjainkban, relatíve sértetlen populációk élnek számos védett területrészen, például Amazóniában és 
a brazil „Cerrado” területén (Brazília területének több mint 20%-t kitevő, hatalmas kiterjedésű szavanna 
ökorégió, ford. megj.), tehát, a fajt jelenleg nem fenyegeti a közvetlen kihalás veszélye (AGUIAR & 
FONESCA 2008). 
 
 

A sörényes hangyász elterjedési térképe 
(forrás:IUCN) 
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1.6 Táplálkozási viselkedés 
 

A sörényes hangyász termesz- és hangyaevő faj. Ennek következtében nem pusztán morfológiailag 

adaptálódott az államalkotó rovarok fogyasztására, hanem ökológiájára és etológiájára is számos hatást 
gyakorol a táplálékspecifikusság. A hangyászok aktív periódusuk jelentős részét táplálékszerzéssel 
töltik, miközben akár 11 km-t is vándorolhatnak naponta (MONTGOMERY & LUBIN 1977). A kutatók között 
azonban nincs megegyezés arra vonatkozóan, mely taxonok adják a zsákmányállatok zömét. Néhány 
tanulmány szerint a sörényes hangyász majdnem kizárólagosan hangyafogyasztó (REDFORD 1985; 
SHAW 1985), míg más vizsgálatok azt mutatják, hogy a termeszek fogyasztása áll túlsúlyban (REDFORD 
1985, 1986). Ezen eltérések azonban valószínűleg az adott környezetben fellelhető táplálék sűrűségétől 
függnek, mely szezonálisan is változó lehet (RODRIGUES 2008). A termeszek és hangyák mellet egyéb 
rovarok, bizonyos bogarak és azok lárvái is a táplálékállatok körét bővíti. MIRANDA és mtsai. (2003) arra 
utaló jeleket találtak, hogy az Emas Nemzeti Park területén élő egyedek méhfészkekből is táplálkoznak. 
Tekintet nélkül a táplálék típusára, a hangyászok olfaktórikus érzékeléssel, kitűnő szaglásuk 
segítségével találják meg a rovarfészkeket, melyeket erős karmaikkal bontanak meg. Az állatok 30-40 
rovarkolóniát is meglátogatnak óránként (REDFORD 1985), mivel az egyes fészkeknél csupán rövid ideig 
– 10-60 másodpercig – táplálkoznak. A táplálkozás időtartamát feltételezhetően az adott táplálék 
rovarfaj(ok) védekezési mechanizmusai befolyásolják. E stratégiák lehetnek mechanikaiak, mint például 
az erős mandibulákkal felszerelt katonák esetében vagy kémiai riasztóanyagokat nagy mennyiségben 
kibocsátó fajok (LUBIN & MONTGOMERY 1981; POGLAYEN-NEUWALL 1990; REDFORD & EISENBERG 
1992). A feltört termeszvárakból kiáramló katonák igen jól felfegyverzettek, így tehát a kolóniánként 
csak rövid időtartamot felölelő zsákmányszerzés technikájával a hangyászok képesek elkerülni a 
katonák nagy tömegben való kirajzását (LUBIN & MONTGOMERY 1981). Más kutatók értelmezése szerint 
a rovarfészkek rövid idejű látogatása a táplálékforrás túlzott mértékű kiaknázása ellen irányul (tehát, ez 
az ösztönös eljárás a biológiai egyensúlyt szolgálja, hiszen így lehetőséget biztosít a táplálékforrás 
megújulására, MOELLER 1988 nyomán ford. megj.). 
 
1.7 Szaporodás 
 

A 180-190 napig tartó vemhesség után általában egy – nagyon ritkán kettő – utód születik. Mivel 

feltételezhetően az anyaállat nem tudja megfogni kicsinyét, annak saját magától kell képesnek lennie a 
nőstény hátsó lábain keresztül annak hátára felmászni közvetlenül a szülés után. A kis hangyász ezután 
megkapaszkodik anyja lumbalis régióján, s a két állat színezetének egybeolvadása a fiatal egyed 
elrejtését biztosítja a ragadozók elől (e jelenséget KRUMBIEGEL (1966) „Kryptopädie” elnevezéssel 
illette) (BARTMANN 1983; MOELLER 1988; POGLAYEN-NEUWALL 1990). Az utód szoptatása a mellkason 
elhelyezkedő egy pár emlőből történik, miközben a nőstény az oldalán fekszik. A növendék kb. hat 
hónapos koráig szopik, valamint kb. egy éves korig – ideje nagy részében – az anya hátán utazik 
(BARTMANN 1983; NOWAK 1999). Ezt követően az utód különválik a nősténytől, s önálló életet kezd. A 
fiatal egyek kb. három éves korban érik el a teljes testnagyságot, s a természetes élőhelyen 2,5-4 éves 
kor között válnak ivaréretté (SHAW és mtsai. 1987; NOWAK 1999). Az ivarérettség többnyire korábban 
következik be állatkerti körülmények között. A Dortmundi Állatkert egyik nősténye például 18 hónapos 
korában hozta világra első kölykét. 
 
1.8 Etológia 
 

A sörényes hangyászok feltehetően magányos életmódot folytatnak. Az egyedek által használt terület 

nagysága nagyban függ annak táplálékgazdagságától. Az állatok lakókörzetei mindkét ivar esetében 
átfednek, azonban a nőstények által használt területek szignifikánsan nagyobb mértékben átfedhetik 
egymást, mint a hímek esetében (MEDRI & MOURAO 2005). Mind a területek, mind az alkalmazott 
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vizsgálati protokoll eltérései 
következtében a lakókörzet 
nagyságára vonatkozó 
becslések tág határok között 
változhatnak: 3-25 km² 
(részletes adatok RODRIGUES 
2008 munkájában 
találhatóak). A hangyászok 
lakóterülete különféle 
vegetációval bíró élőhelyek 
mozaikja. MEDRI & MOURAO 
(2005b) a következő 
vegetációtípusokat jegyezte 
le a Pantanal területén: 
30,1% bozótos szavannák, 
25,2% füves puszták, 24,6% 
erdőfoltok, 14,5% szavannák, 
5,6% tavak. A vizsgált 
egyedek hasonló 

gyakorisággal használták ezeket az élőhely-típusokat, mivel azok mindegyike megtalálható volt az 
egyes állatok lakókörzetén belül. A hangyászok kedvelt pihenőhelyei többnyire az erdős területeken és 
a szavannán fordultak elő, valamint, a legnagyobb aktivitás a füves pusztai élőhelyen volt lejegyezhető. 
Az anális miriggyel történő jelölés és a fákhoz dörgölőzés szerepe a territórium határainak 
meghúzásában áll, valamint az egyedek közötti kommunikációt is szolgálja (KREUTZ 2007). MOELLER 
(1969), valamint KRIEG & RAHM (1961) megfigyelései szerint a sörényes hangyászok nem isznak 
természetes élőhelyükön. A Dortmundi Állatkertben végzett megfigyelések és mások (MERRIT 1976; 
POGLAYEN-NEUWALL 1990; MÖCKLINGHOFF 2009) ennek épp az ellenkezőjét mutatják. Általánosságban 
elmondható, hogy a hangyászok szeretik a vizet és kitűnő úszók (NOWAK 1999; EMMONS és mtsai. 
2004). Habár az állatok tudnak mászni, szinte mindig a talajon táplálkoznak (EISENBERG 1989). Nem 
egyértelműen eldönthető azonban, hogy éjjeli vagy nappali életmódú a faj. Néhány kutató kizárólag 
nappali aktivitást jegyzett le (KÜHLHORN 1954; MOELLER 1988), mások csak éjszakai mozgást figyeltek 
meg (MONTGOMERY & LUBIN 1977), megint mások mindkettőt (WALKER 1975; SHAW 1987). EISENBERG 
(1989) állítása szerint a sörényes hangyász napszakos ritmusa attól függ, hogy a környezet 
hőmérséklete milyen értéket ér el délben. CAMILO-ALVES & MOURAO (2006) szintén a környezet 
hőmérsékletétől függő aktivitási-mintázatra mutat rá, valamint REDFORD & EISENBERG (1989) emellett a 
csapadékmennyiséget is befolyásoló tényezőnek tekinti. Mint korábban említettük, a hangyászok nem 
képesek testhőmérsékletüket állandó értéken tartani. Ebből kifolyólag számukra hatékony megoldás, 
hogy a külső hőmérséklet változásainak megfelelően változtassák az aktivitási periódusaikat is a 
hőveszteség vagy a túlhevülés elkerülése érdekében (MOURAO & MEDRI 2007). MOELLER (1969) 
megfigyelési szerint a faj hajlamos az éjszakai életmódra az ember által sűrűn lakott területeken. A 
hangyászok félreeső helyeken szeretnek pihenni. Az embertől eltekintve, a sörényes hangyászok fő 
ellenségei a jaguárok (Panthera onca) és pumák (Puma concolor). Habár rejtett életmódot folytatnak, s 
fenyegetés esetén inkább megpróbálnak visszahúzódni vagy felmászni egy fára, végszükség esetén a 
sörényes hangyászok hátsó lábaikra állnak, hogy megvédjék magukat. Ebben az álló testhelyzetben 
támadójuk felé kapkodnak mellső lábaik hatalmas karmaival – melyek súlyos sérüléseket okozhatnak – 
s megpróbálják átölelni azt. A dél-amerikaiak ezt nevezik a „halál ölelésének” („embrazo del muerte”) 
(FLINT 1998).  
     MONTGOMERY & LUBIN (1977) feltételezései szerint a hangyászok naponta egyszer ürítenek 
székletet, amely egybevág a Dortmundi Állatkertben tapasztaltakkal. POGLAYEN-NEUWALL (1990) 

Sörényes hangyász monitoring Argentínában 
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megfigyelte, hogy a Gene Reid Zoological Park állatai kétszer ürítettek egy nap. Állatkerti körülmények 
között általánosságban elmondható, hogy a sörényes hangyászok szinte mindig a vízbe ürítenek.  
     A párzási időszakban az állatok felhagynak magányos életmódjukkal. Csupán kezdetleges 
megfigyelések szolgáltatnak adatot a természetes élőhelyen történő udvarlási és párzási viselkedésről. 
Feltételezhetően az anális mirigyek váladéka jelzőértékkel bír a szignált hagyó egyed szaporodási 
kondíciójáról (RODRIGUES 2008). PATZL és mtsai. (1998) szerint a nőstény hangyász semmilyen 
specifikus viselkedést nem tanúsít az ösztrusz alatt. Ezzel ellentétben SHAW (1987) hüvelyi 
váladékozást figyelt meg az ivarzó nőstényeken, valamint azt, hogy felemelik farkukat az udvarlás 
során. SCHAUERTE (2005) rendszeres (pro)ösztrusz alatti vérzést is megfigyelt a termékeny nőstények 
esetében. BARTMANN (1985) továbbá idegesnek és nyugtalannak írja le az ösztruszban lévő egyedeket. 
Gyakran a nőstények kezdeményezik a párzást, melynek során ők az aktívabb fél (HONIGMANN 1935; 
COLEMAN 2003). A párzási időszakban a hímek agonisztikus viselkedést tanúsítanak egymás iránt 
(SHAW és mtsai. 1985, 1987). Ez az agresszió NOWAK (1999) leírása szerint az egymás körüli lassú 
körözéstől kezdve a kergetésen keresztül a súlyos sérüléseket okozó harcokig többféleképpen 
megnyilvánulhat. Az udvarlás alatt a hím és a nőstény folytatja a táplálékszerzést, gyakran közösen 
táplálkozva ugyanazon rovarfészekből (SHAW 1987). A párzás során a hím a nőstény fölé kuporodik, 
majd arra készteti párját, hogy az oldalára feküdjön. A kopulációra számos alkalommal sor kerül a kb. 
három napig tartó együttlét során (BARTMANN 1983).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A sörényes hangyász  Myrmecophaga tridactyla  tartástechnológiája 13 

2. ÁLLATKERTI TARTÁSTECHNOLÓGIA 

 
 
 

A sörényes hangyászok (csak úgy, mint minden más állat) zárttéri tartástechnológiájának a faj 

természetes élőhelyére, táplálkozására, szociális struktúrájára és viselkedésére vonatkozó alapos 
ismereteken kell alapulnia. Annak ellenére, hogy a természetes körülmények komplex replikája nem 
megvalósítható, az alapvető szükségleteknek – mint megfelelő helyigénynek, az élettani követelmények 
szempontjából a tápláléknak, fény és hőmérsékleti tényezőknek, valamint a viselkedésbeli elemek 
figyelembevételének – találkozniuk kell a faj biológiájával. A következő ajánlások a Dortmundi Állatkert 
sok tapasztalatot felhalmozó, a fajjal kapcsolatos nagy múltú tartástechnológiáján alapszanak, 
kiegészítve azon intézményekkel, melyek részt vesznek az EEP vagy ISB programban. 
 
2.1 Kifutó 
 

Ez a fejezet általános útmutatóként szolgál a sörényes hangyászok kifutóinak kialakításához. Először 

is, minden egyed számára szükséges egy saját külső kifutórészt és belső férőhelyet biztosítani. Ez 
fontos, hiszen e megoldás lehetővé teszi a szükséges és esetleges elkülönítést az egymás társaságát 
rosszul vagy nem tűrő egyedek, az utódját nevelő nőstény, s a már felnövekedett fiatal állat esetén, 
valamint, a hím és nőstény (ideiglenes) elkülönítése fogamzásgátló módszerként történő alkalmazása 
esetén. A szeparáció bizonyos esetekben igen hosszú ideig is eltarthat (például a kicsinyét nevelő 
anyaállat esetében kb. nyolc hónapig is). A következő tanácsok és javaslatok a Dortmundi Állatkert – és 
egyéb intézmények – több évtizedes tartási és tenyésztési tapasztalatain alapulnak, melyek az eltelt idő 
tükrében alkalmasnak és kivitelezhetőnek bizonyultak. Természetesen, az efféle előirányzások 
változások tárgyát képezhetik, s nem jelenti azt, hogy csupán ezek lennének a megfelelő alternatívák. 
 
2.1.1 Kifutóbarrierek 
 

A sörényes hangyászok jól másznak (YOUNG 2003), habár úgy 
tűnik, hogy az erre való hajlam csökken az életkor 
előrehaladtával (FLINT 1998). Megjegyzendő, hogy 
kényszer(űség)ből – illetve, ha valamilyen kifejezett motivációjuk 
van erre – az állatok képesek a kerítésen átmászni vagy fákra 
felmászva kiszökni a kifutóból. E „szenvedélynek” kevésbé 
hódoló egyedek számára a 1,4 m magas kerítés is megfelelő. 
További szökési lehetőség a kerítés alatt történő kiásás, ezért, 
célszerű a kifutó kerítését vagy falát 30-50 cm mélyen a földbe 
süllyeszteni. Az összes használandó anyagnak igen ellenállónak 
kell lennie a hangyász erős karmaival szemben, azonban a 
sérülés veszélyére is gondolni kell. A külső kifutó határolására 
megfelel a dróthálóból készült kerítés (ezt 23 intézmény 
alkalmazza), mely esetében javasolt, hogy szilárd acélból 
készüljön. Ez esetben a kerítésen keresztül is kezelhető az állat 
direkt kontakt(us) alkalmazása nélkül. Mivel a hangyászok nem 
tudnak ugrani, a beton- és üvegfalak is megfelelően 
alkalmazhatóak kifutóbarrierként abban az esetben, amennyiben 
magasabbak az álló testhelyzetben lévő állatnál. A faanyagból 
készült határoló elemeket rendszeresen át kell vizsgálni a 
rothadás és korhadás végett, illetve, hogy ne legyenek rajta olyan 
rések, melyekbe az állat karmait beékelve megbonthatja azokat. 

A felvételen a „Hulia” nevű, hat 
hónapos nőstény sörényes hangyász 
látható a Zürichi Állatkertben. Mint 
szenvedélyes mászó, probléma nélkül 
átmászik 2,5 m magasságú 
akadályokon is, mint például a fotó 
bal szélén látható elválasztó fémajtón. 
Fotó © Thomas Rothlin 
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A vizesárkok is szolgálhatnak barrierként, ha a látogatói oldal felől a hangyászok nem tudnak kimászni 
a vízből. A hideg klímájú országokban télen meg kell akadályozni a vizesárkokhoz történő hozzáférést, 
különösen akkor, ha ezek befagyhatnak.  
 
2.1.2 Aljzatok 
 
A belső férőhelyen alkalmazott aljzatnak olyannak kell lennie, mely kompromisszumot kínál az alaposan 
végezhető takarítás és az állatok komfortérzete között. A megfelelően sima felületű, cementált 
záróréteg, mint a betonpadozat vagy csempeburkolat rendkívül fontos. A sörényes hangyászok 
talppárnái könnyen sérülhetnek, főleg akkor, ha az éjszakára belső férőhelyre zárt állatok sokat 
köröznek a belsőben. A talajon található legkisebb rés vagy egyenetlenség is problémát jelenthet, mivel 
az állatok karmai beékelődhetnek ezekbe azok sérüléséhez vezetve. Másrészről azonban, a 
hangyászok könnyen elcsúszhatnak a sima felületű talajon, ha az nedves vagy nyirkos. Ezért, talajfűtés 
alkalmazása javasolt a padozat folyamatos szárazon tartása érdekében. A belső mulcsozására remekül 
megfelel a fakéreg, mely az állatok lábának is alkalmas talajtakarást jelent, azonban néha hajlamos a 
penészedésre. Alvóhelyként szalmaágyat szükséges biztosítani számukra. Jelenleg azt mondhatjuk, 
hogy az említett, mulcsként használt fakéreg az alvófészek anyagának is sikeresen alkalmazható, mivel 
bizonyos egyedek megehetik a szalmát, amely emésztési problémákhoz vezethet.  
     A külső kifutó esetén erősen javallott a természetes talajborítás, füves terület biztosítása. Ez 
lehetőséget nyújt az állatok számára a természetes viselkedéselemek, mint például az ásás 
lejátszására, valamint így elkerülhető a talppárnák horzsolásból adódó sérülése. Továbbá, a kifutó 
kisebb-nagyobb területrészein alkalmazott egyéb aljzattípusok, mint homok, kavics, fakéreg zúzalék, 
szikladarabok, valamint dagonyázó helyek kialakítása teheti változatosabbá a hangyászok mesterséges 
élőhelyét. Mivel a természetes talajborítás a rovarok és egyéb gerinctelenek utáni kutatást is lehetővé 
teszi az állatok számára, jelentős viselkedésgazdagítási tényezőnek számíthat (lásd 2.5 fejezet). 
 
2.1.3 Kifutóberendezés és kezelés 
 
A belső férőhelyen szükséges alvóhelyet kialakítani az állatok számára. A látogatók számára nem 
látható belsőkben erre a célra megfelel egy fából készült alvó box, máskülönben pedig kisebb 
fatuskókkal vagy farönkökkel határolt nyíltabb alvóhely készíthető, melynek alomanyagaként vékony 
rétegben szénát vagy szalmát használhatunk. A dörgölőzésre használt fatörzsek ajánlatos berendezési 
tárgyak, ám elsősorban a zárt férőhelyeken. 
     A természetes vegetációval, fűborítással, bokrokkal és fákkal tarkított külső kifutó – mely a látogatók 
számára is látványos megoldás – remek búvóhelyeket biztosít a hangyászok számára. Nem kevésbé 
fontos szempont, hogy a fedezéket nyújtó növényzet árnyékos pihenőhelyeket jelent az állatoknak, 
melyek csupán limitált képességgel rendelkeznek egy viszonylag állandó testhőmérséklet 
fenntartásában. Korhadó faágakkal és fatörzsekkel, valamint sziklákkal tehetjük tagoltabbá a kifutót, 
mely elősegíti a természetes felderítő és táplálékkereső viselkedés megjelenését. A sörényes 
hangyászok imádják a vizet, így legalább a külső kifutón szükséges számukra egy medencét vagy 
természetes tavat kialakítani, melyben kedvükre fürödhetnek vagy úszhatnak. A medence kialakításánál 
ügyelni kell arra, hogy annak szélei ne legyenek túlzottan meredekek, lehetővé téve ezzel a vízből vagy 
vízbe történő könnyed ki- és bejutást. Habár az állatok jól úsznak, arra ügyelni kell, hogy az újszülöttek 
ne fulladhassanak vízbe. Az anyaállat ilyen szempontból nem tekinthető túlzottan gondoskodónak, 
mivel a hátán kapaszkodó kicsinyével is szívesen úszik a mély vízben. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy néhány hangyász szeret „zuhanyozni”. Eső után belegázolnak a bokrokba és a növényzetbe, hogy 
vizesek legyenek. Éppen ezért, a meleg nyári napokon locsolótömlővel finoman meglocsolhatjuk az 
állatokat, amit szívesen fogadnak. A külső kifutón mindenképpen szükséges olyan búvóhelyet 
biztosítani számukra, mely fedezéket jelent  a nagy esőzések, az erős napsugárzás vagy éppen a 
látogatók tömege ellen. „Alvókunyhók”  vagy –boxok  alkalmazása  esetén  a  látogatók nem láthatják az  
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Úszó sörényes hangyász a Hallei Állatkertben (balra). A hangyászok imádják a vizet. A belső férőhelyen kialakított, 
akár kisméretű medence is nagyban javíthatja az állatok komfortérzetét (jobbra). 

 
éppen sziesztázó állatot. Erre azonban nincs is szükség, mivel a külső kifutón pihenő állatok egy 
félreeső helyen szeretnek összegömbölyödve feküdni, például egy bokor alatt vagy egy általuk kapart 
mélyedésben. Tehát, a külső kifutórészen nem feltétlenül szükséges alvóhelyet kialakítanunk az 
állatoknak. MÖCKLINGHOFF (2008) külső kifutónak egy nyílt erdő replikáját javasolja, ahol a fák egy 
viszonylag stabil klímát kínálnak és növelik az állatok biztonságérzetét, így azok nagyobb eséllyel 
használják a rendelkezésükre álló terület egészét.  
     A 2.5 fejezetben megnevezett környezetgazdagítási elemek és módszerek a belső és külső kifutón 
egyaránt alkalmazhatóak. A külső kifutórészen szükséges az ürülék rendszeres eltávolítása. Az összes 
többi tartóhelyet naponta szükséges takarítani. Javasolt az évente két alkalommal történő fertőtlenítés, 
illetve annak szükség szerinti alkalmazása (például fertőzés esetén). 
 
2.1.4 Hőmérsékleti paraméterek 
 
Trópusi faj lévén a sörényes hangyászokat fűthető/fűtött épületben kell tartani, különösen a téli 
éjszakákon a mérsékelt égövben található intézmények estében. Amennyiben télen, napközben az 
állatok a külső kifutón tartózkodhatnak – ez csapadékos időjárás esetén kerülendő –, ügyelni kell arra, 
hogy a külső és belső férőhely hőmérsékleti differenciája ne legyen túl magas. A belsőben elegendő 15-
16°C-t biztosítani számukra. További talaj- vagy falfűtés, illetve melegítőlámpák alkalmazása javasolt a 
hangyászok alvóhelyének melegítésére. Utóbbiak esetében fontos, hogy azokat ne érhessék el az 
állatok. Mindazonáltal a talajfűtés kizárólagos alkalmazása nem megfelelő esetükben csökkent 
fájdalomérzékelésük miatt. Feljegyezték, hogy a sörényes hangyászok akkor sem reagálnak, ha 
megégnek! Megfelelő megoldás tehát a falfűtés vagy radiátorok alkalmazása, melyet nem érnek el az 
állatok. Amennyiben száraz és napos idő van, több órát is a külsőn lehetnek, akár fagypont körüli 
hőmérséklet esetén is, azonban javasolt az állandó megfigyelés a fagyási sérülések elkerülése végett. 
Mindemellett úgy tűnik, hogy a hangyászok szeretik a havat. A vemhes és utódjaikat nevelő 
nőstényeket azonban csak enyhe időben szabad kiengedni a külső kifutóba.  
     Feltételezhetően a kb. 60%-os páratartalom biztosítása lehet fontos a szőrzet egészségének 
szempontjából. Azonban – figyelembe véve a faj hatalmas elterjedési területét – úgy tűnik, hogy a 
légnedvesség állandó értéken tartása csupán másodlagos szerepet játszik fogsági környezetben. A 
nagyon forró napokon létfontosságú a víz és az elegendő árnyékos hely biztosítása számukra.  
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2.1.5 Területi adottságok 
 
A természetben megfigyelt sörényes hangyászok becslések szerint 2500 hektár nagyságú lakókörzettel 
rendelkeznek, s naponta kb. 11 km-t vándorolnak táplálkozási célzattal (MONTGOMERY 1985). A Brazil 
Környezetvédelmi és Megújuló Természeti Erőforrások Intézetének (IBAMA) (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ford. megj.) ajánlása szerint egy 80 m² 
alapterületű szabadkifutót szükséges biztosítani két egyed számára (SUPERINA és mtsai. 2008), míg 
FLINT (1998) 28 m² nagyságú férőhelyet javasol egyedenként, mely 50%-kal növelendő minden további 
példány tartása esetén. A Német Szövetségi Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi 
Minisztérium megállapítása szerint egy sörényes hangyász párnak egy minimum 40 m² alapterületű 
külső kifutót kell biztosítani, mely 10 m²-rel bővítendő minden további egyed esetén. A rendelet továbbá 
előirányozza egy téli, belső férőhely kiépítését, melynek legalább 6 m² alapterületűnek kell lennie egy 
egyedre számolva, újabb 3 m² bővítéssel minden további egyed esetén (BMVEL 1996). A Svájci 
Államszövetség hatósági előírása szerint egy hangyászpárnak minimum 100 m² alapterületű külső 
kifutóval és 12 m² nagyságú belső férőhellyel kell rendelkeznie (SR 455.1, 2009). A kifutók mérete tehát 
a lehetőségekhez mérten legyen minél nagyobb. Mi két állat számára egy minimum 25 m²-es belső és 
egy legalább 700 m² alapterületű külső kifutó kialakítását javasoljuk (a Magyarországon jelenleg 
hatályos  3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM- NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 
létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól  szerint 1-2 sörényes 
hangyásznak egy minimum 40 m² alapterületű külső kifutót és egy 10 m² nagyságú belső férőhelyet 
szükséges biztosítani, melyek minden további egyed esetén 10 m², illetve 5 m² területtel bővítendők, 
ford. megj.). 
 
2.2 Takarmányozás 
 

Mint táplálékspecialista faj, a sörényes hangyász unikális kihívást jelent az állatkertek 

takarmányozásért felelős szakembereinek. A természetes hangya- és termesztáplálék biztosítása – 
mind mennyiségi szempontból, mind a megfelelő táplálékfajok tekintetében – fogsági környezetben nem 
megoldható. A természetes étrendet teljes mértékben helyettesíteni kell, így a hangyászok 
takarmányozási normáinak eltalálása talán a faj tartástechnológiájának legkritikusabb pontja. 
 
2.2.1 Alaptakarmány 
 
A múltban számos különböző, rovarevők számára készített étrend volt alkalmazásban a sörényes 
hangyászok számára, több-kevesebb sikerrel (SIGEL 1881; MERRIT 1976; BARTMANN 1983; POGLAYEN-
NEUWALL 1990; PIES-SCHULZ-HOFEN 1996; MORFORD & MEYERS 2003; OSMANN 2004; SCHAPPERT és 
mtsai. 2006b). Amint kérdőívünk is mutatja, egészen a mai napig nincs egy szabványnak tekinthető 
standard alaptakarmány a faj zárttéri tartása esetén (lásd 5.3.2 fejezet). Az alábbiakban ismertetésre 
kerülő takarmányozás a Dortmundi Állatkert több mint 30 éves tartási és tenyésztési tapasztalatain 
nyugszik, mely ez idő alatt folyamatos fejlesztésen ment át a gyakorlati tudásunk és a 
táplálkozástudomány modern ismeretei alapján. A hosszú távú, empirikus kutatások azt mutatták, hogy 
e felkínált takarmány megfelelő a hangyászok számára, s biztosítja azok hosszú és egészséges életét. 
Mindazonáltal, a Dortmundi Állatkertben éppen folyamatban lévő PhD tanulmány a Zürichi Egyetemről 
(Svájc) azt javasolja, hogy az alkalmazott takarmánylap részben kerüljön módosításra (STAHL 2009). 
Továbbá, egy rövid ideje már különböző rovarevő készítmények is rendelkezésre állnak (pl. Mazuri 
termékek), mely pelleteket bizonyos állatkertek már összetett takarmányként használnak. Éppen ezért a 
Dortmundi Állatkertben egy hosszú távú összehasonlító vizsgálat folyik annak érdekében, hogy ezen új 
rovarevő étrendek jóváhagyhatóak legyenek. Amíg az eredmények nem megerősítettek, mi a következő 
takarmányozási módszert szeretnénk javasolni. 
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     A Dortmundi Állatkertben alkalmazott alaptakarmány száraz kutyatápból és nyers marhaszívből áll. A 
szív színhús részét ajánljuk felhasználásra, mivel számos feljegyzés súlyos, inak által okozott 
nyelvsérülésről számol be. A húsban található inas rész ugyanis hurokként fonódhat az állatok nyelvére, 
akadályozva annak véráramlását (MORFORD & MEYERS 2003). Továbbá, almát, körtét és paradicsomot 
adunk a takarmányhoz. A kitin pótlására, mely nagy mennyiségben kerül fogyasztásra a természetben, 
szárított Gammaridae kerül felkínálásra (a felemáslábú rákok (Amphipoda) rendjének Gammaridae 
családjáról van szó, többek között ide tartozik a széles körben forgalmazott tüskés bolharák (Gammarus 
roeseli) is, ford. megj.). A zabpehely nyers rostanyagként funkcionál, valamint mézet keverünk az 
egyveleghez az íz feljavítása érdekében. Mivel a hangyászok esetében  a természetes táplálékszerzés 
kis mennyiségű föld elfogyasztásával jár (MONTGOMERY 1985), az állatkerti takarmányozás során is 
javasoljuk ennek helyettesítését szitált tőzeg hozzáadásával. Fontos ennek átszitálása, mivel a 
hosszabb összetevők súlyos sérüléseket okozhatnak az állatok nyelvén (STEINMETZ 2006). A 
takarmánylap pontos összetevőit a mellékletben olvashatjuk (lásd 5.1 fejezet). 
     Az észak-amerikai állatkertekben a takarmány összetettségének csökkenése a jellemző tendencia 
(MORFORD & MEYERS 2003). EDWARDS (1996) tanácsait követve, számos egyesült államokbeli állatkert 
száraz macskatápot és lombevő fajok számára készített pelletet használ alaptakarmányként. A száraz 
macskatápot annak taurin tartalma miatt alkalmazzák. WILSON (2003) véleménye szerint taurin 
deficiencia volt a felelős két, kitágult kardiomiopátiában elpusztult hangyász haláláért (a taurin hiány 
DCM-hez, az az dilatatív cardiomyiopathiahoz vezethet, amely tágult szívüregekkel jár, így a gyengébb 
és megnagyobbodott szív nem tudja megfelelően pumpálni a vért, ford. megj.). A lombevők számára 
készített pelletet cellulóz forrásként etetik, mely a kitint pótolja. Kiegészítő adalékokat szintén nem 
használnak az USA állatkertjeiben. E takarmányozási módszert vizsgáló hosszú távú tanulmányok 
eredményei a következő években várhatóak. 
     Az egyik kihívás a sörényes hangyászok takarmányának elkészítése során egy olyan struktúra, állag 
eltalálása, amely megfelelő egy fogakkal nem rendelkező, mindössze a nyelvét használó állat számára 
a táplálékfelvétel során. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy  „zabkása” állagú legyen a felkínált takarmány, 
melyet az összetevőkhöz adott vízzel tudunk biztosítani. 
     Jutalomként adható – ami nagyon hasznos lehet gyógyszeres kezelés esetén – például avokádó, 
tejsodó, joghurt, bébiétel, nyers tojás, különböző gyümölcsök (különösen narancs), rovarok és méz. 
További táplálékféleségek, melyek gyakorta kerülnek felkínálásra a legtöbb, adatot szolgáltató 
állatkertben (33 intézményből 27), gyakran környezetgazdagítási funkciót töltenek be (lásd 2.5 fejezet). 
Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy e csemegék közül több is csupán kis porcióban adható az 
állatoknak (pl. avokádó). 
     Vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb kiegészítőket nem szabad felkínálni. Az egészséges 
hangyászoknak nincs szüksége semmilyen kiegészítő pótlékra! Sőt, valójában e kiegészítő anyagok 
súlyos A- és D-hipervitaminózishoz vezethetnek, melyek a csigolyák elcsontosodását okozhatják (a D-
vitamin túlzott bevitele magas kalcium szinttel jár és hosszan tartó, krónikus túladagolása az erek és 
szövetek elmeszesedéséhez vezethet, ford. megj.). A kiegészítő ásványi anyagok érelmeszesedést 
(arteriosclerosis) okozhatnak (CRAWSHAW & OYARZUN 1996; HATT és mtsai. 1998). 
 
2.2.2 Speciális takarmányozási előírások 
 
Speciális étrendi előírások betartása csupán ritkán szükséges. Vemhes nőstények esetében ajánlott a 
napi takarmányadag növelése egy vagy két héttel a szülés előtt, mikor a tej termelése beindul. K-
vitamin adható bizonyos egészségügyi problémák, illetve az állat vérzése esetén (a K-vitamin elősegíti 
a véralvadást, valamint a vérzések megelőzésére és kezelésére szolgál, ford. megj.). A hangyászoknál 
alkalmanként előfordulhat étvágytalanság (anorexia). Ebben az esetben a jutalomként adható 
táplálékokat szükséges alkalmazni az alaptakarmány helyett (lásd 2.2.1 fejezet). 
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2.2.3 Az etetés metódusa 
 
Az állatok alaptakarmányát ajánlott rozsdamentes acél tálakban felkínálni, melyet egyszerűen a talajra 
helyezhetünk vagy a kifutó kerítésére rögzíthetünk. Az etetőtálat célszerű kicsivel a talaj fölött rögzíteni, 
így a hangyászok kevésbé motiváltak, hogy abba ürítsék székletüket, illetve, így kisebb mértékben 
hordják szét a takarmányt. Olyan anyagok alkalmazása – pl. műanyag –, melyet az állatok könnyen 
széttörhetnek karmaikkal, könnyen sérülésekhez vezethetnek, így kerüljük használatukat. 
     Mivel a vadon élő sörényes hangyászok aktív óráikat nagyrészt táplálékszerzéssel töltik, s az 
állandóan rendelkezésre álló táplálékkészletből kisebb mennyiséget fogyasztanak egyszerre, a napi 
alaptakarmányt fogságban is legalább két alkalommal kell felkínálnunk számukra (reggel és késő 
délután). További táplálékféleségek biztosítása, valamint a táplálkozással kapcsolatos 
környezetgazdagítási elemek alkalmazása az etetési időpontok között is ajánlott. A hangyászok igen 
érzékenyen reagálnak az étrendjükben történő ízek változására, mely megnehezíti az esetlegesen 
szükséges, táplálékban elrejtett kiegészítők vagy gyógyszerek beadását. Dortmundban egyik egyed 
sem volt hajlandó direkt módon, szájon át beadva gyógyszertablettát elfogadni, szóval a pirulát 
szükséges szétporítani vagy vízben feloldva az alaptakarmányba keverni, illetve egyéb csemegébe 
rejteni. Amennyiben az állatok így sem fogadják el a takarmányt, mézet keverhetünk az elegybe a rossz 
íz elfedése érdekében. A legtöbb hangyász azonban elfogadja a kiegészítőket és gyógyszereket porított 
vagy oldott formában, ha azt valamely csemegében vagy jutalomfalatban kínáljuk számukra (joghurt, 
érett avokádó, pépes bébiétel, stb.). 
 
2.2.4 Víz/itatás 
 
Ellentétben a korai megfigyelésekkel a sörényes hangyászok gyakran isznak, ezért ivóvizet ad libitum 
(folyamatosan, tetszésük szerint, ford. megj.) szükséges biztosítani számukra. A medence mellett – 
melyet a legtöbbször székletürítésre használnak az állatok – a friss vizet kisebb tálakban kell elhelyezni, 
melybe nem tudnak üríteni és fürödni sem a hangyászok, sem más fajok egyedei, amennyiben 
társaskifutón élnek az állatok. Olyan drótkerítésen is rögzíthetjük az itatótálat, melyen a hangyászok 
képesek átdugni az ormányukat, így a tálat a kifutón kívülre helyezve megakadályozható az ivóvíz 
beszennyeződése. Ismételten fontos megjegyezni, hogy a sérülések elkerülése érdekében az állatok 
által törhetetlen, rozsdamentes acélt használjunk. A nem mozgatható itató eszközök – mint pl. a 
betonvályúk – alkalmazása megnehezíti azok takarítását és tisztán tartását. Automata itatókat a 
visszajelzések szerint mindössze három intézmény használ. 
 
2.3 Szociális struktúra 
 
2.3.1 Alapvető szociális struktúra 
 
A párzási viselkedést felölelő néhány naptól eltekintve a sörényes hangyászok magányos életmódot 
folytatnak. Az állatok külső kifutón, napközben történő folyamatos együtt tartásának sikere nagyban 
függ az adott egyedek természetén, „személyiségén”. Általában lehetséges együtt tartani egy hímet és 
egy nőstényt, egy hímet több nősténnyel, három nőstényből álló csoportot vagy utódjaikat nevelő 
nőstényeket (a résztvevő intézményekben jellemző csoportösszetételt lásd részletesen az 5.3.2 
fejezetben). Az egyetlen csoportösszetétel, mely sosem működött hosszú ideig és így kerülendő, a 
kizárólag hímekből álló csapat. Az állatokat ajánlott külön-külön etetni, így ellenőrizhetővé válik a felvett 
takarmánymennyiség és lehetőség adódik az étrend egyedi variálására is. A tenyészpár, illetve az egy 
hímből és több nőstényből álló csoport tagjai együtt tarthatóak az éjszaka során is a párzási 
időszakban, azonban más esetekben az egyedeket el kell különíteni éjszakára. 
     A csoportban tartott sörényes hangyászok kevés kontaktus meglétével élnek egymás mellett, s 
kétségtelenül nem sok érdeklődést és agressziót mutatnak egymás irányába. Az idő nagy részében úgy  
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tűnik, hogy nem sok 
figyelmet fordítanak fajtársaik 
felé, eltekintve az 
alkalomszerű játékos 
magatartástól (üldözések és 
játékos harcok), valamint a 
kölcsönös, nyelvvel történő 
vizsgálódástól. Ritkán 
keresik a direkt testi 
kontaktust vagy alszanak 
egymás közelében. A 
hangyászok természete 
rendkívül eltérő lehet, s a 
„magabiztos” egyedek 
viselkedése feltűnően eltér 
lakótársaiétól. Mindazonáltal, 
valódi domináns viselkedés 

vagy hierarchia nem 
figyelhető meg a csoport 

tagjai között. A domináns viselkedés néhány eleme azonban már lejegyzésre került a párzási időszak 
során (lásd 2.4.1 fejezet), s lehetnek pl. olyan egyedek, amelyek egy adott területet védelmeznek. 
 
2.3.2 A csoportösszetétel változtatása 
 
A csoportba történő beszoktatás esetén fontos az újonnan érkezett egyed hozzászoktatása a közösen 
használt területhez, melyet egyedül használhat mindaddig, míg teljesen meg nem szokja új környezetét. 
A beszoktatás alatt az állatokat szomszédos kifutón kell elhelyezni, így láthatják és szagolhatják 
egymást, azonban nem képesek megtámadni egymást vagy sérülést okozni a másik félnek. Egymás 
bemutatásakor az állatok általában izgatottak, nyáladdzanak és fehér, krémszerű váladékot ürítenek a 
szemükből. Amint az agresszív és ellenséges viselkedés megszűnik az állatok összeengedhetőek. A 
közösen eltöltött időtartam hosszát fokozatosan, napról napra szükséges növelni. Az agresszív 
viselkedéselemek felismerhetőek, ilyen a felborzolt sörény, púpos hát és az oldalsó testtartás (FLINT 
1998). E figyelmeztetőjelek továbbá hangos, sziszegő hanggal párosulhatnak. Az agonisztikus 
viselkedés fokozódásával az állat felemeli mellső lábait és teljesen kinyújtja karmait. Az 
összeszoktatandó egyedek érdeklődésétől és reakcióitól függően, néhány naptól egészen hetekig is 
eltarthat, mire folyamatosan együtt hagyhatjuk őket. A szénából vagy szalmából készült, már használt 
fekhelyek állatok közötti cseréje megfelelő módszer az új egyed szagának megismertetésére még a 
tényleges találkozás előtt. Ajánlott a hangyászok viselkedésének pontos megfigyelése azon célból, 
hogy el tudjuk dönteni, mikor jött el az idő az összeszoktatásra. Egy zárt térben történő összeengedés 
lehetővé teszi a gondozók beavatkozását, amennyiben az szükségessé válik. A kifutó esetében az 
mondható, hogy minél nagyobb, annál jobb, hiszen az állatoknak így van lehetőségük kitérni egymás 
útjából. A külső kifutón elrejtett jutalomfalatok továbbá lekötik az állatok figyelmét. Azokat az egyedeket 
kell elsőként a közös kifutóra engednünk, amelyek kevésbé tűnnek magabiztosnak, s inkább óvatos 
magatartás jellemzi őket. Az állatok találkozása során, összeeresztésük alatt a felügyelet biztosítása 
erősen javasolt. Amint az adott egyedek már ismerik és elfogadják egymást, egy lehetséges, valamilyen 
oknál fogva több napig tartó elkülönítés esetén sem jelent problémát az újabb összeszoktatás. 
Másrészről azonban úgy tűnik, hogy azok az egyedek, melyek már a kezdetektől nem kedvelik 
egymást, nem lesznek összeszoktathatóak a későbbiek során sem. 
     Szigorúan javasolt a vemhes nőstények szülés előtti elkülönítése fajtársaitól (lásd 2.4.2 fejezet). A 
legjobb megoldásnak az látszik, hogy napközben és éjszaka egyaránt különítsük el a nőstényt a hímmel 

Az egyedek vérmérsékletétől függően, a sörényes hangyászok kisebb nőstény 
csapatban is tarthatóak. Fotó © Thomas Rothlin 
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történő találkozást követő négy hónap elteltével, így minimum négy hét időtartamban egyedül lehet a 
vemhes nőstény. 
 
2.3.3 Társaskifutón történő elhelyezés 
 
A sörényes hangyászok társaskifutón történő elhelyezése több szempontból is nagyszerű megoldás 
lehet. Eltekintve a didaktikai érvektől (különböző fajcsoportok együttes bemutatása egy azonos 
élőhelyről) ez környezetgazdagítási funkcióval szolgálhat az állatkert mesterséges viszonyai között. A 
hangyászok számos egyéb más fajjal együtt tarthatóak, ismételten az adott egyedek viselkedésétől, 
természetétől függően. Számos neotrópusi fajjal történt sikeres társítás ismeretes, melyek a 
következők: közönséges tapír (Tapirus terrestris), déli törpeszarvas (Pudu puda), vízidisznó v. kapibara 
(Hydrochoerus hydrochaeris), nagy mara (Dolichotis patagonum), Linné-kétujjúlajhár (Choloepus 
didactylus), újvilági tevefélék, mint láma (Lama glama) és vikunya (Vicugna vicugna), valamint különféle 
madárfajok. A kérdőívet kitöltő intézmények közül 20 állatkert társaskifutón mutatja be hangyászait. 
Ezek közül hét csak pozitív, négy csak negatív tapasztalatokról számol be, öt pedig mindkettőről (négy 
esetben nincs visszajelzés). A válaszadók a pozitív környezetgazdagítási funkciót említik a legtöbbször.   

Még ha nincs is direkt interakció a 
különböző fajok között, az együttes 
tartás elősegíti a felderítő viselkedés 
jelentkezését. A tapírok és 
vízidisznók testnyílásainak, mint 
például fülének a hangyászok által, 
nyelvvel történő átvizsgálása gyakran 
megfigyelhető jelenség. Néha éppen 
a tapírok kezdeményezik e 
közeledést. A játékos kergetőzések 
és egyéb játékos magatartásformák 
az összes faj számára pozitív ingert 
jelentenek. A társaskifutó sikere 
nagymértékben függ az egyedek 
természetétől, vérmérsékletétől és 

toleranciájától. A közös bemutató 
ugyanakkor a látogatók számára is 
vonzóbb látványosság, mely szintén 

egy pozitív tényezőnek tekinthető. A társaskifutó megfelelő kezelése ugyanakkor több időt és 
odafigyelést igényel a gondozók részéről. Nagy figyelemmel kell eljárni a különböző fajok eltérő 
takarmányozási módszereinek szempontjából. Amennyiben a különböző fajok egyedeit egyazon kifutón 
etetjük, ügyelni kell arra, hogy az adott takarmányt kizárólag a megfelelő faj egyedei érhessék el. 
Továbbá, a higiéniai követelmények is magasabbak egy társas bemutató esetén. Sőt, a különböző 
állatok különválasztása is nehézkes lehet, amennyiben a gondozóknak nem lehetséges a kifutóra lépni. 
A kevésbé agresszív találkozásokat pozitív stresszként és változatosságot jelentő ingerként 
értékelhetjük állatkerti körülmények között, mindazonáltal kisebb sérülések előfordulhatnak. Alapos 
vizsgálatokat szükséges végezni nem pusztán a fizikális egészség, hanem a mentális jólét 
vonatkozásában is, egyaránt monitorozva a különböző fajok és egyedek stresszeltségét. Feszültséget 
okozó vagy agresszív viselkedés előfordulhat például akkor, mikor az állatok egy kisebb területen 
csoportosulnak, például az esti órákban a belsőkbe történő beengedés alkalmával. Negatív 
tapasztalatok főként az etetések, illetve az elkülönítések során jelentkeznek. Három intézmény jegyzett 
le agressziót egyedek között (kapibara/sörényes hangyász), de nem általánosságban a fajok között. 
Fokozott figyelemmel szükséges eljárni szaporulat esetén. Az újszülöttet gondozó nőstényt az első 
hetekben nem szabad a többi fajjal együtt tartani (a különzárás időtartama fajról fajra változhat). 

A sörényes hangyászok számos egyéb fajjal, mint pl. vízidisznókkal is 
társíthatóak. 
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     Fontos megjegyezni, hogy az összes faj minden egyede számára már előzetesen legyen ismert a 
közösen használandó terület, még a társítást megelőzően. Mihelyst az összes egyed kellőképpen 
megszokta új környezetét, következhet az állatok összeszoktatása. Első lépésként kerítésen keresztül, 
vizuális és olfaktórikus módon történjen a fajok egymásnak történő bemutatása. E találkozások 
reakcióinak függvényében engedhetőek az állatok egyazon, leendő közös kifutóra, ám még folyamatos 
felügyelet alatt. Amennyiben az első találkozások békések, ezek időtartama napról napra növelhető. 
BARTMANN (1980) részletes leírást ad a témára vonatkozóan. A társított fajok részletes listája és a 
közöttük megfigyelhető interakció az 5.3.1 fejezetben olvasható. 
 
2.4 Szaporítás 
 
2.4.1 Párzás 
 
A nőstény sörényes hangyászok poliösztruszosak, s a nem szezonális ösztrusz-ciklus körülbelüli 
átlagos hossza 51,3±16,1 nap, az ösztrusz nagyjából 16 napig, a diösztrusz 24 napig és a proösztrusz 
11 napig tart (SCHAUERTE 2005). A kutyafélékhez hasonlóan, a proösztruszt diapedézis jellemzi a 
méhfal epithéliumában, mely az ösztruszig folytatódik a nőstény hangyászok egyharmadánál 
(SCHAUERTE 2005). Ez alkalmanként véres hüvelyi váladékozás formájában figyelhető meg (POGLAYEN-
NEUWALL 1990; HATT 1998; SCHRATTER 2001).  
     A párzási viselkedést gyakran a nőstény kezdeményezi (HONIGMANN 1935; BARTMANN 1983; 
COLEMAN 2003), melyet a kérdőívben választ adó három intézmény is megerősít. A párzást  

megelőzően a hím 
folyamatosan követi a 
nőstényt. Játékos 
kergetőzések és harcok 
csak úgy 
megfigyelhetőek, mint a 
pofatájék és vulváris 
régió intenzív 
szimatolása és 
nyaldosása. A legtöbb 
esetben a nőstény az 
oldalára fekszik, néha 
azonban állva marad, s 
hagyja, hogy a hím 
rámásszon. E 

viselkedéselemek 
számos napon keresztül 

megfigyelhetőek, 
óránként akár többször, 
éjszaka és a nappali 

órákban egyaránt. Amennyiben a nőstény nem hajlandó a párzásra, megpróbál elmenekülni a hím elől, 
s annak közeledését morgással utasítja vissza. E szituáció esetén a hímek igen agresszívé is 
válhatnak, mely növelheti a gondozók beavatkozásának szükségességét. POGLAYEN-NEUWALL (1990) 
„nyelvvel történő csókolózást” is leír a párzás során. A hangyászok intenzív, kölcsönös nyaldosása és a 
nyelv egy másik egyed szájnyílásába tolása, valamint az ezzel járó bő nyáltermelés szintén 
megfigyelhető a párzási időszakon kívül is a nőstények, illetve a hímek és nőstények között egyaránt. 
     Négy intézmény további párzásokat is megfigyelt a vemhesség ideje alatt (hét állatkert nem, 13 nem 
válaszolt). SCHRATTER (2001), SCHAUERTE (2005) és POGLAYEN-NEUWALL (1990) szintén megfigyelte e 
jelenséget.  

Párzási kísérlet a sörényes hangyászoknál. A nőstény az oldalára fekszik, majd a hím 
rámászik. 
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2.4.2 Vemhesség 
 
A vemhesség legegyszerűbb módon történő diagnosztizálása a hasi régió kerületének növekedése. 
KORNILJEWA és mtsai. (1975) lejegyzése szerint e kerületnövekedésnek már szignifikánsnak kell lennie 
a szülést egy hónappal megelőzően. Azonban ez nem teljesen megbízható módszer, mivel a látható 
növekedés későn indul meg, s ennek mértéke egyedi tényezőktől is függ. Mindamellett, a hasi terület 
nagyobbodásának egyéb okai is lehetnek, mint pl. hashártyagyulladás vagy tumor. Ennek 
következtében további módszerek kerülnek alkalmazásra a Dortmundi Állatkertben a vemhesség 
megállapítása érdekében (SCHAUERTE 2005). A vesztibuláris citológiai módszer segítségével – csak 

úgy, mint a kutyák esetében –, a 
sörényes hangyásznál is 
diagnosztizálható a vemhesség kb. 10 hét 
elteltével. A bélsárból történő 
hormonvizsgálat szintén egy megfelelő 
módszer a gravid állapot felismerésére és 
monitorozására (PATZL és mtsai. 1998). A 
szülés körüli endokrinológiai jellemzők 
közé tartozik a magas ösztrogénszint és a 
progeszteron metabolitok szintjének 
észrevehető emelkedése. A sörényes 
hangyászoknál a vemhesség 
felismerésére és monitorozására szintén 
alkalmazott módszer az ultrahang 
vizsgálat (OSMANN 2001). Az erre 
vonatkozó értékes információk 
SCHAUERTE (2005) disszertációjában 
olvashatóak.  
     Normális esetben a nőstények 
viselkedésében semmiféle komoly 
változás nem figyelhető meg a 

vemhesség ideje alatt. Az egyetlen, gyakran megfigyelt változás – melyet több intézmény is lejegyzett – 
a nappali órákban történő alvás időtartamának növekedése. E pihenők rövid periódusú aktivitással 
váltogatják egymást, mely során a nőstény sokat mozog. Figyelemmel kell lenni az adott egyed 
igényeire. Amennyiben nem szükséges, ne ébresszük fel vagy helyezzük/tereljük át az állatot, s legyen 
lehetősége a külső kifutón tartózkodni a megnövekedett aktivitás esetén. Normális körülmények között a 
vemhes nőstény étvágya szintén növekszik (két válaszadó intézmény ezzel ellentétben az étvágy 
csökkenését figyelte meg a vemhesség ideje alatt), ezért a napi takarmányadagot ehhez szükséges 
igazítani. 
     A vemhes nőstényt ajánlatos elkülöníteni a többi hangyásztól, legkésőbb a szülést megelőző 
negyedik héten. Általánosságban elmondható, hogy a hímek nem igazán agresszívek az utódjaikkal 
szemben, azonban előfordulhat, hogy kíváncsiak és durván vizsgálgatják az újszülöttet. Továbbá, a 
kölykök súlyosan megsérülhetnek, ha a hím párzani próbál a nősténnyel. A kérdőívek válaszaiban nem 
került lejegyzésre agresszív viselkedés a hím részéről, mikor azt nem különítették el a nősténytől a 
szülés során, azonban két intézmény halálesetről is beszámol e kapcsán korábbi esetek alapján. 
Továbbá megjegyzendő, hogy a hőmérsékletet kb. 20°C-ra szükséges beállítani. 
 
 
 
 
 

Sörényes hangyász ultrahang vizsgálata a Dortmundi Állatkertben. 

Az állat figyelmét pl. takarmányának felkínálásával lehet elterelni. 
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2.4.3 Fogamzásgátlás 
 
Eddig, populációszabályozási okokból történő fogamzásgátlásra nem volt szükség a faj állatkerti tartása 
során. Amennyiben egy nőstényt nem szeretnénk szaporítani egy ideig, ajánlatos elkülöníteni a hímtől, 
mintsem különféle fogamzásgátló szereket alkalmazni. Mivel az állatokat nagyrészt magányosan tartják, 
a fogamzásgátló módszerek alkalmazása egyáltalán nem szükséges. 
 
2.4.4 Születés 
 
A sörényes hangyászok állva hozzák világra utódaikat. A 181±3 napig tartó vemhesség után 
(SCHAUERTE 2005) az utód posterior v. anterior fekvési testhelyzetben születik meg (OSMANN 2005). A 
legtöbb fogságban lejegyzett születés az éjszaka során vagy a kora reggeli órákban történt, mikor senki 
sem volt a közelben. A szülést megelőzően a nőstény nyugtalan, lefekszik, majd ismét felkel és sokat 
járkál. Gyakran megfigyelhető a megduzzadt vulváris régió intenzív nyaldosása. OSMANN (2005) 
esettanulmánya szerint a méhlepény két órával a szülés előtt szakad fel. A szülés kitolási szakasza igen 
gyors, kb. 20 percig tart (BARTMANN 1983; SCHRATTER 2001; OSMANN 2005).  
     Az újszülött tömege 1300-1800 g közé tehető (BARTMANN 1985; JEREZ 2003), melyhez kb. 33 cm-es 
testmagasság és 53 cm-es testhosszúság párosul (JEREZ 2003). Közvetlenül a szülés után a nőstény 
alaposan végignyaldossa kicsinyét, melynek élete első húsz percében fel kell másznia anyja hátára. A 
kis hangyásznak a nőstény nem engedi a mellső lábain történő felkapaszkodást. Az első kölyküket 
világra hozó nőstények kevésbé gondoskodóak és türelmesek, mint a már tapasztalt anyák. Utóbbiak 
hosszasan várnak a csemete felkapaszkodására vagy térdüket leeresztve/földre téve megkönnyítik 
annak felmászását hátukra. A placentát többnyire nem eszik meg a nőstények (POGLAYEN-NEUWALL 
1990).  
 

 
 

Egy alig fél órája született sörényes hangyász, a placenta maradványaival a testén. 
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     Az ikerellés rendkívül ritka, s vadon élő hangyászok esetében még nem figyelték meg a jelenséget. 
2000-ben azonban két európai intézményben, a Bécsi Állatkertben és a Londoni Állatkertben is 
hangyászikrek születtek, melyek felnevelése sikeres volt (SCHRATTER 2001). A sörényes hangyászoknál 
nincs postpartum ösztrusz (szülés utáni ivarzás, ford. megj.), vélhetően azért, mert a párzás folyamata 
túlzottan veszélyes lehet az anyaállat hátán kapaszkodó apróság számára (POGLAYEN-NEUWALL 1990). 
A szülés során jelentkező komplikációk – melyek szülészeti beavatkozást igényelnének – ritkán 
lejegyzett eseménynek számítanak. Egyrészről ez annak tudható be, hogy az állatok többnyire az 
éjszaka során hozzák világra kicsinyeiket, másrészről annak, hogy a tömör testfelépítés kevésbé teszi 
komplikálttá a szülést. OSMANN (2005) két esetben számol be szülészeti beavatkozásról, valamint egy 
alkalommal császármetszés végrehajtásáról egy nőstény hangyászon (OSMANN 2002).  
 
2.4.5 Fejlődés és utódnevelés 
 
Életének első heteiben – kb. az első négy hétben –, úgy tűnik, hogy a hangyászkölyök nem fordít 
különösebb figyelmet környezetére vagy reagál a külvilág ingereire. A csemete az anyaállat hátán 
utazik, vagy annak hasánál pihen, miközben a nőstény lefekszik, s farkával takarja be utódját. Annak 
érdekében, hogy a növendék szopni tudjon, a lágyéktól el kell jutnia a mellső lábakon át a nőstény 
mellkasáig, mialatt az az oldalán fekszik. A szoptatás akár egy órán keresztül is tarthat. Két hónapos 
kortól a kis hangyász környezete iránti érdeklődése fokozatosan növekszik, felderítő viselkedése 
fokozódik. A kölykök néha akkor kezdenek felmászni anyjukra, mely éppen fekszik vagy a belső 
kifutóban járkál. Játékos viselkedés figyelhető meg ennél a pontnál, mely hirtelen, váratlan ugrásokból 
és támadásokból áll a nőstény felé. Amennyiben megijednek, vagy az anya feláll, a kölykök sietnek 
elrejtőzni szorosan mellette, vagy ismét felkúszni annak hátára. Mikor a fiatal állat leesik a nőstény 
hátáról és egyedül marad, egy igen hatékony trillázó, pergő hangot hallat. Az összes nőstény, még 
akkor is, ha nem laktál vagy amelynek még nem volt utódja, határozottan reagál a kölykök 
vokalizációjára (vészjelzésére), s igen agresszívvé válhat. A hímek esetében nem figyelhető meg ez a 
viselkedés. Hat hónapos kor körül e hangadás eltűnik. Négy hónapos kortól a csemeték már 
hajlamosak az anya mellett sétálni, ám ha megriadnak, még mindig annak közelségét és védelmét 
keresik. Normál esetben a kölykök 3-4 hónapos korban kezdenek enni, vagy legalábbis elkezdik 
ízlelgetni a nőstény táplálékát (JEREZ 2003) (három intézmény megfigyelése szerint erre 1,5-3 hónapos 
kor között kerül sor, két másik állatkert szerint azonban csak négy hónapos kor elérése után). Ez 
alapvetően az anyaállat száján található táplálék lenyalogatásával kezdődik. A szoptatás a kölyök kb. 
hat hónapos koráig tart. 
 

   
 

A ’Xerox’ nevű fiatal sörényes hangyász kapaszkodik anyja hátán (balra). Négy hónapos hangyászkölyköt szállító 
nőstény (jobbra). 
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A már nyolc hónapos egyedek alkalmanként még mindig felmásznak anyjuk hátára. 

 
     JEREZ (2003) megfigyelése szerint az anya és utód közötti kötelék a nyolcadik hónap során kezd 
megszakadni, s a kilencedik hónapban válik véglegessé. Ezen időtartam alatt a fiatal egyed abbahagyja 
a tejfelvételt, növeli táplálékfelvételét (már az anyaállattal azonos mennyiséget fogyaszt ebben a 
korban), s ugyanakkor a nőstény is felhagy utódjának szállításával és tisztogatásával, valamint a 
játékkal is, bár ez a kölyök 11 hónapos koráig megfigyelhető továbbra is. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a hímek gyorsabban fejlődnek a nőstényeknél, s az ivarérettséget is hamarabb érik el. A kölyök 
egyedfejlődésének és az anyaállat viselkedésének függvényében, állatkerti körülmények között a fiatal 
egyedet kb. 7-10 hónapos kor között kell elkülöníteni, máskülönben már túl nehézzé válik a nőstény 
számára. Egy félvad környezetben lemért egy éves állat 100 cm-es hosszal és 6300 g-os testtömeggel 
rendelkezett (JEREZ 2003), míg a fogsági környezetben nevelkedett egy éves hangyászok testtömege 
kb. a kifejlett egyedek tömegének a felét teszi ki (SHAW 1987). Úgy tűnik tehát, hogy a fejlődés üteme 
némileg gyorsabb fogsági környezetben, mint a természetben. A kölyküket nevelő nőstény hangyászok 
igen gondos anyák, és izgatottak, bizonyos esetekben agresszívak is lehetnek gondozóikkal az 
utódnevelési időszakban. Éppen ezért fokozott figyelemmel kell eljárni esetükben gondozásuk minden 
vonatkozásában. 
     A cseperedő kölyköt nem szabad hat hónapos kora előtt elszakítani az anyától, mert az ilyen fiatal 
egyedek felnőtt korukban is fajtársaik hátára próbálnak felmászni. A növendékek kilenc hónapos kor 
környékén kezdenek érdeklődni a másik nem iránt. Más megfigyelések szerint az első párzási 
kísérletekre 14-15, vagy 18 hónapos korban kerül sor.  
 
2.4.6 Mesterséges nevelés 
 
A fiatal hangyászok mesterséges nevelésének különböző okai lehetnek. Az esetek többségében – 
különféle okok miatt – az újszülött túl gyenge, hogy felmásszon az anya hátára. Erre válaszként 
bizonyos nőstények elutasítják utódjukat és a földön heverve otthagyják azokat. Más nőstények 
erőszakosan kezdenek viselkedni, pl. karmaikkal lökdösik a hangot adó apróságokat (BICKEL 1976; 
HARDIN 1976; BARTMANN 1985; SUDMÖLLER 2006). Mindkét reakció esetében jó okunk van az újszülött 
anyaállattól történő elvételére a kézzel nevelés érdekében. Az alapvető törekvésnek mindig annak kell 
lennie, hogy a fiatal állatot visszahelyezzük az anyára, amint az már magától képes a nősténybe 
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kapaszkodni. Részleges 
mesterséges nevelést is 
alkalmazhatunk abban az 
esetben, már a kezdetektől, 
amikor a nőstény anyatej 
termelése nem indul be vagy 
nem megfelelő. Ebben az 
esetben a csemete az anyánál 
marad, s a gondozók csak a 
pótlólagos táplálás idejére 
veszik el a nősténytől 
(SUDMÖLLER 2006). 
Amennyiben az anyaállat 
hozzá van szokva a 
kezeléshez és az újszülött is 
megszokja a cumisüvegből 
történő etetést, a kicsit az anya 
hátán lehet hagyni a táplálás 
során, mialatt a nőstény 

figyelmét saját takarmányának felkínálásával lehet lekötni. 
     Abban az esetben, amikor a részleges nevelés nem lehetséges és a kis hangyász sem marad az 
anya hátán, ajánlott a kis állatot inkubátorba helyezni. Ennek hőmérsékletét 34°C-ra, páratartalmát 70-
80%-ra kell beállítanunk. A kölyköt egy törölközőre kell fektetni és egy puha játékfigurát biztosítani 
számára az anya pótlására. Mikor kb. hat hetes korában a növendék kinövi az inkubátort, ez könnyebbé 
teszi számára az abból történő kikerülést, mivel megszokott kis „fészke” továbbra is vele maradhat. A 
kivétel után a fiatal hangyászt a 2.1 fejezetben leírt kifutóban kell elhelyezni. 
     A kis hangyász nevelése során a kutyák számára kifejlesztett tejpótló (Esbilac®) hatékonynak 
bizonyult. A tejet édeskömény teával kell hígítani 1:2 arányban. A felfúvódás elkerülése végett – melyet 
BARTMANN (1985) jegyzett le –, ajánlott a víz helyett édeskömény teát használni. A kölyök 
testtömegének kb. 10%-át kitevő mennyiségű tápszert kell etetni minden nap, nagyjából öt alkalomra 

szétosztva a nap során. A 
kezdeti táplálás mindig 
bonyodalmas. Két gondozó 
jelenlétéra van szükség: 
egyikőjük térdén keresztbe 
fekteti az újszülöttet, s egyik 
kezével annak mellső lábait 
rögzíti, másik kezével pedig a 
kölyökállat száját nyitja ki a fej 
megtámasztásával mindaddig, 
amíg az el nem fogadja az 
etető cumit. A másik gondozó a 
cumisüveget és a kis állat orrát 
tartja. A hüvelyk- és mutatóujj 
felső és alsó állkapocs közé 
történő nyomásával a száj 
kinyitható és a cumisüveg 

beilleszthető. A szoptatás alatt 
a kölyök nyelve a szájüregen 
kívül, teljesen kinyújtott 

Két gondozó egy fiatal sörényes hangyászt etet. A táplálás során az állat 

nyelve teljesen kinyújtott állapotban van. 

Az anyaállat hátán lévő kölyök etetése csak abban az esetben ajánlott, 

amennyiben egy nagyon szelíd nőstényről van szó. 
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állapotban van, így engedve szabad utat a tejnek a nyelőcsőbe. A három hónapos kort elérve már 
hasznos lehet a tejet etetőtálban felkínálni, így könnyítve meg az elválasztási folyamatot. Annak 
érdekében, hogy a növendék hangyász 4-6 hónapos korára elválasztható legyen, egyszerű 
megoldásként el kell kezdeni a kifejlett állatok takarmányát – fokozatosan növelve ennek mennyiségét –
a tejkészítménybe keverni (BICKEL 1976; BARTMANN 1985). Hét kézzel nevelt sörényes hangyász 
tömegnövekedésének táblázata az 5.2 fejezetben látható. 
     A fiatal állatok gondviselőiktől történő elszakítása nem történhet meg a 7-10 hónapos kor elérése 
előtt (lásd 2.4.5 fejezet). Mint korábban említettük, az alapvető cél mindig a fiatal egyed anyaállathoz 
történő visszaszoktatása. Amennyiben a kicsi egészséges, szinte soha nem szokott problémát okozni a 
nőstényhez történő visszahelyezés (SUDMÖLLER 2006). Ezzel elkerülhetjük a bevésődést és a 
növendék állatnak lehetősége lesz az anyától megtanulnia a fajspecifikus viselkedést. 
     26 intézményből hat, sikeres tenyészpárral rendelkező állatkert már alkalmazott egy vagy több 
esetben mesterséges nevelést (13 intézmény nem, hét nem válaszolt). Négy alkalommal részleges 
mesterséges nevelésre is sor került (12 állatkert esetében ez még nem fordult elő, 9 nem válaszolt).  
 
2.4.7 Populáció menedzsment 
 
A sörényes hangyászok fogsági populációját az ISB és az EEP koordinálja (SCHAPPERT 1999, 2001, 
2005). A faj számára előbbi 1988-ban, utóbbi 1985-ben került felállításra (SCHAPPERT 2006a). A 
törzskönyvezést, csak úgy, mint az európai tenyészprogram koordinálását a kezdetektől a német 
Dortmundi Állatkert végzi. Világszerte 91 intézmény 257 (123.128.6) egyedet tart fogsági körülmények 
között (2007-es állapot szerint), melyek szerepelnek az ISB-ben, 35 európai intézményben pedig 93 
(42.44.7) egyed vesz részt az EEP-ben (2009-es állapot szerint). (A Zoological Information 
Management System, ZIMS 2013-as adatai szerint a globális fogsági állomány 293 (129.150.14) egyed, 
összesen 111 intézményből, míg az európai fogsági állomány 126 (55.66.5) egyed, összesen 48 
intézményből, ford. megj.) 
 
2.5 Viselkedésgazdagítás 
 

A természetben élő sörényes hangyászok idejük nagy részét rovartáplálékuk felkutatásával töltik. Mint 

korábban említettük, egy rovarfészeknél csupán kevés időt töltenek, s nagy távokat járnak be naponta. 
A hangyászok viselkedésének gazdagítása magában kell 
hogy foglalja a helyváltoztató és táplálékkereső viselkedés 
stimulálását, a természetes viselkedéselemek 
megjelenésének elősegítését, valamint „feladatokat” kell 
biztosítania az állatok számára jól ismert környezetükben és 
szokásos mindennapjaik során. A sörényes hangyászok 
viselkedésgazdagítása kis energiaráfordítással is igen 
hatékony lehet. Ezt négy fő kategóriára oszthatjuk: táplálék 
és annak elrejtése, játékok, aljzatok, valamint szagok 
biztosítása. 
     Mint korábban említettük, szinte az összes, kiegészítőnek 
szánt táplálékféleség viselkedés gazdagító elemként 
szolgálhat. Élő rovarok – különösen hangyák – felkínálása 
kiváltképp egybeesik a faj természetes táplálékigényeivel. 
Ezek fontos kiegészítő takarmánytípusok és igen hatékony 
viselkedésgazdagítást eredményeznek. A hangyák és 
hangyatojások, termeszek, tücskök, lisztkukacok, viaszmoly 
lárvák és különféle bogarak egyaránt remekül serkentik a 
hangyászok    természetes      táplálékkereső     viselkedését,  

Egész gyümölcsöket, mint pl. avokádót is 
használhatunk a viselkedés gazdagítására. 
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Az eleséggel töltött bambuszszár hengerek felkínálása igen népszerű viselkedésgazdagítási módszer a sörényes 
hangyászok számára. Fotó: Ruben Holland 

 

melyeket a válaszadó intézmények is előszeretettel alkalmaznak. Egész és pépesített gyümölcsök 
egész sora szintén jól alkalmazható. Avokádó, sárgadinnye, görögdinnye, narancs, kókusz, banán, tök, 
golgotavirág gyümölcse, papaya, grapefruit és körte mind megfelelő, és az állatok is szívesen fogadják. 
Egyéb táplálékféleségek, mint a nyers és főtt tojás, méz, joghurt, nektár, bébiétel, napos egér és csibe 
szintén használható a táplálkozással kapcsolatos környezetgazdagítás során. A megnevezett különféle 
tápláléktípusok önmagukban is gazdagítást jelenthetnek, pl. a táplálkozás időtartamának elnyújtásával. 

Mindezek továbbá különböző 
módszerekkel el is rejthetőek. A 
sörényes hangyászok karmaikkal szinte 
mindenféle anyagot könnyedén 
szétrombolhatnak. Fontos figyelemmel 
lenni arra, hogy a táplálékdarabokat 
rejtő anyagok ne legyenek éles peremű 
vagy hegyes tárgyak a balesetveszély 
miatt! A kemény műanyagból készült 
elemek helyett használjunk inkább 
PVC-ből vagy kemény gumiból készült 
tárgyakat. Lyukakkal ellátott – vagy 
anélküli – csöveket áshatunk le vagy 
függeszthetünk fel, melyek mindenféle 
táplálékkal megtölthetőek, melyet a 
hangyászok ki tudnak nyalogatni azok 
belsejéből. E csövek járatai 

A faágak, fatörzsek különféle rovarfajok otthona és búvóhelye. A 
hangyászok előszeretettel nyaldossák fel a rovarokat ezekről. 
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szolgáltatják továbbá a mesterséges termeszvárak alapját, melyek az állatok viselkedésének 
gazdagításán túlmenően a látogatók számára is egy fontos didaktikai elemként szolgálnak (NOGUEIRA  
és mtsai. 2005). A főemlősök számára készített, viselkedésgazdagítást biztosító etetők többnyire a 
hangyászok esetében is jól alkalmazhatóak, azzal a különbséggel, hogy az állatok ujjaik helyett 
nyelvüket használják (SKELTON 2006). Kartonpapírból készült dobozokba vagy hengerekbe száraz 
táplálékdarabokat, pl. egész gyümölcsöket vagy rovarokat rejthetünk, melyeket még szénával is 
megtömhetünk. Természetes anyagok, mint pl. faágak, fagyökerek és bambuszszárak szintén 
alkalmazhatóak e célra, melyek használata megfelelőbb lehet a látogatók szempontjából is. Kisebb 
fatörzsek, fatuskók apró üregei és rései szintén megtölthetőek rovarokkal, valamint mézzel egy vödörbe 
helyezve, egy éjszaka alatt az beleívódik, vagy pépesített gyümölccsel, joghurttal, nektárral is 
„tálalható”. Az eleséget rejtő tárgyak vonatkozásában figyelemmel kell lenni azok újra 
felhasználhatóságának és megfelelő tisztíthatóságának lehetőségére egyaránt. 
     E csemegéket rejtő tárgyak többnyire igen vonzóak a hangyászok számára, és természetesen 
játékként is kezelhetjük ezeket. Szintén alkalmazhatunk vízben lebegő tárgyakat, mint tömlőket 
(különösen tűzoltó tömlőket, mivel ezek igen ellenállóak) és bójákat. Ez utóbbi sokkal izgalmasabb lehet 
táplálékkal kombinálva, mindamellett az összes játék vagy élelmet rejtő tárgy sokkal vonzóbb lehet és 
nagyobb kihívást jelent az állatok számára, ha felakasztjuk azokat valahová. Nem ajánljuk az ember 
által használt eszközök (pl. seprű) vagy ruhák (pl. cipő) játékként vagy eleséget rejtő tárgyakként 
történő használatát, mivel ez esetben a hangyászok elvesztik a tiszteletet ezek irányába, mely 
veszélyes szituációt teremthet a gondozók számára, még akkor is, ha az állatok csupán játszani 
szeretnének! A belső és külső kifutóban elhelyezett vakarózófákat egyaránt gyakran használják az 
állatok, melyek igen hasznosak számukra. A korhadó fatörzsek, fatuskók rendkívül hasznosak a 
viselkedés gazdagítására, melyeket könnyűszerrel és olcsón biztosíthatunk. Ezek a sörényes 
hangyászok kedvencei, s akár 30-90 percen keresztül is elfoglalatoskodnak ezekkel (SKELTON 2006).  
     A belső férőhelyen és a külső kifutón használt különböző aljzatok és ezek változtatása szintén 
változatos ingereket biztosít az állatok számára. A fűborítással rendelkező természetes talaj, humuszos 
talaj, homok, száraz falevelek, szalma és széna stimulálják az állatok komfortérzetét, elősegítik az ásást 
és a táplálékkereső viselkedést. Megfigyelések szerint a fagyapotot, pálma- és banánleveleket szintén 
érdeklődve fogadják az állatok. 
     Fűszernövényekkel vagy ürülékkel történő szagjelek, szagösvények biztosítása rendszerint felkelti 
az állatok figyelmét és mozgásra készteti őket. SKELTON (2006) lejegyzése alapján a lisztkukacok és 
tücskök tárolására használt dobozok (a rovartáplálék nélkül), a jaguár és dingó szagot árasztó széna és 
a babahintőpor a legsikeresebbek a hangyászoknál a szagjelzésekkel történő viselkedésgazdagítás 
esetén. 
     Mint korábban említettük, a sörényes hangyászok igen érzékenyek a hangokra, így különböző fajok 
hangjelzéseinek visszajátszása (esetleg egyéb ingerrel történő társítsa) igen érdekes lehet számukra. A 
társaskifutón történő elhelyezés szintén igen stimuláló lehet a viselkedés szempontjából. A 
válaszadásban segítő állatkertekben a viselkedés gazdagítására használt módszerek listája az 5.3.2 
fejezetben látható. 
 
2.6 Kezelés/bánásmód 
 
2.6.1 Egyedi azonosítás és ivarmeghatározás 
 
Egy már tapasztalt személy könnyedén meg tudja különböztetni az egyedeket. A sörényes hangyászok 
jelentős varianciát mutatnak a pofától a mellkason át a hát közepéig húzódó fekete szőrcsík 
megjelenésében. E fekete szőrmintának mind a hossza, mind a szélessége változó egyedenként. 
Továbbá, az ezt szegélyező fehér szőrsáv szintén nem egységes. Ezen túlmenően az állatok 
különböznek fizikai erejükben és tömegükben, a szőrzet színében és mintázatában, a farok 
szőrzetében, valamint a fej és arcorr alakjában. A hímek feje általában szélesebb  és  erőteljesebb, mint  
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A sörényes hangyász külső ivarszervei: A, három hónapos hím sörényes hangyász pénisze B, nőstény sörényes 
hangyász ivarszerve, labia széthúzva 

 
a nőstényeké. Feltételezhetően a nőstények hasi területén rövidebb szőrzet található, s ez 
megjelenésükben azt eredményezi, mintha hosszabb lábaik lennének, mint a hímeknek.  
     A sörényes hangyász a CITES II. függelékébe (B melléklet) tartozik, így nem szükséges esetükben a 
microchippel történő jelölés. Mindazonáltal mi biztonsági okokból javasoljuk az egyedek microchipes 
jelölését a könnyű azonosíthatóság és az összetévesztés lehetőségének elkerülése érdekében. 
 

 
 
 
A sörényes hangyász ivarszervei (BARTMANN 1983): a rövid péniszt nehéz megkülönböztetni a nagy klitorisztól azok 

hasonló alakja miatt 
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     A kellő gyakorlattal nem rendelkező személy számára bonyolult a nemek megkülönböztetése. A 
tojásdad alakú heréket intraabdominális elhelyezkedés jellemzi, a rövid péniszt pedig nehéz 
megkülönböztetni a nagy klitorisztól azok hasonló alakja miatt. Miként BARTMANN (1983) leírása is 
mutatja, a nemek csupán az ivarnyílás alapján különíthetőek el, mely a hímek esetében egy apró kerek 
nyílás (urethra, húgycső), míg a nőstények esetében egy dorzoventrális rés (vagina). A sörényes 
hangyászok szakszerű szexálását bemutató rövid oktató videofilm elérhető Ilona Schappert EEP-
koordinátornál (i.schappert@stadtdo.de). 
     Egy másik módszer alkalmazásával szintén megállapíthatóak a nemek, mégpedig a polimeráz 
láncreakcióval (Polymerase Chain Reaction, PCR), mely az amplifikáció során kimutathatóvá teszi az 
SRY (ivarmeghatározó régió az Y kromoszómán) (tesztisz meghatározó faktor, ford. megj.) gén 
jelenlétét, szőrtüszőből származó DNS-mintát használva (TAKAMI és mtsai. 1998). Ez egy praktikus 
szexálási módszer azon fajok esetében, melyek nehezen kezelhetőek, s további előny, hogy 
anesztéziára ez esetben nincs szükség, mint pl. a vérminta begyűjtésénél. 
 
2.6.2 Általános bánásmód 
 
A sörényes hangyászok méretük, testtömegük, erejük, s mindezen felül erőteljes karmaik miatt 
veszélyes fajnak minősülnek az emberre. Még a fogságban született, s a gondozóikhoz és állatkerti 
körülményekhez szokott vagy mesterségesen nevelt egyedek gondozását is nagy figyelemmel és 
óvatossággal szükséges végezni.  
     A sörényes hangyászok alapvetően kezelhetőek direkt kontakttal. Amennyiben az állatok hozzá 
vannak szokva az érintéshez, kölyökkorban vizsgálatokon estek át és (rendszeresen) mérték őket, 
valamint nem származik kellemetlen élményük az emberrel történő érintkezésből, ez esetben valószínű, 
hogy nem lesz velük probléma a jövőben. Habár még a kifejlett kor elérése előtt hozzá is szoknak a 
velük kapcsolatos munkavégzésből adódó emberi közelséghez, különös figyelemmel kell eljárni már a 
kezdetektől. A direkt kontakt mértékét az adott egyedek természete és vérmérséklete szabja meg. Az 
állatokkal kapcsolatos változatos direkt munkavégzésbe és kontaktusba a kezelhetőség függvényében 
sok minden beletartozhat, mint pl. a takarmány kifutón történő elhelyezése, az állatok felébresztése 
(hanggal és érintéssel), érintés, az állatok „dédelgetése” és vizsgálata, egyik férőhelyről a másikra 
történő átvezetés (kis belső férőhely vagy kifutó esetében egyaránt), fajtársaktól történő elválasztás, 
ládába, ketrecbe vagy mérlegre történő vezetés, valamint állatorvosi vizsgálatok elvégzése egyaránt (pl. 
ultrahang vizsgálat). Még állatorvosi beavatkozás is lehetséges, mivel a hangyászok nem kifejezetten 
érzékenyek a fájdalomra (POGLAYEN-NEUWALL 1990). Az adott egyedtől és annak  hangulatától függően 
 

 
 

A bal oldali felvételen a gondozó egy szállítóládába vezeti a sörényes hangyászt, mellyel az állatkerten belül 
könnyen szállíthatja az állatot. A jobb oldalon a mérlegre történő rávezetést láthatjuk. 

 

mailto:i.schappert@stadtdo.de


 

A sörényes hangyász  Myrmecophaga tridactyla  tartástechnológiája 32 

szükséges lehet olyan munkaeszköz használata, 
amely védelmet nyújthat és távolságot tarthatunk 
vele az állattól. A vizsgálatok és kezelések alatt 
hasznos az állat figyelmét valamilyen táplálékkal 
lekötni, mivel a hangyászok általában könnyen 
elcsábulnak jutalomfalatok reményében. A 
magabiztos viselkedés, határozott de nyugodt, 
békés hang és szigorúan következetes bánásmód 
az előfeltétele a fajjal történő direkt kontaktnak. 
Amennyiben lehetséges, soha ne próbáljuk meg 
erőszakkal rávenni a hangyászokat, hogy 
csináljanak valamit, menjenek valamerre, stb. Az 

állatok – akár erővel is – könnyedén megtalálják a 
módját, hogy ne kelljen engedelmeskedniük. 
Amennyiben lehetséges, a legmegfelelőbb 

módszer túljárni az eszükön vagy valamivel elcsábítani őket. 
     Gyakran lejegyezték már, hogy a sörényes hangyászok rendkívül érzékenyek a hangos zajokra, 
hangoskodásra, mely ingerli és irritálja az állatokat, melynek következtében agresszíven is 
reagálhatnak. Úgy tűnik, ez még inkább kiszámíthatatlanabbá teszi a viselkedésüket, melyre ezért nagy 
figyelmet kell szentelni. Éppen ezért, amennyiben az állat környezete nem csendes, azt javasoljuk, 
hagyjuk egyedül az állatot és ne próbáljunk meg „dolgozni” vele. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
még a naponta ismétlődő hangforrásokhoz – traktorhoz, sövényvágóhoz, egyéb hangokhoz – is 
nehezen tudnak hozzászokni az állatok. Szinte az összes egyed különbözőképpen reagálhat, még a jól 
ismert gondozó közelségére is, ha a külső kifutón tartózkodnak. Itt a különböző hangok és a nyíltabb 
terület miatt veszélyben is érezhetik magukat az állatok, kiélezettebb a figyelmük és agresszívan is 
viselkedhetnek (a biztonsági előírások a 2.6.5 fejezetben kerülnek tárgyalásra). 
     A sörényes hangyászok meg tudják különböztetni az embereket és hozzászoknak ismerős 
gondozóikhoz és azok szokásos munkamenetéhez, rutinjához. Éppen ezért a hangyászokat gondozó 
személyzetben történő gyakori változás kerülendő. Az állatok kifinomult szaglásuknak köszönhetően 
reagálnak az ismeretlen szagokra. 
     A hangyászok szinte semmilyen „arckifejezést” nem mutatnak, mely megnehezíti éppen aktuális 
hangulatuk felismerését és reakcióik megjóslását. A rossz hangulat biztos jelei a felborzolt sörény, a 
hátráló testmozgás, mély, zúgó hang hallatása, valamint az egyik mellső láb felemelése a hátsó lábakon 
és a másik mellső lábon történő oldalazó mozgás során. Időbe telik kiismerni az adott egyedek 
természetét és vérmérsékletét, hogy mit szeretnek és tűrnek el és mit nem, ezért az állatok 
viselkedésére irányuló alapos megfigyelések végzése ajánlott, csak úgy, mint más fajok esetében. 
     A sörényes hangyászok direkt kontakt alkalmazásával történő ellátása számos előnnyel jár, 
különösen az állatorvosi kezelések és a mindennapi velük kapcsolatos közvetlen munkavégzés esetén. 
Mindazonáltal a hangyászok gondozását csakis tapasztalt és magabiztos személyek végezhetik, akik jól 
ismerik az állatokat és alkalmasak megállapítani azok hangulatát, viselkedését és reakcióit. A 
mindennapi rutintól eltekintve a beavatkozást igénylő direkt munkavégzést, mint pl. mérlegre vagy 
szállítóládába történő vezetést, állatorvosi vizsgálatot vagy kezelést soha sem szabad egyedül végezni! 
 
2.6.3 Befogás/megfogás 
 
A sörényes hangyászokkal történő munkavégzés során ügyelni kell arra, hogy az állatok ne érezzék 
magukat szorított helyzetben, s amikor csak lehetséges, minél kevesebb stressz érje őket. Az 
erőszakos bánásmód ellenálláshoz és agresszióhoz vezet. Az emberi élet védelme érdekében szigorú 
biztonsági előírások betartását javasoljuk. Amennyiben nem lehetséges az állat figyelmének lekötése a 
vizsgálat vagy kezelés alatt, vagy jutalomfalatért cserébe sem lehet irányítani egyik helyről a másikra, 

Ezt a villaszerű eszközt a hangyászokkal történő 
biztonságosabb munkavégzés végett használják, Zoo 

Florencio de Varela, Argentína 
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ez esetben immobilizáció vagy befogás válik szükségessé. A hangyászok hálóval történő befogása nem 
megoldható. Szükség esetén magas, szilárd anyagból készült „pajzsot” használhatunk az állatok 
befogására, mellyel fixálhatjuk és a kívánt helyre vezethetjük. E táblának vagy lemeznek elég 
magasnak kell lennie ahhoz, hogy a hangyász mellső lábaival ne kapaszkodhasson annak tetejére és 
téphesse szét karmaival, ha hátsó lábaira áll. A megfogás során a gondozóknak stabil helyzetben kell 
állniuk, a pajzs helyzete pedig a rajta található fogantyúkkal rögzíthető. Az érintéshez hozzászokott, 
békésebb természetű állatok leszoríthatóak minimum három ember közreműködésével, mely során két 
gondozó a mellső lábakat fogja le, a harmadik pedig teljes testsúlyával ránehezedve nyomja le az állat 
testét. Nagy elővigyázatossággal kell eljárni az állat elengedése során. 
 
2.6.4 Szállítás 
 
Légi szállítás esetén a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség (International Air Transport Association, 
IATA) élő állatok szállítására vonatkozó feljegyzés (szállítóláda, feljegyzés 75) a mérvadó. A faládában 
egy állat szállítható, melynek igen masszív faanyagbók kell készülnie (vastagsága 0,6 cm/1,5 inch 
legyen, fémkerettel ellátva; a szállítóláda elemeinek pedig szegecseltek vagy csavarral rögzítettnek kell 
lennie). A láda méreteinek lehetővé kell tennie, hogy az állat kényelmesen tudjon benne állni és feküdni. 
A szállítóládának megfelelő levegőztetést kell biztosítani (a láda tetején és oldalfalain kialakított 
szellőzőnyílásoknak 2,5 cm/1 inch átmérőjűnek és fémhálóval fedettnek kell lenniük), stabilnak és 
ellenállónak kell lennie (az állat és ember védelme érdekében egyaránt), kívülről etető- és 
itatóeszközökkel felszereltnek kell lennie (a szállítás első 24 órájában az állatot nem szükséges etetni), 
nem szabad éles szélekkel vagy olyan illesztésekkel rendelkeznie, melybe az állat karmai 
beleakadhatnak (a sérülések elkerülése végett). A szállítóláda elhelyezése során figyelemmel kell lenni 
arra, hogy annak legalább három oldala 2,5 cm/1 inch távolságra legyen a faltól vagy egyéb ládáktól. A 
láda alja legyen csúszásmentes, melyre szalma vagy széna bealmozása javasolt, különösen hideg 
időjárási viszonyok között történő szállítás során. A szállítódobozok szintén alkalmasak a sörényes 
hangyászok légi szállítására, amennyiben megfelelnek a fentebb tárgyalt kritériumoknak. Éppen ezért 
ezeket szükséges megerősíteni. Amennyiben a szállítódobozok görgőkkel rendelkeznek, azokat 
szükséges leszerelni. Erősen ajánlott már a szállítás megkezdése előtt az állatot a ládában, ketrecben 
elszállásolni. Abban az esetben, ha a hangyász már alvó- és búvóhelyként is ismeri a ládát, valamint a 

szállítást megelőző napokban a 
takarmányát is itt kapja, sokkal inkább 
ismerős lesz számára az új környezet 
és biztonságban fogja magát érezni 
benne. E módszerrel minimalizálhatjuk 
a rakodás és szállítás okozta stresszt. 
Az állat könnyen becsalogatható a 
ládába jutalomfalattal, vagy könnyedén 
rácsukhatjuk az ajtót, mialatt benne 
fekszik. További előny, hogy így 
erőszak alkalmazása nélkül a 
szállítóládában tudhatjuk az állatot, 
ezáltal csökkentve a stresszt, mely 
mind az ember, mind az állat számára 
veszélyes szituációhoz vezethet. Ez 
esetben direkt kontakt sem szükséges. 
 
 

 
 

Sörényes hangyász szállítódobozához történő hozzászoktatása 
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2.6.5 Biztonsági előírások 
 
A 33 intézményből 21 direkt kontaktot alkalmaz a hangyászokkal történő munkavégzés során, mely 
állatkertekben az állatok közvetlenül megérinthetőek vagy megvizsgálhatóak a gondozók és 
állatorvosok által (lásd 5.3.2 fejezet). Emberre irányuló agresszív viselkedést 16 intézmény jegyzett le. 
Az agresszió a morgástól a támadáson keresztül egészen a gondozó kergetéséig terjedhet. Néhány 
esetben az agresszív magatartást a szemből ürülő fehér váladékozás kísérte. A játékos viselkedés is 
könnyen agresszióba fordulhat, melyet szigorúan meg kell gátolni, még kölyökkorban! Az agresszív 
viselkedés kiváltó oka lehet a reggeli ébresztés durva módja, éles hang, ismeretlen vagy tapasztalatlan 
személy vagy addig nem ismert szituáció (pl. ketrecbe történő irányítás, mérlegre történő rálépés). A 
kölyküket nevelő anyák és a párzási időszak alatt az állatok érzékenyebbek és ellenségesebbek a 
gondozóik felé. 10 esetben az agresszív viselkedést támadásnak lehetett minősíteni, mely során öt 
ember megsérült (horzsolás/zúzódás is történt, három esetben vérző seb keletkezett, két esetben pedig 
súlyosabb sérülés került lejegyzésre). Egy tragikus balesetre is sor került Argentínában 2007 
áprilisában. Egy hím sörényes hangyász támadta meg gondozóját, a helyszín a Zoo Florencio de Varela 
volt. A hangyász a fiatal nő hátára mászott, s míg megpróbálta kiszabadítani magát, az állat halálosan 
megsebezte karmaival. Végül, a fiatal állatgondozó a kórházban halt meg. Éppen ezért nem ajánlott az 
hangyászok kifutójába lépni vesszősöprű vagy egyéb eszköz nélkül, mely szükség esetén segíthet az 
állatok távoltartásában. Abban az esetben, ha a hangyász morog gondozójára, azonnal el kell hagyni a 
kifutót. Amennyiben az állat hátsó lábaira állva felegyenesedik, ajánlott a vesszőseprűvel vagy bármely 
egyéb eszköz nyelével felborítani, hogy veszítse el egyensúlyát. Ezután rögtön el kell hagyni az állat 
férőhelyét. Mivel a külső kifutó esetében szinte megoldhatatlan a helyszín azonnali elhagyása 
(természetesen függ annak méretétől), egyáltalán nem ajánlott a kifutóra történő belépés akkor, mikor 
az állatok már odakint vannak! Egy hangyász esetleges szökésekor a vészhelyzet esetére vonatkozó 
terv megvalósítását szükséges megkezdeni. 
 
2.7 Specifikus problémák 
 

A sörényes hangyászok rendkívül érzékenyek az erős hang- és zajforrásokra. A fűnyírók, lomfúvók, 

gőzborotvák, sövénynyírók vagy bármi hasonló hangforrás nagyon megrémisztheti az állatokat. 
Amennyiben hasonló munkavégzés folyik a környezetben, ajánlott a hangyászokat magukra hagyni a 
belső férőhelyen. Lejegyezték, hogy néhány egyed szenvedélyesen mászik. Ez esetben a korábban 
tárgyalt kifutót határoló barrier típusok szükség szerint átalakításra szorul(hat)nak.  
 
2.8 Ajánlott kutatás 
 

Még sok kérdés vár megválaszolásra ezen elbűvölő állatfaj kutatásával kapcsolatban. Különösen a 

táplálkozási viselkedés vonatkozásában hiányosak az eddigi ismereteink. Az EEP minden viselkedésre 
vonatkozó vizsgálatnak örül és támogatja a kutatási projecteket, amennyire lehetősége nyílik rá. 
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4. RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK 

 
 
 

Köszönettel tartozunk mindazon intézményeknek, amelyek szaktudásuk és tapasztalataik 

megosztásával hozzájárultak a sörényes hangyász zárttéri tartásával kapcsolatos kérdőívünkhöz. 
Méltányoljuk az együttműködést és segítséget e tartástechnológiai dokumentum összeállításához! 
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5. MELLÉKLETEK 

 
 
5.1 Takarmánylap 
 
2-3 kifejlett sörényes hangyász napi takarmányadagja: 
 
1 kg banán * 
1 kg alma, körte és egyéb, 2-3 db paradicsom 
1-2 főtt tojás 
1 kg darált hús (szív) 
1 kg száraz kutyatáp (Royal Canin CC) 
50 g száraz bolharák (Gammaridae) 
0,5 l porított zabpehely 
500 g alacsony zsírtartalmú „krémtúró” (az eredeti dortmundi recept szerint használt termék Magyarországon 

nem beszerezhető, így megbeszélés tárgyának kell lennie, hogy az mivel helyettesíthető, ford. megj.) 

1,5 evőkanál méz 
1,5 l meleg víz 
 
* héjjal mérve, de anélkül etetve 
 

E hozzávalókat mixerben összedaráljuk és összekeverjük „zabkása” állagúra. 
Továbbá 40 g szitált tőzeget teszünk a takarmányba egyedenként, egy etetésre számolva. 
Napi takarmányadag egyedenként: 0,5-0,9 l 
 
5.2 Mesterségesen nevelt sörényes hangyászok tömegnövekedése 
 

 
 
1. ábra A Dortmundi Állatkertben hét mesterségesen nevelt sörényes hangyász testtömeg (g) növekedése az életkor 
(nap) függvényében 
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5.3 Kérdőív analízis 
 
5.3.1 Társaskifutók 
 

 
2. ábra A sörényes hangyászokkal társított különböző fajok részletes listája a felmérésben résztvevő állatkertekben, 
melyek közül 20 rendelkezik tapasztalatokkal a hangyászok vegyesfajú kifutón történő bemutatását illetően. Mint 
látható, leggyakrabban madarak és vízidisznók osztoznak egy területen a hangyászokkal. 

 
 

 
 
3. ábra A 20 állatkert sörényes hangyászainak társaskifutón történő tartásának tapasztalatai, a pozitív és negatív 
tapasztalatok megoszlásának feltüntetésével. A negatív tapasztalatok többnyire nem a fajra, hanem egyes egyedek 
viselkedésére vonatkoznak. 
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5.3.2 Egyéb elemzések 
 

 
 
4. ábra A különböző intézmények különféle alaptakarmányokat használnak, mindazonáltal elmondható, hogy a 
válaszadó állatkertekben a takarmány alapja a legtöbb esetben kutyaeledel. További hústakarmányt szintén gyakran 
használnak a takarmány elkészítése során. 

 

 
 
5. ábra Jellemző csoportszerkezet a faj tartása során 
 
 



 

A sörényes hangyász  Myrmecophaga tridactyla  tartástechnológiája 46 

 
 
6. ábra A 33 résztvevő intézmény közül 28 alkalmaz különféle viselkedésgazdagítási módszereket. A táplálkozási 
viselkedéssel kapcsolatos viselkedésgazdagítás gyakorta alkalmazott eleme a különféle rovarok és gyümölcsök 
felkínálása, valamint szintén igen népszerű a korhadó fatörzsek biztosítása. 

 

 
 
7. ábra A 33 résztvevő állatkert közül 21 direkt kontaktot alkalmaz a tartástechnológia során. 17 intézmény jegyzett le 
agressziót, míg 10 állatkert támadást is tapasztalt. 


