
A KALAHÁ RI 
M É H É S Z B O R Z A I

A  Kalahári-sivatag a legnagyobb afrikai ragadozók élőhelye. 

A m  az itteni húsevők közül talán a méhészborz a legbátrabb 

és a legvérengzőbb állat. Szívós, könyörtelen és mohó. Mindent felfal, ami 

az útjába kerül. Még Afrika legveszedelmesebb mérgeskígyóját is megeszi

Kalahári Afrika délnyugati részének 
hatalmas sivataga. Itt fekszik a Kgala- 

gadi Nemzeti Park. Rengeteg állatfaj él 
ezen a kietlen vidéken. A legtöbbjük üreg
ben rejtőzik el az életveszélyes ragadozók 
elől. Az egyik legfélelmetesebb ilyen raga
dozó a méhészborz: rendkívül éles szaglása 
elől még a kígyók sem menekülhetnek 
meg. Azt mondják, egy méhészborz kilenc 
méternyi kígyót is felfal három nap alatt. 
M íg a legtöbb ragadozó lepihen, miután 
jóllakott, a méhészborz folyamatosan zsák
mány után kutat. Bár Afrikában és Ázsiá
ban is elég sok él belőle, a méhészborz vi
szonylag kevéssé ismert állat. Afrikában 
olyan legendák keringenek róla, hogy ez az 
állat gyakorlatilag elpusztíthatatlan.
A vadon élő méhészborzokat egy dél-afri
kai házaspár tanulmányozta először. A borz 
közismerten óvatos és rejtőzködő. Hetekbe 
is beletelik, amíg a kutatók bepillantást 
nyerhetnek titokzatos életébe. A filmben a 
két tudós egy hím nyomába indul, amint az 
nekivág az éjszakai sivatagnak.

Titokzatos és izgalmas utazás veszi kezde
tét. „Kis ember” — ahogy a busmanok hív
ják  ezt az apró kis hímet -  zsákmány után 
kutatva talál egy puffógó viperát, amelyik 
fogott egy futóegeret. A borz különös dol
got művel: kitépi a rágcsálót a kígyó 
szájából, aztán nyugodtan letelepszik az 
életveszélyes hüllő mellett, hogy elfo
gyassza az elrabolt zsákmányt. És amikor 
végzett, következik maga a kígyó.
A puffógó vipera hatalmas méregfogaiból 
halálos adag mérget tud villámgyorsan 
áldozatába fecskendezni. A borz elsősorban 
rendkívüli vérszomjasságának köszönheti 
győzelmét. Nekiesik Afrika egyik legve
szélyesebb kígyójának. Most is — mint min
dig -  a fejével kezdi, hogy elkerülje a halá
los méregfogakat. D e ezúttal nem elég 
óvatos. „Kis embert” a jo b b  oldalán meg
marja a puffógó vipera. Túléli vajon a halá
los mérgű kígyó harapását? Megtudhatják 
július 6-án este 11, valamint másnap 12 és 
17 órakor a National Geographic Channel 
műsorán.
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