
M A D A R A K

Kevés olyan ember él a Földön, akit ne 
érintett volna meg a madarak világa. 
Lehetnek aprócskák és óriások, falom
bok lakói vagy óceánok vándorai -  
mindannyian egyaránt különlegesek. 
A különféle madarakat rendszerezve 
mutatja be K. M. Kostyal Madarak 
című, a National Geographic Society 
diákoknak szóló sorozatában megjelent 
kötete, melyből parádés fotókkal, 
szemléltető, néhol humoros rajzokkal 
ismerhetünk meg a planétánkon élő fa
jokból egy csokorra valót. A kötet első
sorban a diákok számára nyújt közért
hető, hasznos olvasmányt, de számot 
tarthat mindazok érdeklődésére, akik 
többet szeretnének tudni a madarak 
életéről.

Szepesi Szilvia
(K. M. Kostyal: M adarak, Egmont -  Hungary 2001)

Állattani, növénytani, természet- 
tudományos könyvek egy helyen!

Budapest I. kér., Mária tér 3. 
Telefon: 214-4441

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

BÁLNAPARK AZ Ó C EÁ N O N  
M inden eddiginél nagyobb területet, 
csaknem kétszázmillió négyzetkilom é
tert nyilvánítottak védetté -  természete
sen nem a szárazföldön, hanem az óceá
non, az U j-Zélandhoz tartozó Cook-szi- 
getek közelében. A Csendes-óceán déli 
részén fekvő, 15 tagból álló szigetcso
portot évente számos ámbrás cet és 
hosszúszárnyú bálna keresi fel, hogy ott 
hozzák világra kicsinyeiket. Az utóbbi 
években azonban létszámuk lecsökkent, 
mivel még mindig nem sikerült minden 
országot rábírni arra, hogy hagyjon fel 
a veszélyeztetett tengeri emlősök vadá
szatával. A bálnavédelmet szolgáló terü
let kijelölése egyben tiszteletadás a po
linéziai őslakosok kultúrájának is, mely a 
bálnát szent állatként tiszteli.

DZSÁM I LA FÉRJHEZ M EGY 
Végső otthonába, a Zürichi Állatkertbe 
került az a nőstény hópárduc, amelyet
2000 decemberében német vadőrök köz
reműködésével mentettek ki Kirgizisz- 
tánban az orvvadászok csapdájából. Az 
állatot, amelyet a híres kirgiz író, Csingiz 
Ajtmatov hősnője alapján Dzsamilának 
neveztek el, először Németországba me
nekítették. Új, svájci lakosztályát a világ 
leg jobb hópárduckifutójaként tartják 
számon. Nemsokára megérkezik jöven
dőbelije is, Svédországból. Mindkét állat 
röviddel az ivarérettség előtt áll; a szak
értők szerint ez a legkedvezőbb pillanat 
az összeszoktatásukra, hogy sikeres te- 
nyészpár váljék belőlük.

N Y O LC  HÓNAP = ÉLET
FO GYTIGLA N
T öbb német szövetségi államban erősen 
megszigorították a prémesállat-tartásra 
vonatkozó állatvédelmi előírásokat. A te 
nyésztőknek gondoskodniuk kell fürdési 
és játszási lehetőségről az állatok számá
ra, s a kifutók legalább ötven százaléká
nak természetes talajt kell tartalmaznia. 
Schleswig-Holstein állam környezetvé

delmi minisztere, Klaus Müller azonban 
nem szándékozik itt megállni: 2001 de
cem berében a prém esállat-tenyésztés 
egész Németországra kiterjedő betiltásá
ra tett javaslatot. A Német Szövetségi

ÚJ MADÁRFAJ A HAZAI FAUNÁBAN
Steller-pehelyrécét (Polystica stelleri) 
észleltek Magyarországon. E fajnak ez az 
első közép-európai előfordulása. Sajnos a 
madár elpusztult: a preparátornál derült 
ki, hogy halálának oka egy sörétszem 
volt. Ez még minden bizonnyal nem ol
totta volna ki az életét, ám amikor le
esett, összezúzta az egyik oldalát.

A Steller-pehelyréce preparátuma köz- 
gyűjteménybe került.

A szerk. megjegyzése: elképzelhető, hogy a madár 
egy állatkertből vagy madárparkból, esetleg 
magángyűjteményből szökött meg. A különféle 
récefajok fogságban vagy félvadon tartása mind 
népszerűbb Nyugat és Észak-Európában.
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Köztársaságban jelenleg harminc pré- 
mesállatfarm üzemel, amelyeken évente 
30000 állatot, főképp nyérceket nevel
nek fel és ölnek le. A kisragadozók nyolc 
hónapnyi életüket fél négyzetméteres 
drótketrecekben töltik -  ez tízmilliószor 
kisebb, mint a nyércek természetes ter
ritóriuma.

EURÓPA VISSZA H Ó D ÍTÁ SA  
A hódot a XIX. század végére Európa- 
szerte csaknem teljesen kiirtották: az 
egész kontinensen alig több mint 1200 
példány maradt. Az utolsó pillanatban 
bevezetett védelmi intézkedéseknek és 
a visszatelepítéseknek köszönhetően 
azonban létszámuk újra emelkedik: N é
metországban 3000, Ausztriában 1000, 
Svájcban 400 körül van a számuk, nem 
beszélve az ugyancsak erősödő skandi
náviai és baltikumi állományokról. A 
világ második legnagyobb rágcsálójának 
fennmaradása most elsősorban az élőhe
lyek védelmén múlik. A faj újbóli elter
jedése szempontjából fontos a vándorlás 
vízi útvonalainak biztosítása, ugyanis az 
elmúlt száz évben felszaporodott vízi- 
erőművek sok helyütt áthatolhatatlan 
akadályt képeznek a hódok előtt.




