
GANDHI ÉS GONGGÁ

A Szegedi Vadaspark látogatói ismét 
láthatják Ázsia egyik titokzatos állatfa
ját, a hópárducot. A bejárat után találha
tó új, hatalmas, természetszerű bemuta
tó egy hópárducpár, Gandhi és Gonggá 
új otthona.
Gandhi a franciaországi Saint Martin La 
Plaine állatkertből érkezett. A fiatal hím 
július 15-én töltötte be első évét. A nős
tény, Gonggá Lengyelországban, a Poz- 
nani Állatkertben született, 2001. május 
3-án. Nevét egy kínai nemzeti parkban 
lévő hegyről kapta, amely csodálatos 
élővilágot rejt, s amely hópárduc egyik 
utolsó menedéke.
A hópárduc Ázsia legmagasabb hegysé
geiben (Hindu-Kush, Tien-Shan, Hima
lája) Afganisztántól Pakisztánon, Indián 
és Nepálon keresztül Nyugat-Kínáig, 
északon Kazahsztánon, Kirgizián, Tád
zsikisztánon és Üzbegisztánon át 
Oroszországig és Mongóliáig, 1000-  
5400 méter magasságban él. Kedveli a 
ritkás növényzettel benőtt, meredélyek
kel, szakadékokkal tarkított élőhelye
ket. Annak ellenére, hogy több mint 
1 millió km2 az elterjedési területe, 
vadonbeli becsült létszáma mindössze 
3 5 0 0 -7 0 0 0  példány. A legnagyobb 
állomány Kínában található; mintegy 
2 0 0 0 -2500  állat élhet itt, míg a többi 
országban egyenként legfeljebb néhány 
száz egyed lehet.
E macskaféle súlya 35 -5 5  kg, marma
gassága kb. 60 cm, hossza a farokkal 
együtt 180-230  cm. A hímek nagyob
bak a nőstényeknél. A hópárduc hátsó 
lábai hosszabbak, mint az elsők, ami 
előnyös a hegyi terepen, és óriási ugrá
sokat tesz lehetővé. Elbeszélések szerint 
az állat akár 16 méteres ugrásokra is 
képes. Széles mancsai elősegítik a havon 
való járást. Vastag szőrrel borított farka 
majdnem egy méter hosszú, s részben 
egyensúlyozásra szolgál, részben pedig 
pihenéskor maga köré csavarva melegen 
tartja az állatot. Erőteljes mellkasa és 
széles orrnyílásai is alkalmazkodtak a 
ritka, magaslati levegőhöz. Az állat az 
év nagy részében magányosan vadászik. 
A kihalással veszélyeztetett állatfaj mára 
már szigorún védett, a CITES I. listáján 
szerepel. A hópárduc állományának 
csökkenését a csodálatos bundájáért 
folytatott vadászat (a feketepiacon akár 
50000 dollárt is adhatnak egy prémért!), 
illetve zsákmányállatainak (szarvas, vad- 
juh, pézsmaszarvas, nyúl stb.) megtize
delése okozta. Ugyancsak gondot je 
lent, hogy zsákmányállat hiányában

ÁLLATVÉDELMI NYÍLT NAP AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN
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az állatvédelmi törvény végrehajtása és az állatok életkörülményeire gyakorolt hatása volt.

A Göncöl Alapítvány elnöke hangsúlyozta a szaktárcák megosztott felelősségét, és felhívta a figyel

met a törvény végrehajtásához szükséges képesítéseket megállapító rendelet hiányára

A Parlament felsőházi termében az or
szággyűlési képviselőkön, bizottsági tago
kon és minisztériumi tisztviselőkön kívül 
számos társadalmi szervezet képviselői 
értékelték a közel négy évvel ezelőtt 
hatályba lépett törvény eredményeit és 
hiányosságait. Noha dr. Turi-Kovács Béla, 
a nyílt nap levezető elnöke igyekezett 
minél több résztvevőnek megadni a szót, a 
rendelkezésre álló idő még így is kevésnek 
bizonyult arra, hogy az 50 előzetesen 
bejelentett felszólalás mindegyikére sor 
kerüljön.
A hozzászólók közül többen sürgették 
az állatkínzás cselekményének a Büntető 
Törvénykönyvbe való bekerülését és az ál
latvédelmi törvény végrehajtásához szük
séges anyagi fedezet központi költségve
tésből történő biztosítását. A dr. Németh

Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter által ez alkalomra közreadott 
beszámolót elemezve dr. Misley Károly, a 
Magyar Állatvédő és Természetbarát szö
vetség (M ÁTSZ) elnöke kifejezésre juttat
ta, hogy nem lenne nagy dicsőség, ha az 
egykor lovasnemzetként hírnevet szerzett 
magyarságot a jövőben „libatömő nemzet
ként" tartanák számon, dr. Illés Zoltán, az 
Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsá
gának alelnöke pedig rávilágított arra, 
hogy a cirkuszi vadállattartást nem szabá
lyozni, hanem -  több nyugat-európai or
szág gyakorlatához hasonlóan -  betiltani 
kellene hazánkban is. A Süni Egyesület 
nevében felszólalt Mirtse Áron, a Vadon 
és a Süni magazin szerkesztője is, akinek 
írása a 30 -31 . oldalon olvasható.

F. F.

gyakran a háziállatokat is megtámadja. 
A nyájakat a hegyekben gyakran magas kő
kerítésekkel védik, amelyek azonban a hó
párduc számára egyszerűen nem jelentenek 
akadályt. Nem egy állatot köveztek már 
halálra a felbőszült pásztorok, így bosszul
va meg az állataikban esett kárt.
A faj megmentésében az állatkertek je len 
tős szerepet vállaltak. Jelenleg mintegy 700 
példány él fogságban, ebből 220 Eu
rópában. A tenyésztési programok mellett 
fontos felvilágosító, oktatási programok 
folynak az állat eredeti élőhelyén is, mely
ben fontos szerepet játszik a Bronxi Állat
kert.
Gandhi és Gonggá is az Európai Fajmeg
mentő Program (EEP) keretében érkezett a 
Szegedi Vadasparkba. Magyarországon 
jelenleg ez az egyetlen hópárducpár lát
ható.

Dr. Gősi G ábor

BÉKÉS MEGYE 
FAMATUZSÁLEMEI

Az öreg fák élő kapcsok a múlt és a jelen 
között. Zarándokhelyek, ahová embe
rek tömegei járnak megpihenni, gondol
kozni, feltöltődni -  egy pillanatra meg
állítani az időt. Békés megye a legkisebb 
erdősültségű (4% ) megyénk, de égigérő 
fákban mégsincs hiány. A könyv Békés 
megye famatuzsálemeit mutatja be, az
zal a nem titkolt szándékkal, hogy fel
hívja a figyelmet saját természeti kör
nyezetünk csodáira.

M. Zs.

(Szelekovszky László: Békés megye 
famatuzsálemei,• Körös-Maros 
Nemzeti Parkért Egyesület, 2000)
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