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A Kathmandui Central 7N
irta: Buz6s Bal5zs

Tiz 6ve egy baritom el6adisdn 6rdekes felvdteft pillantottam meg. A kdpet egy
ndmet utaz6 kdszftette a Kathmandui Allatkertben,6s egy 6ruos medvdhez hason-
1ft6 dllatot dbn4zolt, amelyet ondll1 fajkdnt nepdli medvdnek (Ursus nipalensis) ne-
veztek el. Engem azdh nem hagyott nyugodni a dolog, igy nepdli utan alklmd-
val els6 dolgom voft utdnajdrni a felfedezdsne4.

A Kathmandu-vrilgy szfv6ben taliilhat6 Central Zoo az egyetlen iillatkert Nepiil-
ban. Tulaidonk6ppen nem a f6v6rosban, hanem Patan 6szaki r6sz6n, Jawlakhel-
ben tal6lhat6. Patan haldan krildn v6ros volt, mdra zonban egybe6piilt Kathman-
duval, 6s csak a Bagmati folyo vilasztja el 6ket. Az iillatkertet 1 932-ben alapftotta
az akkori miniszterelntik, Judha Sumser Janga Bahadur Rana a sajdt vaddllatai-
val, ami f6leg madaralot jelentett. A megnyit6t a Machindranath isten tiszteletdre
rendezett Bhoto Jatra 0nnep6n tartottdk.

A Nepdlban 1951-ben leiiitsz6d6 demokratikus villtiist ktivet6en az 6llatkert
ininyitiisa 0fels6ge korminya al6 kerUlt, aki 1 956-ban megnyitotta azt a nagy-
kdztins6g sz6mira is. Ez 6vben a feliigyeletet ttibb kormiinyzati szew litta el,
eg6szen addig, amig az Erd6szeti 6s Ftildmfivel6stigyi Miniszt6rium Vadv6del-
mi 6s Nemzeti Parkokat Feliigyel6 Osztdlyiihoz nem keriilt. His Majesty the
King Birendra Bir Bikram Shah Dey 1995 december 29-6n jubileumi iinneps6g
keret6ben megalapitotta a Mahendra Kirdly Alapftuinya a Term6szet Meg6rze-
s66rt (King Mahestra Trust for Nature Conservation, rrividitue: KMTNC) nevfi,
nem 6llami, nonprofit, rindll6 k0rnyezetu6delmi szervezetet. Az Alapitv6nyra
bizta a Central Zoo vezet6s6t, Term6szetvddelmi 0ktat6 6s Vadkutat6 Kdzpont-
ki val6 iitalakitisrit, fejleszt6s6t.

A Central Zoo terulete het hektiir, tehiit kisebb, mint a Budapesti Allatkert (11
hektiQ. Az evi egymilli6s htogatottsilg miatt Nep6l egyetlen iillatkerti6nek felijftii-
sa 6s korszeriisit6se nem halogathato toviibb. Ez ann6l is iddszeriibb, hiszen az itt

lz indiei onsnrt fihinocerog
untcontsl terwzefi teryM6s6t
a Bofal Elrituan lbrwti Pafikal
kdztun figzi az flllailrert.

Az tndiai mnty{kwna (tuntiaus awntjak} ibnenetel kQrcz a pfintadllatok
6sa nl&i sanmk kdzdtt.

bemutatott sz6z illatfaj (ebb6l 30 eml6s, 52 madiir) ritsziz p6ldiinyiinak elhelyez6-
se hagy n6mi kivinnival6t maga utin. Az iillafl<ert megtekint6se utin alkalmunk
nyilt tanulmdnyozni a KMTNC 6ltal finanszirozott iit6pitds terveit.

Az egyel6re kusza dsszevisszasigban bemutatott, zrimmel nepiili iillatok [i elhe-
lyez6se fOldrajzi csoportositds szerint trirt6nne. Az rillatkertet 4-5 r6szre szind6koz-

nak felosztani, a krivetkez6k6ppen:,,grassland" (zaz elefdntfiivel
ben6tt leritetek), vegyes erd6k, vizpartok 6s mocsarak, valamint

a NepSlra oly iellemzd magashegyek, azaz a Himaliija illatui-
ligiit bemutat6 r6sz. Az rijonnan 6pill6, korszeril kifut6k-

ban v6gre lehet6seg nyilik a Nepdlban 616 ritka, vesz6-

kokkal szorosan egytittmfktidve - esetleges
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az indiai orrszarv[t is e fajok ktiz6 sorol-
jik, noha annak teny6szt6s6re egy vd-

rosi illatkerthez k6pest nagyobb te-
nilet 6ll rendelkez6sre a nepdli aF

frildOn taliilhat6 Royal Chit-
wan Nemzeti Parkban. Ami-
re itt lehet6s6g van, az a
h6pdrduc (Uncia uncia), a
kridloltos plrduc ( N eof e I i s
nebulosd, az oroszldnfar-
k0 cerk6f (Macaca sile'
nus) a hulm6n (Presby-
tis entellud 6s a Fran-
cois-langur (Presbylis
francoisi) leny1szt6se. Er-
demes lenne megprobil-

kozni z ilcis palmasodro
(Paguna laruata) 6s a iitvai

mong:iz (Herpestes javanicus)
szaporit6sdval is. Ez utobbi a nev6-

vel ellent6tben nem csak J6v6n. ha-
nem eg6sz D6lkelet-Azsieban etteriedt.

Jelenleg az indiai antilopot (Antilope cericapn)
teny6sztik, de bdrmilyen meglep6, ez nem tervszerii, an-
nak ellen6re, hogy tiibb mint sz6z p6ld6ny 6l az 6llaikert-

; lyeztetettfajoktervszeriiszaporitds6ra,faimeg6rzesi
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E illlatkertekhen csak ely6tve l6that6 Antigone-da'
ru (Grus antigone) a finlfildek 6s nocsarak lak6ia.
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A CITES l. listdlin talflthdd t*etcnydrt g6$a
(Ephippiorhyltchus aiaticas asiaticw) India 6s lb'
pil lah6ia. Allailtuthn n6g nen kflltdtt.

ben. A ragadoz6k 6s majmok jelenlegi elhelyez6se saj-
nos siralmas, akircsak a gangeszi gaviitl (Gavialis
gangeticus) kifut6ia. A kert mad6r6llominya tartogat
ndmi meglepetdst az ornitol6gusok szdmdra, hiszen olyan faiok taElhatok itt, mint
p6ldiiul az India, D6lnyugat-Kina, Fiildp-szigetek 6s Ddlkelet Azsia mocsaraiban
616, ritka Antigone-daru (Grus antigone)valamintegy misik ritka darufai, a pdrtds
daru (Anthropoides virgo) A ragadozf madarak koziil az India, D6lnyugat'Kina 6s
D6lkelet-Azsia erdeiben 616 foltoshastl bagoly (Bubo nipalensis) 6s az 1 500 m6te-
res magass6gokban tal6lhat6 nyitott 6s fds teriileteken 615, szinpomp6s vdrtjsf{fi
keselyl (Sarsogyps caluusJ figyelhet6 meg.

Erdekl6d6sem tilrgyiirol, a nepdli medv616l z 6llatkedben nem tudtak felvi169o-
sftdssal szolgiilni. Hari Sarang Nepali, egy id6s ornitol6gus foglalkozott a t6mdval,
de tudomdsom szerint nem publikiilta [i faik6nt. Val6szinfileg liatal tirvtis medv6-
r5l (Ursus thibetanus) uoltleh6t sz6, esetleg egy szinvdltozatr6l. A ,,nep6li medve"
ugyanis csak abban kiil0nbtjz6tt u el6bbi faitol, hoqy mdrete 6s a mell6n talSlha-
t6 V alak0 tolt kisebb. Mivel azonban az drv0s medv6kn6l ez a folt nagyon kiilon-
briz6 lehet, s6t el6fordul, hogy teljesen hiiinyzik, a nep6li medve 0nilll6 laik6nt tdr-
t6n6 besorol6sa aligha indokolt.

A cikk elkdszftdsdhez nytitoft segitsdgdert kiikjn kriszrjnet Badi PD. Shrestha-
nak (Central Zoo, Nepdl). Q

1,,I6f keccre, nht nflra ad6keM a rddn q& hdiiM elterHt tdial
at ri@ MtW cadcqal. ,blaileg rry *fur dr u usfu le/clidfen 6,,
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