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Szenegáli birkaőrület 
A fenséges állatoknak csodájára járnak a 

szomszédok

„Ha lenne százezer dollárom, mindet birkákra 
költeném” – mondja Abib Seck juhkereskedő. 
Az effajta lelkesedés nem ritka Szenegálban. 
Az itteni emberek szinte istenítik a birkákat. 
Nemcsak ízletesek, hanem akár státuszszimbó-
lumnak is számíthatnak. Százezrével áldozzák 
fel őket a Tabaski, egy vallási ünnep idején 
(hogy aztán bekebelezzék őket). A szegény 
családok sokszor majd belerokkannak a köl-
csönbe, hogy megvásárolhassanak egyet, és ne 
veszítsék el társadalm pozíciójukat.

A legutóbbi őrület egy különösen divatos faj-
táról szól. Az ún. ladoum fajtájú birkák óriásiak 
és méltóságteljesek – a kosok három felnőtt 
férfi súlyát is kitehetik. Meglepő módon gyap-
juk sincsen (ami nem okoz gondot Nyugat-
Afrikában, hiszen túl meleg van pulóver viselé-
séhez). Némelyik ladoum-birka inkább kisebb-
fajta lónak néz ki, semmint birkának.

Ezek az állatok túl értékesek ahhoz, hogy 
bármilyen istennek feláldozzák őket. Ehelyett 
a kereskedők a gazdagoknak – üzletemberek-
nek, vallási vezetőknek és kormány tagjainak 
– adják el őket, akik házikedvencként tartják a 
birkákat. Annyira népszerűek, hogy még szép-
ségversenyt is rendeznek nekik a tévében több 
ezer dollárt érő díjakkal. Dakarban, Szenegál 
fővárosában egy mezőgazdasági vásáron tehe-
tős házaspárok vizsgálgatják a befektetésnek 
kiszemelt birka családfáját. Számos kereskedő 
azt állítja, hogy ők látják el a nemes fajtával 
magát a szenegáli elnököt is.

A ladoum juh ára az egekbe szökött. Az 
új tenyésztők szinte elözönlik ezt a kereske-
delmi területet. Seck úr 2016-ban vásárolta 
első három birkáját összesen 8500 dollárért, 
és tenyésztésbe fogott. Pusztán csak az egyik 
utód, a Kronosz névre hallgató hatalmas kos 
közel 70 000 dollárt ér most becslése szerint. 
Némelyek úgy vélik, hogy ezek az árak szín-
tiszta őrültségnek számítanak egy olyan ország-
ban, ahol az egy főre jutó GDP aránya 1000 

dollár (280 000 forint). A ladoum-rajongók 
azonban ragaszkodnak hozzá, hogy megérnek 
ennyit az állatok.

„Boldoggá tesznek. Karizmájuk van” – állít-
ja Abib Seck. Jelenleg több mint 40 állata van 
otthon. Felfogadott két embert, akik gondozzák 
őket, ennek ellenére legtöbb idejét mégis bir-
káira szánja. Azt mondja, felesége nem bánja 
ezt, mert az állatok nagy hasznot hajtanak. 
A ladoum-bárányokat nem ritkán 2500-5000 
dollárért adja el. Azt reméli, hogy külön házat 
vesz majd birkabarátainak.

Az efféle kincset érő állatok tenyésztése 
veszélyekkel is járhat. „[A birkatolvajok] okoz-
zák számunkra a legnagyobb problémát” – 
mondja Mamadou Touré, egy másik kereskedő. 
Egy éjszaka felfegyverzett férfiak törtek be egy 
barátjának a házába, és elloptak hat anyajuhot; 
85 000 dollárt értek. Kérdéses, hogy vajon egy 
év múlva is ennyit fognak-e még adni ezekért 
a becses állatokért. Néhány közgazdász azon 
a véleményen van, hogy a ladoumánia napjai 
meg vannak számlálva.

(The Economist)

Áradások és viharok változtatják meg az 
amerikai hozzáállást a klímaváltozáshoz

Egy amerikai család négy nemzedéke működ-
teti a Riverdock éttermet Hardinban, a megduz-
zadt Illinois és Mississippi folyók közti kis er-
dős földnyelven épült kisvárosban. A családfő 
a piros pólóinget és farmernadrágot viselő Sara 
Heffington. Mint megtudjuk tőle, az Illinois 
folyó rendszerint százhúsz méter távolság-
ra folyik attól a hosszú, földszinti helyiség-
től, ahol a finom házias fogásokat szolgálják 
fel. Ottlétünkkor a víz a küszöböt nyaldossa. 
Felidézi egy korábbi özönvíz emlékét, amikor 
éppen nyitásra készültek 1993-ban. Akkor a 
töltés szakadt át, és elárasztotta őket a nyakig 
érő, sáros víz. „Az akkora árvíz volt, ami ötszáz 
évenként csak egyszer fordul elő” – mondta.

Azokban az években, amikor sok hó olvad el 
a folyó felső folyásánál vagy az egyre viharosabb 
tavaszi esőzés miatt túláradnak a középnyu-


