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Kifejlett déli törpeszarvas pár a Belfasti Állatkertben (2016) 

 
 
Absztrakt 

 
 
A déli törpeszarvas hosszú ideje sebezhetőnek (Vulnerable, VU) minősült a Természetvédelmi 
Világszövetség (IUCN) Vörös Listája szerint (jelenleg fenyegetettség közeli, Near Threatened, NT 
besorolású, ford. megj.), azonban néhány, a fajra vonatkozó sikeres tenyészprogram már folyamatban 
van. A déli pudu Nemzetközi Törzskönyvének (International Studbook, ISB) és az Európai Fajfenntartó 
Tenyészprogramjának (European Endangered Species Programme, EEP) elindítása óta jelenleg jóval 
több, mint 100 egyedet számláló stabil fogsági populáció él Európa, valamint Észak- és Dél-Amerika 
állatkertjeiben. Nem tudunk túl sokat e kistestű szarvasról, így e munkában frissíteni szeretnénk néhány 
adatot a faj általános állatkerti tartásáról, beleértve az általános tartástechnológia elhelyezési, 
takarmányozási és szaporítási paramétereit. Az új adatok nagyrészt azonosak a SCHÜRER & SLIWA 
2002-es munkájában foglaltakhoz, eltekintve az átlagos élettartam megadásától, mely hossza 
növekedett az elmúlt évek során. 
 
 
Bevezetés 
 
 
A déli törpeszarvas 1782-es leírása óta igen kevés adatot publikáltak a faj fogsági tartásáról. Jelen 
esetben SCHÜRER & SLIWA 2002-es Déli törpeszarvasok az állatkertekben c. munkája fog alapjául 
szolgálni e publikációnak. Mindamellett, hogy magyarázatuk szerint mely tudományos név – Pudu puda 
v. Pudu pudu – alkalmazása helyes, mi utóbbit fogjuk használni munkánk során (megjegyzendő, hogy 
az előbbi név elfogadottabb, de mindenesetre szélesebb körben használatos, ford. megj.). 
A déli törpeszarvas Nemzetközi Törzskönyvének 1969-es elindítása és az Európai Fajfenntartó 
Tenyészprogram létrehozása egy jelentős mérföldkövet jelentett a faj sikeres állatkerti szaporítása 
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terén. Mindkét programot André Stadler koordinálja a Wuppertali Állatkertből. Az 1970-es évek fogsági 
populációja folyamatosan növekedett, s 1990 óta 100 fölötti az állatkertekben tartott egyedek száma. A 
Nemzetközi Törzskönyv legutóbbi, 2013-as adatai szerint eleddig 1159 egyed került regisztrálásra 
(STADLER & AURICH 2013). 
Az IUCN kategóriái szerint a déli törpeszarvas természetvédelmi besorolása 1996 óta sebezhető 
(JIMÉNEZ & RAMILO 2008) (a 2016-os átsorolás óta jelenleg fenyegetettség közeli, ford. megj.). A dél-
amerikai szarvasfaj fogsági populációjának kezelését érintő problémák dacára elmondható, hogy a déli 
puduk állatkerti tenyésztése igen sikeresnek nevezhető az elmúlt évek során (SCHÜRER & SLIWA 2002). 
Jelenleg 148 egyedet (71.76.1) tartanak 44 ISIS-regisztrált intézményben Európában, Észak- és Dél-
Amerikában (ZIMS 2014) (jelenleg ez a szám 125 egyed (63.62.0) 41 ZIMS-regisztrált intézményben, 
ZIMS 2017. március, ford. megj.). A legnagyobb ex situ populáció a Wuppertali Állatkertben él 21 
egyeddel (10.11.0) (jelenleg 13 egyed (6.7.0) él Wuppertalban, így a legnagyobb fogsági populáció 
pillanatnyilag a chilei Zoológico Nacional Parque Metro de Santiago állatkertjében él 17 egyeddel 
(10.7.0), ZIMS 2017. március, ford. megj.). A chilei Universidad de Concepción által vezetett másik 
tenyészprogram tervei szerint egyedeket telepített volna vissza a természetbe három nemzeti park 
területére (JIMÉNEZ & RAMILO 2008), azonban a program sajnos meghiúsult az erősen beltenyésztett 
populáció következtében (ZORDAN, szóbeli közlés). Mindazonáltal spermabankot tartanak fenn a Chilei 
Nemzeti- és a Buenos Aires-i Állatkertben, valamint további, sikeres chilei tenyészközpontokban, 
melyek egyelőre nem vesznek részt a faj nemzetközi törzskönyvében (ZORDAN, BLACK, szóbeli közlés). 
SCHÜRER & SLIWA (2002) elsősorban a Pudu pudu szaporodását tárgyalja a Nemzetközi Törzskönyv 34 
évet felölelő időszakának segítségével (1969-2000). E munkában mi 2014 novemberéig szeretnénk 
frissíteni az adatokat, és további információkkal és tanácsokkal szolgálni az általános tartástechnológia 
és takarmányozás vonatkozásában. 
 

 
Hím déli pudu sűrű aljnövényzettel és cserjeszinttel ellátott kifutójában a Howletts Állatparkban (2009) 
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Általános tartástechnológia és takarmányozás 
 
 
Közép-európai állatkertekben fagymentes istállót/belső férőhelyet szükséges biztosítani a puduknak. 
Amennyiben száraz búvóhely áll rendelkezésükre, egész évben külső kifutón tarthatóak. Egy pudupár 
számára megfelelő belső férőhelyet kell kialakítani kemény padozattal, mely segíti a paták elegendő 
koptatását. A pormentes fa/kéreg-zúzalék megfelelőbb alomanyagnak bizonyul a szalmánál. Egy 
törpeszarvas pár számára legalább egy 30 m²-es füves vagy homokos/fövenyes talajborítású kifutót 
szükséges kialakítani, a mocsaras/iszapos talaj minden körülmények között kerülendő (a 
Magyarországon aktuális jogszabály értelmében (3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes 
rendelet) 1-4 egyed számára legalább 100 m²-es külső kifutót és 8 m²-es belső férőhelyet szükséges 
biztosítani, ford. megj.). Az erős napsugárzás ellen védelem gyanánt lehajló ágú cserjéket és 
búvóhelyeket kell kialakítani. Rendkívül meleg időjárás esetén az állatoknak szükséges hozzáférést 
biztosítani a hűvösebb belső férőhelyhez.  
A hím akár három nősténnyel is együtt tartható, az ettől nagyobb csoportok azonban már nem stabilak. 
A maximum négy bikából álló agglegény-csapatok szintén működőképesek (SCHÜRER 1992).  
(Társaskifutón történő elhelyezés esetén a puduk az alábbi dél-amerikai fajokkal kerültek eddig közös 
bemutatásra: hatöves tatu (Euphractus sexcinctus), sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla), 
vikunya (Vicugna vicugna), guanakó (Lama guanicoe), dél-amerikai tapír (Tapirus terrestris), örvös 
pekari (Pecari tajacu), fehérfarkú szarvas (Odocoileus virginianus), ormányosmedve (Nasua sp.), 
paraguayi v. déli bőgőmajom (Alouatta caraya), vörös bőgőmajom (Alouatta seniculus), fehérarcú 
sátánmajom (Pithecia pithecia), barna gyapjasmajom (Lagothrix lagotricha), arany oroszlánmajom 
(Leontopithecus rosalia), Wied-selyemmajom (Callithrix kuhlii), gyapjasfejű tamarin v. Liszt-majmocska 
(Saguinus oedipus), vízidisznó (Hydrochoerus hydrochaeris), arany aguti (Dasyprocta leporina), nandu 
(Rhea americana), Humboldt pingvin (Spheniscus humboldti), déli gödény (Pelecanus thagus), 
királykeselyű (Sarcoramphus papa), andesi kondor (Vultur gryphus), pulykakeselyű (Cathartes aura), 
chilei flamingó (Phoenicopterus chilensis), örvös csája (Chauna torquata), fehérarcú csája (Chauna 
chavaria), andesi batla (Plegadis ridgwayi), feketearcú íbisz (Theristicus melanopis), skarlátbatla v. 
skarlát íbisz (Eudocimus ruber), rózsás kanalasgém (Platalea ajaja), szürkeszárnyú dobosdaru 
(Psophia crepitans), sárgabütykös hokkó (Crax daubentoni), inka csér (Larosterna inca), óriás 
gőzhajóréce (Tachyeres pteneres), vörösvállú réce (Callonetta leucophrys), copfos réce (Lophonetta 
specularioides), ezüstcsőrű réce (Anas puna), chilei fütyülőréce (Anas sibilatrix), dél-amerikai csörgő 
réce (Anas flavirostris), sujtásos fütyülőlúd (Dendrocygna bicolor), apáca-fütyülőlúd (Dendrocygna 
viduata), szürkefejű lúd (Chloephaga poliocephala), andoki lúd (Chloephaga melanoptera), jabiru 
(Jabiru mycteria), vadpulyka (Meleagris gallopavo), pampabíbic (Vanellus chilensis), kéktorkú guán 
(Pipile cumanensis), kanálcsőrű bakcsó (Cochlearius cochlearius), mexikói gólyatöcs (Himantopus 
mexicanus), jácintkék ara (Anodorhynchus hyacinthinus), zöldszárnyú ara (Ara chloropterus), vörösfülű 
ara (Ara rubrogenys), kis katonaara (Ara militaris), kékhomlokú amazon (Amazona aestiva), 
sziklapapagáj (Cyanoliseus patagonus), pirosálarcos aratinga (Psittacara mitrata); nem dél-amerikai 
fajokkal pedig: törpevíziló (Hexaprotodon liberiensis), ázsiai tapír (Tapirus indicus), sziklaugró antilop 
(Oreotragus oreotragus), feketefarkú prérikutya (Cynomys ludovicianus), közönséges ürge 
(Spermophilus citellus), kanadai daru (Grus canadensis), sarkantyús teknős (Centrochelys sulcata); 
ford. megj.) 
A pudukat könnyen emészthető, magasan koncentrált növényi tápanyaggal kell takarmányozni. A déli 
törpeszarvasok a természetben főként fák fiatal leveleivel és hajtásaival, cserjékkel, gyümölcsökkel és 
virágokkal, tehát a tápanyagokban leggazdagabb növényi részekkel táplálkoznak (JIMÉNEZ 2010). A 
Wuppertali Állatkertben az állatok lehetőség szerint mindig kapnak friss leveles ágakat, melyek a 
következőek: kőris (Fraxinus spp.), tölgy (Quercus spp.), mogyoró (Corylus avellana), fűz (Salix spp.) és 
egyebek elsősorban nyáron, fekete eperfa (Morus nigra) pedig a téli időszakban. Az állatok számára 
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szabadon választható lombot zabpehellyel, pellettel, aszalt madárberkenye bogyókkal és 
szeletelt/aprított gyümölccsel és zöldséggel, mint almával, sárgarépával, céklával és endíviával 
egészítsük ki. Nyalósó biztosítása szintén szükséges. Egy egészséges kifejlett nőstény súlya nagyjából 
12 kg, a hímek pedig hozzávetőlegesen 14 kg-ot nyomnak. 
 
 
Születési súly és ivararány 
 
 
2001. január 1-jétől napjainkig 490 (250.219.21) borjú született a ZIMS-regisztrált intézményekben 
világszerte. Ebből 110 borjú a Wuppertali Állatkertben született (érdemes megjegyezni, hogy 
Wuppertalban 1973 óta napjainkig (2017. március) 242 borjú születését regisztrálták, ford. megj.). 41 
lejegyzett ellés adatai alapján a születési súly középértéke 865 ± 148,2 g. Azon borjak kivételével, 
melyek nem érték el a 30 napos életkort, ez az érték 880,42 ± 120,2 g (N=26; Min: 620 g, Max: 1300 g). 
Ez az adat nem sokkal tér el a SCHÜRER & SLIWA (2002) által megadott értéktől (890,89 ± 89 g, N=55; 
Min: 630 g, Max: 1200 g). A hím borjak kissé nehezebbek (909,6 ± 129 g, N=17) voltak a nőstényeknél 
(825,3 ± 86,8 g, N=9) szemben SCHÜRER & SLIWA (2002) adataival, ahol a két ivar születési súlya 
között nincs jelentősebb eltérés (896 ± 73 g, N=28 és 884 ± 104, N=27). Az 550 g-nál kisebb súllyal 
született borjak mind elpusztultak. 
SCHÜRER & SLIWA (2002) adatai szerint az ivararány majdnem kiegyenlített, némileg több hím 
születését lejegyezve. A mi adataink alapján az újszülöttek 51%-a hím, 44,7%-a nőstény és 4,3% nem 
meghatározott. A Wuppertali Állatkertben született borjak ivararánya kevésbé kiegyensúlyozott, melyek 
62,7%-a hímnek, 36,3%-a nősténynek bizonyult (1% nem meghatározott). 
 
 
Mortalitás 
 
 
A 2001 óta Wuppertalban született 110 borjú közül 70 példány élte túl az első 30 napot. Ez 36,4%-os 
mortalitási értéknek felel meg az első hónapban. SCHÜRER & SLIWA (2002) adatai 26%-os halálozási 
arányt mutatnak. 
 
 
Vemhességi idő 
 
 
Mindössze néhány adat áll rendelkezésünkre a vemhességi idő hosszáról. HICK (1967/68) 203 és 204, 
VANOLI (1967) 207 és 223, valamint REYES (1988) 197-210 napban határozza meg a vemhességi időt. 
Ezen túlmenően további adat nem áll rendelkezésünkre. 
 
 
Ivarérettség 
 
 
Eredményes párzás már az egy évnél fiatalabb hímek és nőstények között is előfordulhat. A 
genetikailag nem kívánatos ’hím és nőstény borja’, valamint ’nőstény és hím borja’ közötti párzás 
szintén megtörténhet az első életévben. Ezért a hím borjakat el kell különíteni az anyaállattól és a 
tenyészcsapattól, legkésőbb a második életévben. A nőstény borjak jelenlétét általában hosszú ideig 
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tolerálja az anyaállat. Az aktív szaporodási életszakasz az elsőtől a 14. életévig tart, nőstényenként egy 
utóddal számolva évente. 
 
 
Ellések szezonalitása 
 
 
Jelen írásban meg szeretnénk erősíteni a SCHÜRER & SLIWA (2002) által közölt adatokat. A szaporodás 
egyértelműen szezonális, így az ellések többnyire tavaszra és nyárra esnek, mely november és 
december hónapot jelenti Dél-Amerikában, valamint ezzel megegyezően az áprilistól júliusig terjedő 
időszakot öleli fel Európában és Észak-Amerikában. Az északi féltekén lejegyzett ellések nagy 
többsége májusban történik (36%), ezt követi június (15%) és április (12%), majd július (9%). Ettől 
eltérően ellések további hónapokban is regisztráltak. 
 

 
Az ellések szezonalitása az északi féltekén 

 
 
Várható fogsági élettartam 
 
 
A fogságban tartott déli törpeszarvasok várható élettartama és az átlagéletkor egyaránt növekedett az 
elmúlt évek során. FRÄDRICH (1975) korábban 9 év körül határozta meg a maximális élettartamot. 
SCHÜRER & SLIWA (2002) adatai szerint a lejegyzett legidősebb nőstény 17,4 éves, a legidősebb hím 
pedig 15,8 éves korában pusztult el. Ettől idősebb egyed lejegyzésére nem került sor (MULLER et al. 
2010. Relevance of management and feeding regimens on life expectancy in captive deer. American 
Journal of Veterinary Research, 71:275-280. szerint a rekord élettartam 21,8 év, illetve 18,3 év, valamint 
egy a Rotterdami Állatkertben élt egyed esetében 17,9 év, ford. megj.). Míg SCHÜRER & SLIWA (2002) 
átlagos életkorra vonatkozó adatai 4,35 év a nőstények és 4,44 év a hímek esetén (a 30 napos életkor 
elérése előtt elpusztult borjak kivételével), az átlag jelenleg 4,80 év a nőstényeknél és 5,51 év a 
hímeknél. 
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