
5. ábra: Európai dámszarvasok (Dama dama) csoportja Alsó-Ausztriában
(Fotó: Dr. Tóth Tamás).

Meg kell említeni, hogy bár a rendszertani munkák egy részében az agancs helyett hosz-
szú szemfogakkal rendelkező pézsmaszarvasok nemének (Moschus) hét faját is a szar-
vasok között említik, ám ma már a legtöbb kutató nem a Cervidae családba, hanem a
pézsma-szarvasfélék családjába (Moschidae) sorolja ezeket a taxonokat. Ugyanígy
megjegyzendő, hogy míg egyes szerzők a disznószarvasokat egy külön nembe (Hyelap-
hus) sorolják, addig mások a pettyes szarvasok (Axis) közé helyezik őket.

Az agancsok alaktani csoportosítása

Az agancs a Cervidae családban általában a hímivarú egyedek másodlagos nemi jellege,
amiket a szárak és az ágak egymáshoz való viszonyai alapján morfológiailag négy cso-
portba sorolhatunk, az alább bemutatottak szerint. A lentebb látható 6. ábrán, az első
oszlopban a dichotóm (dichotómia = kettősség, kettéosztás) agancstípusok tartoznak,
amelyeknél az elágazások, a hasonló erősséggel megjelenő ágak következtében azo-
nosak. A következő csoportba az előre álló ágakkal rendelkező típusok sorolandók, ahol
a dichotóm elágazásnál a hátsó osztóág dominál és válik szárrá, míg a következő osz-
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lopban a hátrafelé néző ágakat mutató agancsok láthatók, amelyeknél a dichotóm ket-
téválásnál az elülső osztóág dominál és válik szárrá. Az utolsó oszlopba a kombinált
fejdíszek tartoznak, ahol részben az elülső, részben a hátulsó osztóágak dominálnak. 

6. ábra: A különböző agancsformák alaktani csoportosítása BENINDE (1937) munkája
nyomán, a vezérelvek (vezérvonalak) szerint sematikusan ábrázolva (Komlós
Nikoletta rajza). Az ábrán a hátulsó osztóágakat fekete, az elülsőt a fehér szín
szemlélteti, s a szárat is a fekete és fehér színek osztják ketté.
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formája lapátos (palmata típus), vagy agancsszárú (cervina típus) is lehet. Az utóbbi
típus jellemzően Mandzsúriában és Európában fordul elő, és az agancs ilyenkor minden
lapítástól mentes, ám ugyanabban a populációban a két típus együtt is előfordulhat. 

13. ábra: Jávorszarvas (Alces alces) palmata típusú hullajtott agancsa
(Fotó: Komlós Nikoletta).

Meg kell említeni, hogy a Cervidae családban van példa a nőivarú egyedek agancskép-
zésére is, ahogy az a rénszarvasok (Rangifer tarandus) – amiket Eurázsiában iramszar-
vas, vagy tarándszarvas, míg Észak-Amerikában karibu néven is ismernek – esetében
a teheneknél is majdnem mindig látható, bár ismeretesek olyan rudlik is, amelyben tel-
jesen agancs nélküli tehenek is előfordulnak. Ugyanakkor a mintegy 10 alfajjal rendel-
kező taxonnál jellemző módon a bikák agancsa hosszú, lapított, amelyhez több ágvégű
szem- és jégág is tartozik, míg a teheneknél kisebb, könnyebb és egyszerűbb formájú
képződményről beszélhetünk. 
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26. ábra: Az agancstő gennyes gyulladása európai dámszarvasban (Fotó: Dr. Gál János).

27. ábra: Gennyes gyulladás (festés: H. E.) az agancstő tájékon európai dámszarvasban
(Fotó: Dr. Gál János).
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31. ábra: Herélés után kialakuló parókás agancs őzbakban, amely eljárás etikai aggá-
lyokat vet fel (Fotó: Dr. Gál János).

32. ábra: Gímszarvasban a trófeaépítés vége felé jelentkező here sérülés miatti fejlődési
hiba (ún. álparóka képződés) (Fotó: Dr. Gál János).
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51. ábra: Indiai antilop (Antilope cervicapra) subadult bak és suta a veszprémi Kitten-
berger Állatkertben (Fotó: Dr. Jánoska Ferenc).

A gazellákhoz tartozó Gazella, Eudorcas és Nanger fajokra jellemző, hogy nincs spirális
tülkük. A mintegy 20 fajjal rendelkező Gazella nem képviselőinél a bakok szarvaltak
(18-43 cm), míg a suták a fajok egy részénél szarvatlanok, míg a másik részük a híme-
kénél kisebb tülkökkel rendelkezik (53. ábra). Az említett képződmények ennél a cso-
portnál gyűrűzöttek és lehetnek egyeneshez közelítők, hajlottak, vagy líra-alakúak is.
A Nanger gazellanem öt fajánál is mindkét nem rendelkezik gyűrűzött szarvakkal, ame-
lyek lehetnek széthajlók, illetve líra, vagy lantalakúak is. A hosszuk fajtól függően 20-
80 cm között mozog, de a hímeké általában lényegesen nagyobb, mint a nőstényeké.
Az Eudorcas nem öt gazellafajánál is mindkét ivarnál láthatunk tülköket, amelyek a
nőstények esetében rendszerint vékonyabbak. Az említett képződmények fajtól és
nemtől függően 7-43 cm között mozognak, gyűrűzöttek és alakjukat tekintve lehetnek
egyenesek, vagy különböző módon hajlottak is. A monotipikus nembe tartozó beira
(Dorcatragus megalotis) esetében a sutáknak nincsen szarva, s a bakok is csak egy 7-
10 cm-es függőleges, egyenes tülökkel rendelkeznek.
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54. ábra: Zambézi mocsárantilop (Kobus leche) bak az Okavango-delta vidékén
(Fotó: Dr. Jánoska Ferenc).

55. ábra: Gyűrűsfarkú víziantilop (Kobus ellipsiprymnus) bika, Botswana, Okavango-
delta (Fotó: Dr. Jánoska Ferenc).
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86-87. ábra: A nem megfelelő irányban növekvő szarv hegye a koponyacsontot perfo-
rálta a kisagysátor előtt és másodlagosan agyhártyagyulladást idézett elő
dorkászgazella (Gazella dorcas) bakban (Fotó: Dr. Gál János).

A szarv egyik vagy mindkét ága sérülhet és le is törhet, ami a hímeknél gyakoribb, mint
a nőstényeknél (96. ábra). A frisskeletű sérülés esetén jelentős lehet a vérzés (88. ábra),
ami azonban nem veszélyezteti közvetlenül az állat életét. Gyakori a szarvtörés az
egyedek harcai során, amelynél a megfigyeléseink szerint 85-90%-ban a hímivar érin-
tett, míg 10-15%-ban a nőivarú egyedek. Később ezeknél a töréseknél a szarutok
 növekedése során a nyílt seb záródik, majd szaru borítja be azt (89. ábra), de ritkább
esetben a szarv nem a tövénél, hanem valahol a középső részén is eltörhet (90-96.
ábra). Itt nehézséget okozhat annak eldöntése, hogy valóban a középső harmadban
történt-e a törés, vagy évekkel korábban a tő közelében, s csak a növekedés során tá-
volodott el a törési sík a koponyától. Ha a szarv nem törik le a mechanikai behatáskor,
akkor az érintett területen szabálytalan szarunövekedés is megfigyelhető (88. ábra).

88-89. ábra: Friss keletű mechanikai behatásra kialakult törés és vérzés sörényes juh
(Ammotragus lervia) szarván (baloldali kép), illetve dorkászgazella (Ga-
zella dorcas) bak letört szarva (jobboldali kép), ahol a törési síkot egye-
netlen szaruréteg fedi (Fotó: Dr. Gál János).
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