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Veszélyben
az amerikai
erdôk?
Az Egyesült Államok és Kanada minden
jel szerint veszélyesen túlbecsülte erdei-
nek ökológiailag még elviselhetô kiterme-
lési rátáját. Erre a következtetésre jutottak
az ausztriai Laxenburgban mûködô Nem-
zetközi Alkalmazott Rendszerelemzési In-
tézet szakemberei. Az USA azt közölte,
hogy a 2040-es évekig a fakitermelés 40
százalékos növelésére van lehetôség. Egy
ilyen nagymértékû növekedés azonban
csak igen jelentôs környezetkárosodás,
Georgia és Mississippi állam erdôségei-
nek fokozott letarolása árán teljesülhetne.
Kanada is 40 százalékkal túlbecsüli saját
fahozamának növekedését. A fakiterme-
lés csaknem kétszeresen múlná felül az új-
raerdôsítéssel pótolható mennyiséget.

(M. L. G. Népszabadság)

Alighanem Ázsia legritkább emlôse az
a veszélyeztetett orrszarvú-alfaj, ame-
lyet Vietnámban, a Cat Tien Nemzeti
Parkban a közelmúltban többször is
lefényképeztek. Ezt az alfajt eddig
még soha senkinek nem sikerült fény-
képen megörökítenie. A nemzetközi
természetvédelmi szervezet jelentése
szerint a jávai orrszarvú alfajaként leírt
Rhinoceros sondaicus annamiticus-
nak mindössze 5–8 egyede maradt
életben, valamennyi a Cat Tien Nem-
zeti Parkban.

A jávai orrszarvúk eredetileg Kelet-
Indiából terjeszkedtek Vietnamba, és az
Indonéziához tartozó Szumátra és Jáva
szigetére. A jávai orrszarvú-fajon belül
két alfajt különböztetnek meg: a
Rhinoceros sondaicus sondaicusnak

50–60 egyede él Jáván, az Ujong Kulon
Nemzeti Parkban. 

Az orrszarvúk rendkívül meredek
hegyoldalakon élnek. A sûrû bambusz-
és rattanbozót miatt nagyon nehéz
megpillantani az állatokat. Ám idônként
a helybeliek szeme elé kerülnek, külö-
nösen, mikor elôbújnak az erdôbôl,
hogy a faluhoz közeli sózón a táplálko-
zásukban nélkülözhetetlen sót maguk-
hoz vegyék. A Cat Tien orrszarvúinak
lábnyoma sokkal kisebb, mint az Ujong
Kulonban élô társaiké. A tudósok sze-
rint a két alfaj annyira különbözik
egymástól, hogy nem tudnak kereszte-
zôdni.

(WWF közlemény)

Újra fontosak
a mezôvédô
erdôsávok
Ausztriában
„A mezôvédô erdôsávok” jelentôségé-
re döbbennek rá – Ausztriában.
Visszavágyják a birtokhatárokon, utak
mentén, mezsgyéken változatosan
nôtt fákat, cserjéket, amelyek oly
hasznosan szolgálták a mezôgazdasá-
gi földeket. Az elmúlt évtizedek mély-
reható változást hoztak, a tagosítások
és a gépek igényeihez való alkalmaz-
kodás érdekében kiirtották ezeket.
Megszûnt számos élôhely és leszûkült
vele eddigi változatossága a mûvi táj-
ban oly számos növényi és állati lény-
nek.

Most rájönnek, hogy csökken a hasz-
nosítható csapadék, nô az erózió, sza-
badon száguld a szél. Az úgynevezett
„száguldó talaj” veszélye elleni védeke-
zés ausztriai kísérletei bizonyították
többek között, hogy a talajnedvesség-
nek csupán 4%-os növelése hektáron-
ként mintegy 60 000 liter többletvíz-ha-
tásnak felel meg. Ez a 6 mm-es esôt je-
lentô mennyiség csupán töredéke a ter-
mesztett növények vízigényének, de
hozzásegíthet száraz idôszakok átvé-
szeléséhez.

(ÖFZ, 1997. 7. Refl.: Jérome R.)

Elôször kapták lencsevégre
a ritka vietnami orrszarvút



Néhány esztendeje még dúlt a harc a
vadászok és a “zöldek” között arról, va-
jon a vadászat milyen mértékben csök-
kenti az erdei szalonka állományát. Egy
bizonyos: e madárfaj továbbra is az
egyik legrejtélyesebb lakója erdeink-
nek.

Az erdei szalonka életérôl még ma is
viszonylag keveset tudunk, annak elle-
nére, hogy nálunk már 1904-ben jelent
meg szalonka-monográfia, mégpedig a
Természet címû lap egyik szerkesztôje-
ként is ismert Lakatos Károly avatott tol-
lából.

E kötet most, közel egy évszázad el-
teltével ismét napvilágot látott, mégpe-
dig fakszimile kiadásban, gyönyörû
külsôvel, hasznos tartalommal. A kötet-
bôl látszik, hogy szerzôje nemcsak az
akkori szakirodalmat tanulmányozta át
kellô alapossággal, hanem igen sok te-

repi munkát is végzett. Sok olyan hasz-
nos leírást találunk a könyvben, amely
e munkát méltán emeli az alapmûvek
sorába. Az pedig természetes, hogy be-
lekerült néhány, akkori szakirodalom-
ból átvett tévedés is: például a fiókáit
csôrrel-lábbal szállító szalonka esete. Ez
azonban mit sem von le a könyv értéké-
bôl.

A kötetet egyaránt ajánlhatjuk ama-
tôr természetvizsgálóknak, madará-
szoknak és azoknak, akik szeretik az
ízes magyarsággal megírt, szép könyve-
ket.

[Lakatos Károly: Az erdei szalonka és
vadászata, Budapest–Szeged, 1904
(1999). A kötet könyvesbolti forgalom-
ba nem került, megrendelhetô 2500,-
Ft-os áron a következô telefonszámon:
Nagy Kálmán (1) 295-0764.]

Természet, 1999/4.

Az erdei szalonka és 
vadászata

Az Országos Magyar Vadászkamara Za-
la Megyei Szervezete, a Zalaerdô Rt. és
a Befag Rt., valamint a Zala Megyei Va-
dásztársaságok, Vadgazdálkodók és
Vadászok Szövetsége, továbbá négy va-
dásztársaság és egy kft. mint alapítók,
attól a céltól vezérelve, hogy megóvják
a kiváló minôségû zalai gímszarvas leg-
jobb élôhelyeit és az állomány minôsé-
gét, határozatlan idôre létrehozták a Za-
lai Gímszarvasért Alapítványt.

Amint megfogalmazták, a gímszar-
vas természetes mozgásterületének
nagy kiterjedésére tekintettel nem lehet
a teljes élôhelyre kiterjeszteni a védel-
met, fontos azonban a létfontosságú
élôhelyek – bôgô-, ellô-, téli beállóhely
– óvása. Az erdei élôhelyvédelemre ki-
jelölt területen a természetszerû erdô-
gazdálkodás olyan módszereit próbálja
az alapítvány mûködése során javasol-
ni, amely növeli a természetes táplálék-
bázist, ugyanakkor nem szegényíti el az
eredeti flórát.

Az alapítvány vagyona egyelôre sze-
rény, mindössze 650 ezer forint kész-
pénz. De új tagokat, külföldieket is vár-
nak soraikba. Mindenesetre szabályoz-

ták az alapítvány vagyonának felhasz-
nálását, amely szintén a gímszarvast
szolgálja.

Az alapítvány kezelô szervezete a
kuratórium, dr. Nádor László vadászka-
marai elnök, az alapítvány nyitottságát
kihasználva ajánlotta az új tagok, támo-
gatók szervezését, megemlítette, hogy
kisebb munkák elvégzésére máris moz-
gósíthatók a vadászok. Többen is fon-
tosnak tartják a vad és az élôhely védel-
mét az orvvadászoktól, a gyakran kímé-
letlen fizikai kutatásoktól. Szóba került,
hogy különbözô pénzek – vadgazdál-
kodás, természetvédelem, vízgazdálko-
dás – egyesítésével jelentôs fejlesztések
történhetnek, s azzal a természeti kör-
nyezet egésze, beleértve a gímszarvast
is, csak nyerhet. Elhangzott, hogy érde-
mes a Zalaerdô Rt. példáját követni, le-
gyenek bemutatók, tájékoztatók a vad-
gazdálkodás és az élôhelyfejlesztés
módszereirôl. Hopp Tamás kuratóriumi
elnök és Varga Ernô titkár reményét fe-
jezte ki, hogy sikerül elindítani a mun-
kát, mégpedig a gímszarvas javára és
megôrzésére.

„Zala Erdô”

Alapítvány a zalai 
gímszarvasért

Egy tavaszi
napon dôlt ki
a Seahenge
középsô
rönkje
Kr. e. 2050-ben, egy szép tavaszi napon
dôlt ki az a hatalmas tölgyfa, amelyet a
mai Norfolk közelében élô kelta nép
kötelekkel a tengerpartra vonszolt, és
felfelé fordítva elhelyezett a földön. A
rákövetkezô évben kisebb fákat keres-
tek, s azokból – hitüknek megfelelôen –
a nagy tölgyfa köré szabályos kört rak-
tak. Mindezt a szakértôk nem egy ókori
forrásból, hanem a fadarabok évgyûrûi-
bôl olvasták ki.

A kutatók két módszerrel vizsgálták
a középen elhelyezett tölgyfarönk és a
körülötte lévô 55 kisebb farönk korát:
dendrokronológikusan és szénizotópos
vizsgálattal. 

A fa évgyûrûit összehasonlították a
rendelkezésre álló évgyûrûmintákkal,
és abból számoltak ki három lehetséges
idôpontot. A tölgyfa Kr. e. 2454-ben, Kr.
e. 2050-ben és Kr. e. 2019-ben pusztul-
hatott el. 

A szénizótopos vizsgálatok valame-
lyest szûkítették a „kört”: eszerint a fa
Kr. e. 2200 és Kr. e. 2000 között dôlt ki.
A kutatók azonban pontos dátumot sze-
rettek volna kapni, ezért a statisztiku-
sokhoz fordultak, akik a rendelkezésre
álló információállományból valószínû-
ségszámítási módszerekkel megállapí-
tották, hogy a fa Kr. e. 2050 áprilisa és
júniusa között pusztult el. 

Ugyanezzel a módszerrel állapították
meg a kört alkotó kisebb rönkök korát
is.

A Seahenge-t egy éve fedezték fel,
amikor a tengervíz és a tôzeg, amely az
idôk folyamán ellepte, lehúzódott róla.
Tudományos vizsgálata azóta folyik, de
pontos rendeltetését még mindig nem
sikerült megállapítani.

(Nature Science Update)
(Élet és Tudomány)
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Kérjük tagtársainkat az
elmaradt tagdíj

befizetésére


