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A Kerunoozsn-Leosz-TnenOn-
Vmweu uerAnvnu< EGY rDEtE

A zooLocusoK MEKKAJANAK szA-
uir. En e srArusAr N,TNAK A
T6I,NNEK xOszdr*tnt, HocY Az

ELMULT EwKBEN r nE i krAx rc
e Lecrose, A ruDoMArw szAuA-
RA EDDIG ISMERETLEN NJJ|TFA]T.

D6lkelet-Azsi6nak ez a rQsze azQrl 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. En-
nek 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 elker0-
lik az erd5k srirfj6t, igy a fel nem robbant 6l-
latok zavartalanul €lhetnek addig, mig egy
mindenre elszint zool6gus fel nem kutatja
6ket.

A ii*olagiai 6s Biolagiai Kutat6intazet Mrtzeuninak
gyfijtenfinydben tal6lhat6 kdt pir szan (Pseudoryr
nghetinhensis). Fot6: Csorha 06hor

Az al5bbiakban k6t, a kozelmirltban fel-
bukkant pat5st mutatunk be, bizonyifua,
hogy a szAzad elejln Afrik6b6l leirt okapival
(Okapia johnstoni) '6,s az 7936-ban leirt
kouprey-marhilal (Bos sauveli) nem 6rt vA-
get a nagyeml6s6k IelfedezAse.

Vu QueNe-A^rrrLoP
( P sru n o nYX NGH ETt N HENST s)

Kicsit furcs6rn hangzik, hogy egy kecske-
forma (Caprinae) 5llatot magyarul antilop-
nak hivunk, de err6l a fajr6l csak nemr6g de-
riilt ki, hogy nem a tulokform6k (Bovinae)

alcsal6dj5ba tartozik. Az eddig k1zrekerult
p6ld6nyok alapj6n tudjuk, hogy h5t5nak szi
ne sot6tbarna, a l5bai feketbk. Az 6llat pof6-
j6t 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 v6ko-
nyak 6s kiss6 h5trafel€ hajlottak. Az 6llat ne-
ve thai nyelven sao la, ami hosszri, egyenes
szarvat jelent. Ezt haszn6lj6k Laoszban, a vi-
etnamiak viszont d0 sfng d6i n6ven ismerik.

Az rij ny6rsas antilopf6l6t kor5bban csak
vad6sztr6fe5k alapj6n ismertOk. EzekbSl az

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

els5t John MacKinnon 7992-ben tal6lta,
de nyolc h6napig v6rt egy irjabb p6ld6ny
felbukkan5s5ra, mig v+lgre leirhatta a fajt.
Ezegy b6rt 6s ahozzttlartozo kopony6tje-
lentette, mely jelenleg a vietnami Erd,b.szeti
lntl,zetben (Forest Inventory and Planning
Institute, roviditue FIPI) l6that6 kitdmdtt 5l-
lapotban. Francia kutat6k rendszertani 6r-
tekezbsben sz6moltak be az ismeretlen fai
16l, 6s egg igynevezett kiskopony6s szar-
vat (koponyatet6 szarvakkal) kineveztek
holotipusnak, de az elfogadott tipusp6l-
d5ny m6gsem ez, hanem a MacKinnon-f6-
le b6r 6,s koponya.

Erdekes, hogy a leir6s hat szerz6 puVan

Dung, Pham Mong Giao, Nguyen Ngoc
Chinh. Do Tuoc. Peter Arctander, John
MacKinnon) toll5b6l jelent meg a Nature-
ben. A szerz6k meg6llapit6sai szerint a sao
la ink6bb kihalt indiai fajokhoz hasonlit, 6s
kb. 10 milli6 6ve v5lt le a szarvasmarhafri-
l6kre 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 Mtzeu-
m6nak gyrijtem6ny6ben egy csontv6z 6s krlt

pAr szarv k6pviseli a fajt.
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Kecske, tulok vagy antiloP?
A tulok- vagy szarvasmarhaf6l6k csal6dj6t (Bovidae) Nowak 1991-es oszt6lyoz6sa alapiin ot

alcsalddra szokds bontani. Ezek koziil v6ltozatossiigdt, fajsz6m6t tekintve n6gy emelkedik ki: a va-
l6di tutokform6k (Bovinae), a l6antilopformdk (Hippotraginae), az antilolformiik (Antilopinae) 6s
a kecskeform6k (daprinae). (Az titddiket a b6bitds antilopok mintegy 15 faia alkotia.)

A Vu Quang antilopot leir6i 1Vu Van Dung 6s tiirsai, 1993) DNS-vizsgilat alapj6n a tuloKorm6k
alcsalddldba lBovinae) soroltiik. Thomas (1994) francia kutat6 k6s6bbi kladisztikus analizise
azonban azt mutatta, 

'hogy 
a kiikinleges vietnami szarvasmarhaf6le kozelebb 6ll a kecsk6khez,

mint a tulokformiikhoz. $iszesen 1 14 alaKani b6lyeget vizsg6lt meg 15 szarvasmarhaf6le-taxon-
ra: ezek els6sorban kriftinf6le koponya-, fogazat- 6s egy6b csonttani iellemz6k voltak. A kladisz-
tikus - vagy m6s n6ven filogenetikus - oszt6lyozds l6nyege az, hogy az egyes faiokat hasonl6 tu-
tajdonsdgiik alapj6n rlgy igyeksz0nk csoportositani, hogy min6l kevesebb k6nyszer[i dtalakuliist
t<ettjen teitetelezniint<, tiiszen az evolrici6 nyilv6n mindig a lehet6legkevesebb vdltoziissal i6r6tei
l6d6s rltirit ktiveti. A szarvasmarhaf 6l6k az ert a felt6telt szem el6tt tart6 - ttibbnyire sziimit6g6-
pes - elemz6s utiin az al6bbi lesz6rmazasi kapcsolatokat ([n. torzsf6t) mutatidk:

bril6ny (Bison)
anoa (Bubalus)
nilgau (Boselaphus)
kudu (Tragelaphus)
n6gyszarvf antiloP (Tetracerus )
pusztai b6bit6santilop (Sylvicapra)
Uu Quang.antiloP (PseudorYr)
csiru (PantholoPs)
zerge (RupicaPra)
go16l (Nemorhaedus)
sz616 (Capricornis)
p6zsmatulok (0vibos)
takin (Budorcas )
kecske (Capra)
vadjuh (0vis)

A sao la elte4ed6si ter0lete kb. 4000 km',
6l6hely1t he1yt (2OO-2000 m) orokzold
vagy vegyes lombir erd6k jelentik. A faj a
L-aosz-Vietnam kdzbps6 hat6rvid6k€n elte-
rO16 Annamite-hegys6g 500-1000 m kdzot-
ti rbszein elte1edt (Joe Walston kozllsel.
Kor6bban azt hitt6k, hogy csak a Vu Quang

Ebb6l az [n. dendrogramb6l i6l liitszik, hogy a Vu Quang antilop (Pseudoryx) a Caprinae al-
csal6dhoz (teh6t a kecsk6khez) 6ll krjzelebb, 6s nem a tulokform6khoz (Bovinae). Ezt feiben tart-
va, ktilalakja miatt persze az6ri m6g hivhatjuk antilopnak. Hiszen a kecsk6r6l amfgy is minden-
kinek csak a kiposzta iut esz6be...

Dr. Kors1s Zoftdn

tulokform6k
(Bovinae)

kecskeform6k
(Caprinae)

Nemzeti Parkban 6s a szomszbdos teroletek
vietnami rOszbn 61. Meg5llapitott5k tov6bb5,
hogy a m6g mindig t2rintetlen laoszi erd6k-
ben sokkal tobb p6ld6ny fordul el6, mint az

A mercdek, tagott letsfnii hegysfigek erdei a lai
atots,6 nnnetlflkei. Fol6: Csorba Edbor

Vietnamban. Ezt bizonyitj6k a helyi vad6-
szok besz6mol6i is, miszerint 6k is Laoszba
j6rnak sao la-ra vad5szni . Az els6 eleven p6l-

d6nyt 1994-ben sikeriilt befogni a vietnami
Vu Quang Nemzeti park teriiLlet6n' A kuta-
t6k v€gre eleven p6ld5nyon is tanulm6nyoz-
hatt5k a faj jellegzetessEgeit. A fiatal him 6l-
lat szarva m€g nem 6rte el a kifejlett 5llatok-
ra jellemz6 40-50 cm-es hosszus6got. Sai
nos, ez a p6ld6ny n6gy h6nap mrilva elpusz-
hrlt. Szinte ezzel eggid6ben a nemzeti park
laoszi r4szQn tal6lhat6 Nakai-Nam Theun
National Biodiversity Conservation Area (ro-

viditue NMTBCA) teriiletOn a Hmong torzs
vad5szainak sikeriilt egy vemhes n6st6nyt el-
fogni, rls a kutat6k segits€g6vel a [-ak Xao-i
5llatkertbe sz6llitani. Hamarosan ez a p6l'

erd6irt5sokkal A csontoat tanuln1nyoz1sa is el1segiti egl-egt laj rend*ertani besorol4sit
6s triln6pese- ip"*nrr nghetinheiirc, d*aagai 6 oiolfuiai Kutatilintfizet Nrtzeuna). Fot6:
d,2ssel siritott Gsofia A6bor

Kitilniltt Va Quang.antilop (Pseudory nghetinhensis' FIPI).
Fot6: Csorba Edhor



d5ny is elpusztult; val6szinrileg a fogs6gba
ejtbs 6,s a sz5llit6s viselte meg.

A popul5ci6 nagys6g5t neh6z felbecsiilni,
de az iilat a helyi vad5szok szerint is ritka. A
vietnami korm6ny kuri6zumkt2nt kezeli az itj
5llatfajt. Ezlrtvan az, hogy a vietnami intriz-
mr2nyeken kiviil az eg6sz vil6gon csak egy, a
Vu Quang Nemzeti Parkb6l kicsemp6szett
b6rr6l 6s kopony6r6l tudnak. A hasonl6 ese-
tek elkeriil€se v6gett a Washingtoni Egyez-
m6ny I. fiiggel€k6be is felvett€k, de ennek
igaz5b6l csak akkor lesz jelent6sbge, ha L-a-
osz is bel€p az Eggezm1nyt al6iro orsz6gok
sor5ba. Erre rem€lhet6leg a kozeljov6ben
sor keriil. A veszllyeztetett 6llatok helyzetl-
vel foglalkoz6 Nemzetkozi V6r6s Konyv leg-
ut6bbi kiad5s6ban a sao la-t a ..Vulnerable"
kateg6ri6ba sorolt6k, ami s€r0l6keny popu-
l5ci6ra utal.

A fajr6l megjelent utols6 hir egy vietnami
rijs5gb6l szixmazik,6s arr6l sz6mol be, hogy
a vad6rszok er6teljesen irtj6k. Erre utal az a
tiz p6r h6trahagyott szarv is, amit a Lu6i 6s
a Nam D6ng-i Nemzeti Park teri.ilet€n tal6l-
tak a hefyi vad5rok. Az erdlszeti iroda sze-
rint val6szinfileg sokkal t6bb sao la t2l, mint
amennyit a Bach M5 Nemzeti Parkban r2s a
kornyez6 kbt term1szetv€delmi teriileten
vlgzeltkutat5sokalapj6neddigf eltbteleztek.
A vad5szat tov5bbra is vesz6lyezteti, mert
gyakoriak a h6zilag 6talakitott vad6szfegyve-
rek, megjelentek az automata fegyverek 6s a
munici6 beszerzbse sem jelent komolyabb
probl6m6t. Tov6bbi veszQlyedet6 tbnyez6 a
fakiv6g5s As a szewezett fakitermel6s, ami
az 6l6helyek eltrin€s6t eredmbnyezi. A la-
oszban 7994-ben alapitott NMTBCA hat6-
rain beltif v€dik a iaj 6l6hely1t, ennek ellen6-
re az embei tev6kenys6g tov6bb rombolja
az itteni els6dleges erd6k 6llapot6t. A Vu
Quang-antilopot tekinthetjtik indik6torfai
nak, mert helyzete a kdrnyezet h5boritatlan-
s5g5ra utal. Ha megengedik, hogy eltrinidn,
miel6tt alaposabban megismerntl a tudo-
m6ny, akkor az nemcsak egy iaj, de egOsz
Laosz biodiverzit6s5nak a vAgd is jelenti.

Snnfisanw MARHA
(Psruo otto na os sPtBA Eilsts)
Az 1936-ban fielledezett kouprey-marha

(Bos nuveli), amely Kambodzsa, L-aosz,
Thaifdld ,ls Vietnam hat6rvid€k6nek 5thatol-
hatatlan erdeiben ril, annyira ritka, hogy az
eddig kesziilt flnykQpek csak bik6kat 5br5-
zolnak. 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. Hoff-
man 1929-ben D6l-Vietnamban (125 km-
rel 6szal4<eletre Saigont6l) akadt erre a klt
szarvra. M. Dioli, a N-orv6g Agr6rtudom5nyi
Egyetem biol6gusa Eszakkelet-Kambodzs5-
ban szint6n v6sarolt k6t szarvat, ami hason-

L4

Uj sz6r6
(Capricornis sp.)

Vietnamb6I
Dr. Ha Dinh Duc, a Hanoi Vietnami

Tudom5nyegyetem professzor6nak be-
sz5mol6ja szeint 1994 december€ben,
egy kb. 4 h6napos n6st6ny sz6r6t ejtelt
fogsagba egy vad6sz Nham faluban, Alu-
oi 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 sz1r6bhoz hasonl6k. A pata
kicsi 6s csricsos (hegyes), mint a mun-
ty6kszarvas6 (Muntiacus spp.). A sz6rzet
meglehet6sen tarka: s6rg5sbarna, fekete
Qs IehQr. A homlok 6s a ftilek tove s6r-
g6sbarna, a pofa fekete. A ftilek bels6 fe-
le fehflr, az on bSre fekete, ov6lis orr-
lyukkal. Az als6 6s fels6 ajkak feh6rek. A
nyak 6s a test eli.ilsS rbsze fekele, lehfur
folttal a nyak tov6ben. A far 6s a comb-
r6sz s6rg6sbarna, b6rr a mells6 l6bak fel-
$ rAsze fekete, az als6 pedig sarga.

Az 6llat testhossza 740 mm, fejhossza
200 mm. A farok 120 mm hosszu. A v6ll
magass6ga 520 mm, a far 580 mm, sit-
lya 16 kg. Helyr elnevezbse a Catu r2s Va-
kieu Minorities-ben ,,Tuoa" vagy ,,Te-
eng", ami eggszer(ien hegyi kecsk6t je-
lent.

B. B.

lit a Kansasban 6rzoll p6ld6nyokra, 6s Ho{f-
man szerint fiatal n6st€ny koupreyt6l sz5r-
mazik. Dioli megvizsg5ltatta a szarvakat, ris
bebizonyosodott, hogy teljesen kifejlett p6l-
d6nyokr6l, m6gpedig a tudom6ny sz6m5ra
eddig ismeretlen 6llatokr6l van sz6. K6s5bb
elkiildte a tr6fe6kr6l kl,szitelt diafelvateleket
a Londoni Term,lszethrdom5nyi Mrizeum
klt szaklrt6jAnek, Dr. R. Sabinnak 6s Dr. P.
Grubbnak. Azzal 6k is egyet6rtettek, hogy a
tiilkok semmilyen ma ismert szarvasmarha-
lQl6t6l nem sz5rmazhatnak. K6t m6sik szak-
ember, Dr. A. Gentry 6s Dr. C. Groves is ki-
z6rta annak lehet6sr1g6t, hogy fiatal n6st6ny
kouprey szarvai lenn,lnek.

A leir6s alapj5ul szolg6l6 tr6fe6kb6l hat
sz6rmazik Vietnamb6l (Buon, Ma Thuot,
Dac_[-ac 6s Cong Tum tartom5nyok) 6s ket-
t6 Eszaknyugat-Kambodzs6b6l (Rattanakiri
6s Mondulkiri tartom6nyok). A leir6s alapj6t
a szab6lyos gyfirfizotts6g adja, ami a szarv
hets6 fel6n megszakad. K6t tipust ki.il6nitet-
tek el: a hengeres 6s a lapitott szarvat. A faj
kiilalakja, 6letm6dja ismeretlen, de a szarvak
alapj6n nagy termetri 6llatrol van sz6. Az 6l-
lat helyi elnevezlse Vietnamban Linh
Duong, ami hegyi kecsk€t jelent, Kambo-
dzsaban viszont dzsungelbirk6nak hivj5k. A

Novibos a kouprey-marh6val val6 rokons5g-
ra utal. A pseudo sz6 * ami hamisat jelent -
arra utal, hogy a spir6lis szarvt 6llat csak ha-
sonlit a koupreyra. Legutobb aDrezdaiTer-
mr2szettudom5nyi Mirzeum kutat6ja, Wolf-
gang Peter v6s5rolt a Saigoni 6llatpiacon
egy hasonl6 tr6feii. Sajnos, jelenleg ez az
utols6 inform6ci6nk a fajr6l. Sokkal szomo-
rribb viszont az a t1ng, hogy mennyi 5llat
pusztul ki, miel6tt lelledeznbk a tudom5ny
sz5m6ra. E
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