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D6lkelet-Azsi6nak ez a rQszeazQrl ennyire
felt6ratlan, mert a vietnami h5boru ideje
alatt a legsftiibben elakn5sitott tertilett6
v6lt. Kambodzsa a mai napig is a legtobb
m€g nem hat5stalanitott tapos6akn5val
,,bilszk6lked6" orsz6rg cim tulajdonosa. Ennek az embereken kivi.il a vad6llom6nyra
n6arc is pusztit6 hat5sa van, hiszen az erdS
sfinij6ben t6pl6l6kot keres6 vadak ugyanirgy
mrikodEsbe hozzlk a gyilkos szerkezeteket,
mint a gyanritlan emberek. Viszont ennek
kovetkeztbben az emberek gondosan elker0lik az erd5k srirfj6t, igy a fel nem robbant 6llatok zavartalanul €lhetnek addig, mig egy
mindenre elszint zool6gus fel nem kutatja
6ket.

Az els6 Vietnanhan fogsdgbaejtett fiatal 6llat. Fot6: Phan Duc lien

Az al5bbiakban k6t, a kozelmirltban felA ii*olagiai 6s Biolagiai Kutat6intazetMrtzeuninak bukkant pat5st mutatunk be, bizonyifua,
gyfijtenfinydben tal6lhat6 kdt pir szan (Pseudoryr hogy a szAzad elejln Afrik6b6l leirt okapival
nghetinhensis).Fot6: Csorha06hor
(Okapia johnstoni) '6,s az 7936-ban leirt
kouprey-marhilal (Bos sauveli) nem 6rt vAget a nagyeml6s6k IelfedezAse.

Vu QueNe-A^rrrLoP
(PsrunonYXNGH
ETt
NHENST
s)
Kicsit furcs6rn hangzik, hogy egy kecskeforma (Caprinae) 5llatot magyarul antilopnak hivunk, de err6l a fajr6l csak nemr6g deriilt ki, hogy nem a tulokform6k (Bovinae)
alcsal6dj5ba tartozik. Az eddig k1zrekerult
p6ld6nyok alapj6n tudjuk, hogy h5t5nak szi
ne sot6tbarna, a l5bai feketbk. Az 6llat pof6j6t apr6, feh6r foltok tarkitj6k. A feln5tt
egyedek marmagassirga val6szinfileg 80-90
cm, srilya 60-70 kg, de esetenkr2nt el6rheti
a 100 kg-ot is. Szarvai meglehet6sen v6konyak 6s kiss6 h5trafel€ hajlottak. Az 6llat neve thai nyelven sao la, ami hosszri, egyenes
szarvat jelent. Ezt haszn6lj6k Laoszban, a vietnamiak viszont d0 sfng d6i n6ven ismerik.
Az rij ny6rsas antilopf6l6t kor5bban csak
vad6sztr6fe5k alapj6n ismertOk. EzekbSl az

t2

els5t John MacKinnon 7992-ben tal6lta,
de nyolc h6napig v6rt egy irjabb p6ld6ny
felbukkan5s5ra, mig v+lgre leirhatta a fajt.
Ezegy b6rt 6s ahozzttlartozo kopony6tjelentette, mely jelenleg a vietnami Erd,b.szeti
lntl,zetben (Forest Inventory and Planning
Institute, roviditue FIPI) l6that6 kitdmdtt 5llapotban. Francia kutat6k rendszertani 6rtekezbsben sz6moltak be az ismeretlen fai
16l, 6s egg igynevezett kiskopony6s szarvat (koponyatet6 szarvakkal) kineveztek
holotipusnak, de az elfogadott tipusp6ld5ny m6gsem ez, hanem a MacKinnon-f6le b6r 6,skoponya.
Erdekes, hogy a leir6s hat szerz6 puVan
Dung, Pham Mong Giao, Nguyen Ngoc
Chinh. Do Tuoc. Peter Arctander, John
MacKinnon) toll5b6l jelent meg a Natureben. A szerz6k meg6llapit6sai szerint a sao
la ink6bb kihalt indiai fajokhoz hasonlit, 6s
kb. 10 milli6 6ve v5lt le a szarvasmarhafril6kre eml6keztet6 rokoni 5grol. A FIPI-ben
az el6bb emlitett 6llaton kiviil tov6bbi n6gy
kitdmdtt p6ld6ny, egy teljes csontv6z, kr2t
koponya 6s h6rom p6r szarv tal6lhat6. Az
Okol6giai 6s Biol6giai Kutat6int6zet Mtzeum6nak gyrijtem6ny6ben egy csontv6z 6s krlt
pAr szarv k6pviseli a fajt.
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Vietnamban. Ezt bizonyitj6k a helyi vad6szok besz6mol6iis, miszerint6k is Laoszba
j6rnak sao la-ra vad5szni. Az els6 elevenp6ld6nyt 1994-ben sikeriilt befogni a vietnami
Vu Quang Nemzeti park teriiLlet6n'A kutat6k v€gre eleven p6ld5nyon is tanulm6nyozhatt5k a faj jellegzetessEgeit.A fiatal him 6llat szarvam€g nem 6rte el a kifejlett 5llatokra jellemz6 40-50 cm-es hosszus6got.Sai
nos, ez a p6ld6ny n6gy h6nap mrilva elpuszhrlt. Szinte ezzel eggid6bena nemzeti park
laoszi r4szQn tal6lhat6 Nakai-Nam Theun
National Biodiversity Conservation Area (roviditue NMTBCA) teriiletOn a Hmong torzs
vad5szainaksikeriilt egy vemhes n6st6nyt elfogni, rls a kutat6k segits€g6vela [-ak Xao-i
5llatkertbe sz6llitani. Hamarosan ez a p6l'

A sao la elte4ed6siter0letekb. 4000 km', Nemzeti Parkban 6s a szomszbdosteroletek
6l6hely1t he1yt (2OO-2000 m) orokzold vietnami rOszbn61.Meg5llapitott5ktov6bb5,
vagy vegyes lombir erd6k jelentik. A faj a hogy a m6g mindig t2rintetlenlaoszi erd6kL-aosz-Vietnamkdzbps6 hat6rvid6k€n elte- ben sokkal tobb p6ld6ny fordul el6, mint az
rO16Annamite-hegys6g500-1000 m kdzot- erd6irt5sokkal A csontoat tanuln1nyoz1sa
is el1segiti egl-egt laj rend*ertani besorol4sit
nghetinheiirc,d*aagai 6 oiolfuiai KutatilintfizetNrtzeuna).Fot6:
ti rbszein elte1edt (Joe Walston kozllsel. 6s triln6pese- ip"*nrr
Kor6bban azt hitt6k, hogy csak a Vu Quang d,2ssel siritott GsofiaA6bor
FIPI).
(Pseudorynghetinhensis'
Kitilniltt VaQuang.antilop
Edhor
Fot6:Csorba

d5ny is elpusztult;val6szinrilega fogs6gba
ejtbs6,sa sz5llit6sviseltemeg.
A popul5ci6 nagys6g5tneh6z felbecsiilni,
de az iilat a helyi vad5szokszerintis ritka. A
vietnami korm6ny kuri6zumkt2ntkezeli az itj
5llatfajt.Ezlrtvan az, hogy a vietnamiintrizmr2nyekenkiviil az eg6szvil6goncsakegy, a
Vu Quang Nemzeti Parkb6l kicsemp6szett
b6rr6l 6s kopony6r6ltudnak.A hasonl6esetek elkeriil€sev6gett a WashingtoniEgyezm6ny I. fiiggel€k6beis felvett€k, de ennek
igaz5b6l csak akkor lesz jelent6sbge,ha L-aosz is bel€p az Eggezm1nytal6iro orsz6gok
sor5ba. Erre rem€lhet6leg a kozeljov6ben
sor keriil. A veszllyeztetett 6llatok helyzetlvel foglalkoz6NemzetkoziV6r6s Konyv legut6bbi kiad5s6bana sao la-t a ..Vulnerable"
kateg6ri6basorolt6k, ami s€r0l6kenypopul5ci6ra utal.
A fajr6l megjelentutols6 hir egy vietnami
rijs5gb6lszixmazik,6sarr6l sz6molbe, hogy
er6teljesenirtj6k. Erre utal az a
a vad6rszok
tiz p6r h6trahagyottszarvis, amit a Lu6i 6s
a Nam D6ng-i Nemzeti Park teri.ilet€ntal6ltak a hefyi vad5rok. Az erdlszeti iroda szerint val6szinfileg sokkal t6bb sao la t2l, mint
amennyit a Bach M5 NemzetiParkbanr2sa
kornyez6 kbt term1szetv€delmi teriileten
vlgzeltkutat5sokalapj6neddigfeltbteleztek.
A vad5szat tov5bbra is vesz6lyezteti,mert
gyakoriak a h6zilag 6talakitott vad6szfegyverek, megjelentekaz automatafegyverek6s a
munici6 beszerzbsesem jelent komolyabb
probl6m6t.Tov6bbiveszQlyedet6tbnyez6 a
fakiv6g5sAs a szewezettfakitermel6s,ami
az 6l6helyek eltrin€s6t eredmbnyezi.A laoszban 7994-ben alapitott NMTBCA hat6rain beltifv€dik a iaj 6l6hely1t,ennek ellen6re az embei tev6kenys6g tov6bb rombolja
az itteni els6dlegeserd6k 6llapot6t. A Vu
Quang-antilopot tekinthetjtik indik6torfai
nak, mert helyzetea kdrnyezeth5boritatlans5g5rautal. Ha megengedik,hogy eltrinidn,
miel6tt alaposabbanmegismerntl a tudom6ny, akkor az nemcsak egy iaj, de egOsz
Laoszbiodiverzit6s5naka vAgd is jelenti.

Snnfisanw MARHA
(Psruo
Eilsts)
ottonaossPtBA
Az 1936-ban fielledezett kouprey-marha
(Bos nuveli), amely Kambodzsa, L-aosz,
Thaifdld ,ls Vietnam hat6rvid€k6nek5thatolhatatlan erdeibenril, annyira ritka, hogy az
eddig kesziilt flnykQpek csak bik6kat 5br5zolnak. Ez nem aztjelenti,hogy tobb a bika,
de a tehenek tiilk6t p6ld6ul csak mrizeumi
p6ld5nyok alapj5n ismerjiik. E p6ld6nyok
koziil kett6t a Kansasi Egyetem (Lawrence,
USA) gyfijtemlnybben 6riznek. Dr. R. Hoffman 1929-ben D6l-Vietnamban(125 kmrel 6szal4<eletreSaigont6l) akadt erre a klt
szarvra.M. Dioli, a N-orv6gAgr6rtudom5nyi
Egyetem biol6gusa Eszakkelet-Kambodzs5ban szint6nv6saroltk6t szarvat,ami hason-
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Uj sz6r6
(Capricornissp.)
Vietnamb6I
Dr. Ha Dinh Duc, a Hanoi Vietnami
Tudom5nyegyetem professzor6nak besz5mol6ja szeint 1994 december€ben,
egy kb. 4 h6napos n6st6ny sz6r6t ejtelt
fogsagbaegy vad6szNham faluban, Aluoi Korzet, Thuathien-Hue Tartom6ny,
Koz€p-Vietnam.
A peld6ny egy fiatal borjir, a kiugr6
homlok, a nagy ftilek 6s a rovid farok az
eddig ismert sz1r6bhozhasonl6k. A pata
kicsi 6s csricsos (hegyes), mint a munty6kszarvas6(Muntiacus spp.). A sz6rzet
meglehet6sentarka: s6rg5sbarna,fekete
Qs IehQr.A homlok 6s a ftilek tove s6rg6sbarna,a pofa fekete. A ftilek bels6 fele fehflr, az on bSre fekete, ov6lis orrlyukkal. Az als6 6s fels6 ajkak feh6rek. A
nyak 6s a test eli.ilsSrbsze fekele, lehfur
folttal a nyak tov6ben. A far 6s a combr6sz s6rg6sbarna,b6rra mells6 l6bak fel$ rAszefekete, az als6 pedig sarga.
Az 6llat testhossza740 mm, fejhossza
200 mm. A farok 120 mm hosszu.A v6ll
magass6ga520 mm, a far 580 mm, sitlya 16 kg. Helyr elnevezbsea Catu r2sVakieu Minorities-ben ,,Tuoa" vagy ,,Teeng", ami eggszer(ienhegyi kecsk6t jelent.
B. B.
lit a Kansasban6rzoll p6ld6nyokra,6s Ho{fman szerint fiatal n6st€ny koupreyt6l sz5rmazik. Dioli megvizsg5ltattaa szarvakat,ris
bebizonyosodott,hogy teljesenkifejlett p6ld6nyokr6l, m6gpedig a tudom6ny sz6m5ra
eddig ismeretlen6llatokr6l van sz6. K6s5bb
elkiildte a tr6fe6kr6l kl,szitelt diafelvateleket
a Londoni Term,lszethrdom5nyiMrizeum
klt szaklrt6jAnek, Dr. R. Sabinnak 6s Dr. P.
Grubbnak. Azzal6k is egyet6rtettek,hogy a
tiilkok semmilyenma ismert szarvasmarhalQl6t6l nem sz5rmazhatnak.K6t m6sik szakember,Dr. A. Gentry 6s Dr. C. Grovesis kihogy fiatal n6st6ny
z6rta annak lehet6sr1g6t,
kouprey szarvailenn,lnek.
A leir6s alapj5ul szolg6l6 tr6fe6kb6l hat
sz6rmazik Vietnamb6l (Buon, Ma Thuot,
Dac_[-ac6s Cong Tum tartom5nyok)6s kett6 Eszaknyugat-Kambodzs6b6l(Rattanakiri
6s Mondulkiri tartom6nyok).A leir6salapj6t
a szab6lyosgyfirfizotts6gadja, ami a szarv
hets6 fel6n megszakad.K6t tipust ki.il6nitettek el: a hengeres6s a lapitott szarvat.A faj
kiilalakja,6letm6djaismeretlen,de a szarvak
alapj6nnagy termetri 6llatrolvan sz6. Az 6llat helyi elnevezlse Vietnamban Linh
Duong, ami hegyi kecsk€t jelent, Kambodzsabanviszont dzsungelbirk6nakhivj5k. A

Novibosa kouprey-marh6valval6 rokons5gra utal. A pseudosz6 * ami hamisatjelent arra utal, hogy a spir6lisszarvt 6llat csakhasonlit a koupreyra.Legutobb aDrezdaiTermr2szettudom5nyi
Mirzeum kutat6ja, Wolfgang Peter v6s5rolt a Saigoni 6llatpiacon
egy hasonl6 tr6feii. Sajnos, jelenlegez az
utols6 inform6ci6nk a fajr6l. Sokkal szomorribb viszont az a t1ng, hogy mennyi 5llat
pusztul ki, miel6tt lelledeznbka tudom5ny
sz5m6ra.E
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