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A „ravasz” rókáról

A nyúl mellett talán a róka (Canis vulpes) a legközön -
ségesebb apróvadunk, amelyet – mint a ravaszság,
agyafúrtság megszemélyesítőjét – mindenki már a
képeskönyvből, rajzfilmekből ismer, ezért eltekinthe -
tünk a leírásáról. De, ha a külsejét ismerjük is, tudunk-e
életmódjáról eleget ahhoz, hogy kimondhassuk, valóban
ravasz-e a tanmesék eme népszerű hőse? 

Ha kissé utánanézünk a kérdésnek, erre a viselke -
déstan vagy etológia tudománya válaszol.
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Bár egyes állatok esetében néha igen bonyolult
viselkedési formákkal találkozunk, ezek velük szüle -
tett ill. tanult reflexek, nem pedig értelmes gondol ko -
dás eredményeként jelentkeznek. A róka esetében sem
ravaszságról van szó – ez már emberi tulajdonság –,
hanem egy igen jó érzékszervekkel rendelkező, kitű -
nő en alkalmazkodó, a szerzett információkat nagy -
szerűen feldolgozó-felhasználó állatfaj kiemelkedő
képes ségei ről, amelyek segítségével a róka a legkülön -
bö zőbb helyzetekben is feltalálja magát. Alkalmaz -
kodóképes sége, ökológiai rugalmassága rendkívüli,
min denhol talál magának megfelelő életteret, légyen
az tengerparti nádfolt vagy mezőgazdasági kultúr -
terület, dombvidé ki berek vagy kárpáti rengeteg. De a
kutya félék családjának eme képviselője otthonosan
mozog a nagyvárosok beton dzsungelében is, annak
sikátorai ban, mesterséges „barlangjaiban”, parkjaiban,
ahol a szemeteskukák, hulladéktárolók valamint a
csatorna rendszerben megbúvó patkányok biztosítják
táplálékát.

A róka közismertségét bizonyítja az is, hogy tekinté -
lyes szakszótár fűződik hozzá. Így pl. a hímjét kannak,
nőstényét szukának mondja a vadásznyelv, párosodása –
mint a kutyaféléknél általában – a koslatás, amelynek
ered ményeképp a talajba vájt lakóhelyén, a kotorékban
vagy rókavárban világrajönnek a rókakölykök. A róka
bundája, ill. gereznája sokféle színű lehet, ezért régeb ben
az állatrendszerezők több róka alfajt különböztet tek
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meg, amelyek később csupán egyéni változatoknak
bizonyultak. Színe rendszerint jellegzetesen rókavörös,
de vannak világosabb, aranysárga példányok is, mások
ezüstösen szürkék. Nem ritka, különösen a domb- és
hegyvidéken a sötétes hátszőrű egyed, az ilyet kormos -
nak vagy keresztesnek nevezik. A rókafarok vadász neve
a vitorla, amelynek fehér vége a bokréta, míg a
végbélnyílás környéki bűzmirigyeit, amellyel áthaladtát
jelöli, ibolyának vagy violának becézik. Kutyarokon -
ságának megfelelően, vizeletével valamint fatönkre,
kőre, vakondtúrásra rakott, hosszan csavaro dott
hullatéká val is megjelöli élőhelyét, az ebben lévő
különféle szőr- és tollak étrendjére utalnak.

A róka napközben rendszerint kotorékában, vagy a
bokrok, sziklák menedékében, esetleg valami nehezen
hozzáférhető, sűrű bokros helyen tartózkodik, és
napszálltakor jön elő. Szürkületi illetve éjjeli életmódot
folytat, csak zavartalan területen láthatjuk nappal 
is. Mint kifejezett táplálék opportunista, lehetőleg
mindig a legkönnyebben, leginkább kockázat mentesen
megszerezhető táplálékhoz folyamodik. Elfogyaszt
bármilyen dögöt, elhullott vad- és háziállatokat, partra
vetett halat, az ember által elszórt hulladékot, felfalja a
nagyragadozók lakomáinak maradékát. Felszedi a
nagytermetű rovarokat, csigákat, megeszik gyíkot-
békát, kirabolja a hozzáférhető madárfészkeket, de
elkapja a fácán- és fogolycsibét, nyúlfiat, őzgidát, szóval
mindent, amit legyűrhet. Szűk időkben rájár a baromfi -

15

Leguj_Suttog_a_természet_13x20:Layout 1  8/26/2009  10:08 AM  Page 15



ólakra, különösen a kölykös példányokra, leginkább
innen erednek a rókával kapcsolatos ellenérzések. De
táplálékának zömét elsősorban a kistermetű rágcsáló -
félék: egerek, pockok, patkányok teszik ki, ökológiai
szerepe elsősorban a rágcsálóirtás miatt jelentős, ezek
pusztításával a róka igen fontos helyet foglal el a
természet háztartásában.

A kutyafélék többségétől eltérően nem falkában,
hanem családi közösségben él, amelynek központja a
rókavár. Koslatása rendszerint februárban zajlik le, mi -
közben a kanok elkeseredett viadalokat folytatnak az
„ibolyaszagú” rókahölgyért. Jó kéthavi vemhesség után
jön világra a 6–8 kölyök, melyeket a szülők nagy oda -
adással gondoznak és védelmeznek. A család nyár
közepéig marad együtt, ezután a süldőrókák, amelyek -
nek prémje már ekkor is használható, szétszélednek, és
önálló életet kezdenek.

Törvényes vadászidénye  szeptember 15. és március
31. közé esik. A szezon egész évről hat és fél hónapra
való csökkentése a sokat (és gyakran jogosan) bírált
103/1996-os vadászati törvény egyik pozitív tétele.
Nálunk vadászata főleg hajtásban, a többi, szokásos
apróvaddal (nyúl, fácán stb.) együtt, szervezett dúvad -
irtás, disznóhajtás alkalmával történik, de lesből is
vadásszák, mely alkalommal nyúlsírást, egércincogást
utánozva be is hívhatják. Párosodás idején a vadak
természetét ismerő, türelmes vadász elereszti a kifigyelt
szukát, s csak a „violaillatot” követő, magukról megfe -
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ledkezett kanokra lő, néha rövid időközben két-három
darabot is elejtve. Kotorékában főleg tacskóval, foxter -
rierrel üldözik, a kotorékeb kiugraszja, ill. lefojtva von -
szolja ki a bennért csalavért. Mérgezése, csapdázása, a
kotorékok elgázosítása – a Berni Egyezménynek megfe -
lelően, amelyhez Románia a 13/1993-as törvénnyel
csatlakozott, és amelyet ugyancsak a 103/1996-os
vadászati törvény ültet gyakorlatba – szigorúan tilos.
Durva, 3,5–4,0 mm-es söréttel, ritkán kisebb kaliberű
(pl. 6,5 mm-es) golyós fegyverrel vadásznak rá. Ponto -
san célzott lövést igényel, nehéz sebével is gyakran
eltűnik végleg, valami sűrű bokrosban, vagy bele vesz
egy közeli kotorékba, sziklahasadékba. Megtörté nik
néha az is, hogy a már leterített, kimúltnak vélt róka
váratlanul feleszmél és odébbáll. Ez nem valami ravasz
cselfogás eredménye, a szívós állat egyszerűen a lövés
sokkhatásából magához térhet annyira, hogy ismét
lábra kapjon. A már mozdulatlan zsákmányunkat is
óvatosan közelítsük meg, a sebzett róka kétségbeeset -
ten mar bele mindenbe, s ráharapott állkapcsai halála
után sem engednek. Ha alkalmunk van, piszkáljuk félre
bozontos farkát, s pillantsunk be alája. A róka elpusztu -
lása után a végbélnyílás körkörös záró izmai eler nyed -
nek, és ceruzahegyezőnyi rés keletkezik. Viszont, ha ez
még nem jelent meg, és a végbélnyílás csukott, készül -
jünk fel a letarkózására.

Nyúzásakor a farkat okvetlenül hagyjuk rajta a
gereznán. A végbélnyílást óvatosan körülkerülve, hasi
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oldaláról vágjunk bele a farkcsontig, úgy próbál juk meg
egészben kihúzni. Fogásunk hatásosságát megnövelendő,
hüvelyk ujjnyi vastag, ceruzahosszúságú fadarabot
hasítsunk meg, és a résbe csíptetve a farkcsontot
szakadásmentesen lehúzhatjuk. 

A róka természetes ellenségei közül elsősorban a
farkas jön számításba, de Romániában aránylag kevés
területen fordul elő együtt a kutyafélék ezen mindkét
faja. Élősködői közül közmondásosan ismer tek a bol -
hák, de a kullancsok és különféle bélférgek is kínozzák.
Hasonlóképp a rühösség is gyakran előforduló róka -
betegség, amely különösen magas egyedsűrűség
esetében tizedeli meg állományát. Igen veszedelmes
betegsége a veszettség, ezt sokszor átviszi más állat -
fajokra, sőt, az emberre is, ami miatt néha keresztes
hadjáratot hirdetnek ellene. Továbbá ismert az ún.
álveszettség, vagy Aujevsyky-kór.

A róka esete világos példája annak, hogy mennyire
helytelen valamilyen állatfaj besorolása a mondvacsinált,
emberközpontú „hasznos” vagy „káros” kategóriába,
hisz minden élőlénynek megvan a maga jól meghatá -
rozott szerepköre, jelentősége a természet háztartásá -
ban. Így a csalafintának mondott rókának is, amely
nemcsak érdekes, szemet gyönyörködtető színfoltja
erdeinknek, de rágcsálóirtása mellett, a sebzett, beteg
vad és a hullák eltakarítása révén, mint szelektáló
tényező is jelentősen hozzájárul vadállo mányunk egész -
ségének, életképességének megőrzéséhez.
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Búcsúzóul még csak annyit, hogy egyik legnépsze -
rűbb vadászírónk, Fekete István, a rókának csodála -
tosan szép irodalmi művet szentelt: Vuk című könyvét
minden állatkedvelő, természetszerető magyar olvasó -
nak ismernie kell. 

In: Erdélyi Nimród. 1999/3, 9–10
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