
SZABADON SZÁRNYAL

Szabadon szárnyalhat a megmentett sas
November 26-án szabadon engedték azt a 
parlagi sast (Acjuila beliaca), amelyet hó
napokig pátyolgattak a Miskolci Vadas
parkban. A madarat legyengülve találták a 
Bükk-hegység perem területén. A vadas
park és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület szakembe
reinek szakszerű gondozása következ
tében a sas felépült, és alkalmassá vált arra, 
hogy ismét önálló életet éljen. Az el
engedett sas lábára a gyűrű mellé egy spe
ciális adókészülék is felerősítésre került.

A parlagi sas jelenlegi hazai állománya 
60 pár. Évente 1-3 párral növekszik az ál
lomány, ami egyedülálló, mivel elterjedési 
területének nagy részén csökken a fész
kelő párok száma.

Állattani, növénytani, természettudományos 
könyvek egy helyen!

Budapest I. kér., Mária tér 3. 
Telefon: 2 14 - 4 4 4 1

MEGSZÜLETETT MANDULA, A  TAPÍRKÖLYÖK

A Szegedi Vadaspark dél-amerikai tapírja, 
Jenny tavaly „ment férjhez": Sámson, a fiatal 
hím a Budapesti Állatkertből érkezett. Kap
csolatuk gyümölcseként, közel 400 napos 
vemhesség után született meg Mandula, a 
kis tapírlány. A csíkos csöppség mozgásával, 
örökké kutató ormányával mindenkit levesz 
a lábáról. Az anya fáradhatatlanul gondos
kodik róla: szoptatja, nyalogatja bűbájos 
kölykét. Az örömteli esemény jelentőségét 
fokozza, hogy veszélyeztetett állatfajról van 
szó. A vadászat, valamint az állat élőhe
lyének, az esőerdőknek a pusztulása a faj 
állományának csökkenéséhez vezetett.
A főként éjszaka aktív, növényevő tapír a 
nappalt pihenéssel tölti. Kiválóan úszik, 
hosszú percekre eltűnik a víz felszíne alatt.

Érzékeny ormányát ujjként használja a 
növények leszakítására, s akár a víz alatt is 
képes „legelni". Általában magányos, csak 
szaporodási időszakban él rövid ideig pár
ban. A kölyköt csíkos-foltos színezete rejti 
el a ragadozók szeme elől. Élettartama fog
ságban 30-35 év.

KÍGYÓK

A kígyók hagyományosan nem tartoznak a 
közkedvelt állatok közé, ám egyre többen 
szeretik őket. Azt például még megbecsülni 
sem lehet, hogy a hazai háztartásokban 
hány terráriumi sikló és kígyó él (bár nem 
bánnám, ha mérgeskígyóból sokkal keve
sebb volna...). És ott van még a sok tízezer 
„szimpatizáns", akik bár nem tartják őket, 
szívesen olvasnak e lábatlan hüllőcsoport
ról. A most megjelent, Kígyók című kötet 
valamennyiük igényeit maximálisan kielé
gíti.
Aki egy kicsit is jártas az angol nyelvű her- 
petológiai szakirodalomban, annak isme
rősen cseng a szerző, Chris Mattison neve. 
Könyvei évtizedek óta ott lapulnak a hül
lőbarátok könyvespolcain. Magyar nyelven 
azonban most jelenik meg először könyve. 
A Kígyók kiváló szakmunka. Foglalkozik e 
hüllők evolúciójával, környezetével, anató
miájával, védekezésük és zsákmányolásuk 
módjaival, veszélyeztetettségükkel. A hüllő
barátok számára talán az a leginkább érde
kes rész, ahol több mint félszáz faj részletes

bemutatására kerül sor. A fajok ismertetése 
pazar képanyaggal, térképekkel, érdekessé
gekkel, önálló oldalpárokon történik. A kö
tet végén összeállított Kígyókatalógus pedig 
a kígyófajok legteljesebb felsorolását tartal
mazza.

K. Zs.
(Chris Mattison: Kígyók,- 
Grafo-Panemex Kiadó, 2002)

KUTYÁK
Sok ezer éve elválaszthatatlan, s együtt is marad 
mindörökre az ember és a kutya. Együtt fordí

tottunk hátat a vadonnak, s közös utakat járunk azóta is; szövet
ségünk számtalan próbát kiállt. A GABO Kiadó gondozásában 
2002 Karácsonyára megjelent kötet azoknak szól, akik a kutyát 
családtagként kezelik. Megismerhetjük belőle egy „kettős 
anyanyelvű" élőlény lenyűgöző kommunikációs képességeit, és 
segítséget kaphatunk ahhoz, hogy a csetlő-botló kölyökből 
kiegyensúlyozott, megbízható, a két- és négylábúak társadalmá
ba egyaránt beilleszkedni képes felnőtt kutyát neveljünk.

M. Á.

(Sarah Whitehead -  Beverly Cuddy: Kutyák,- GABO Kiadó, 2002)
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