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melyetlegaz 5llatokkirSlya,
A tigris(hu)KinSban
tiszteltek;
inkdbba d6monokellens69ek6nt
var5zsnagyd6monfiz6
szintevalamennyi
A
tigris
l6t tigriseniilve 6b16zolt5k.
yangtipusLl,
azaza i6rtiprincfpiumhoz
:* :
6llat,a feh6rtigris(baihu)
kapcsol6d6
a r6gi
pedignyugatszimb6lum6llata
XiwangNyugatt1rn6j6t,
fon6sokban.
mu{ is tigrisktilsej(,zoomorfl6nynek

'

i
i

'*,\'

de a feh6rtigris6az ot csillagk6pzelt6k,
palotaegyikeis, amelya hosszrl
6letet]elk6pezi.
tabunaksz6mitott,
R6gena tigristnev6nnevezni
vagya ,,hegykirS'
f6reg"(dachong)
ez6rta ,,nagy
a
illett6k.
A k6peken
kifejez6sekkel
lya"(shanwang)
(wang)
gyakran
kirdly
a
fejedelem,
homlok5t
tigris
A tigristezenkfviil
a betegdiszitett6k.
irdsjeggyel
igy bizonyos
16mek6nt
is tisztelt6k,
s6gd6monok
patr6nusa
lett.Mfiv6szien
az eg6szs6g
6rtelemben
amu6skarmai
igen6rt6kes
foglaltagyarai
eziistbe
vizbe
a porr66riilttigriscsontot
szolgdltak;
lettk6nt
adt6khidegorvoss6gk6nt
vagyteebaelkeverve
szenved6knek'
vagym5sbetegs6gben
lel6soknek
cip6j6reis tigriseketszokiis
A kisgyermekek
a kihivatottmegv6deni
amia ront6sokt6l
hfmezni,
harmadik
Sllataisegyben.
A tigrisa zodi6kus
csiket.
szerint
akittigrisfalfel,d6monn5
A n6pielk6pzel6s
6s addigbolyonga tigrismellett,mig 6
vSltozik,
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magais fel nemfal egy embert.tu irodalomban
jelz6tis
a tigrisny0v6
nagyh6siik6ltalSban
szerepl6
elmes6lik
b5torki.izdelesetben
szSmos
ki6rdemlik.
6llattal.
mriketa rettenetes
(Tokaji
2002)
SzukisKitnyvkiad6,
Zsolt:Kinaijelkaptdr;

kedtek 6szaknvugati6s d6l-d6lnyugati kozott csak t6vo1i rokoni kapcsolat van.
irinyba. A d61-kinaitigris val6sziniilega A ma 616macskafelek6s a kardfogir tigrisek
nrai napigaz eredetiel5hclyen61.es meg- (pl.: Smilodon sp.), illetve egy6b 5si macs6rizte 5seijellegzetess6geit.Erre utal a

\-

6s egy korai pleisztoc6n
lelet, ameiy a Panthera
nevet vipaleosinensis

sonlitisa.

tlkon alapul6

Persze itt is akadnak nyitott k6rd6sek 6s
a mai napi nem pontosan meghatlrozott
leletek. Egy Borne6 sziget6r5l sz6rntaz6
fosszilislelet soklig gondolkod6ba ejtette a

kutatlsok
kimutatt6k,
hogy a fosszilis

Iirinc -forditisa)

A rig r i s e k e v o h i c i 6 j r
egy

k6nnilli6

vissza. Nagyjlb6l

6vre

m in ttekint

a mai 616-

helynk teriilet6r5l szirn:'aznak, amit a Kauklzushegys6gbentalllt, pleisztoc6n kori lelet is bizonyit.
Hemrner (1987) 6s Mazik
(1983)szerinta tigrisek6sei
Azsia keleri r6sz6b5l eredeztethet6k,innen terjesz4

TIGRE {\FRANCIA'

rlern (ervcol)
Trcrn (lrrdlrnr)
rrcnn ( sra.rvol)
olcH (urxor *rT r,rnr+,Inorl;
nane-4l,rl.Ynlriou,
Be,tcr-llrsn)
RItr{U, }rARnfau (INooxr6zr,r,
trler-erzu)
srA KHoNc, sue r-+v (r-to
rwer,rnl, L,losz)
n,rnn (l'.{nszI xvlr,l'rN, IniN)
rrca (onosz)
r.e,onu (rixar)
snue {rx+r NYEL\EN'
Tnamdrr)
rec (rnerr)
(Uorcr riinzs
AMBADART,A
nr.lrvf 't. Au un- rolr'<i uorl r.
Onoszonsz,(c)

elemz6se 6s osszeha-

A DNS-mingenetikai

Tigristiirt6nelem

nak elki,ilonit6s6t els6sorban koponyijuk
m6retei alapjin v6gezt6k. A tudominy fej15d6s6ve1lehet6v6 vllt a tigrisek v6r6b5l
kivont DNS-mintlk

seli.

,,Tigris! Tigtis ! Ejszakdnk
erdejibensdrga l6ng,
nely iirdk kiz szabta rdd
rettentd szimmeti1d?
(William Blake:A tigrk; Szabd

kafajok torzsfejl5d6se kb. 17 mi1li6 6ve

koponya ,,primitiv" fet6pit6se, elvllt egymist6l. A ma 616 tiglisek alfajai-

kardfogi tigrisek
6s a ma 616 fajok

kutat6kat, hiszen err51 a szigetr5l nincs
tobb adat, amely a tigrisek 16t6t bizonyitar'a; va\6szin1leg egy korar hlzikedvenc ko-

ponyijit taliltik meg. A Szib6ria 6szaki 16sz6n, j6val a tigrisek valamikori elterjed6si

Keleten, ahol kev6s a zs6kmlny, 6s az 6vszakok viltozislt6l

a k6rd6st, hogy a tigrisek 6tkeltek-e a Be-

ir ftgg a teriileten 615
patlsok egyedszima, a szib6riai tigrisek territ6riunra j6val nagyobb, el6ri ak|r a 600

ring-szoroson

km'-t is.

teriilet6t61 6szakabbratalilt leletek felvetik
az amerikai kontinensre,

akircsak kcizeii rokonatk, az oroszl6nok?
Sandra Herrington kutat6 az lltala Alaszkiban,

a valamikori

lunk p6ldit. A tierisek 615helyesok helyen

,,- U... n... igy - mondtaMalacka\vatosan6 Atunent
a szoba tils6 Jelibe. - En eddig azt hittem, hogy a
Tigri sek wlamiv el kisebbek.
- A nagyobbacskikmdr nem olyan kicsik - morulta
Tigis."
(Milne: Mitimatktikutk61
a; Karintlry F rigyu.forditisa)

egybeesik a plrduc6r'a1, illetve kipusztulisuk el5tt az izsitti oroszlln6val (Panthcraleo

A tigrisek 6rik el a legnagyobb

persica)6s izsiai geplrd6val (Acinonyxjuba-

a ma 616 macskaf6l6k kozott.

talllt koponyik

alapjin felt6telezi, hogy

az oroszlinok 6s tigrisek egytitt 6ltek a legutols6 j6gkorszak alatt. A m6s macskaGl6kkel val6 egl.iitt6l6sre napjainkban is tah-

tLtsuenntiats
).
Napjarnkban r tiqrrsek 6l5helye v6ltozat os : Dc l- . \ z .i r r r o p u . i o r o k z o l d e s l o n r b hullato erdciit5l Szrberiatiilevelii- 6s tolgyc r r lAi: . - - . - r r , . r - 'r r e - r 1 h l h . 1 1 s k .K t r t a t 6 k
tobL. izL.en trliltak

trgnsllbnvorlokat a

Hrnrrlj_r.rrctrerr r-olgleiben. 3O(lf)rn6teres

'

tt:

=':

tr ftihatt Smitodon rr;ontuizim j6l tritfrat6* e ftcralmas "kardfogak", amelyekhcz kirycsl a mi {grb:
szemlogai (baba lellit) fticsinck tihftetn*-,

Minden tigris miisk6nt csikos

Kelet-Beringiiban

nrrg.r..iSl..rn.ESl'-"S1' tiqni nreglehet6serl
nr gl r'.,j.i.z::.,1.',3s t.1nokoi. :hol Il.rfonr , r I , - - 1, , .i: : . e r : n k i n t r k i r i , r rt k r l o n r i ren ii s':rlogo1. -\ hinrek ternt.inutnjn.rk
nrirer.' -l(r-6(l hn:. rleh' rlaqiba toglalj.r-i-l n5st6nv teriilet6t. de nem tedi eg1-nrlst
nris hirnek terii1et6ve1.Az orosz Tlvoi-

testm6retet
Egy kifejlett

him szib6riaitigrishossza330 centim6teris
lehet, plrosulva 200-300 kilogrammos
testsfly6val. Egyes mirzeumi p6ldinyok
alapjin feltehet6,hogy a legnagyobbszib6riai tigrisek aklr a n6gy m6teres test-
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is, mely ut6bbi e1t6r az tgazi melanizmust61. Ellent6tben a fekete plrduc vagyjaguir

I

egyedeivel, ahol az eg6sz test fekete, de
megfelel5 rles5 fbnyn6l lltszik a rozetta, itt

Eletkon
hosszt 6s :r 38-1 kilogrammos silyt is e16rhetik. d.' ez ritka. A legkisebb tigris alfa1nak :r nr:'rr kipr-rsztultbali-tigrist tartjlk,
nrelv rrrirrdiissze 200-220 cm hosszr.i 6s
65-100 kg sirlr-rl volt. A1fajt61 {iigg6en a
tigrisek nrarmaqassigael6rheti az egy m6tert. A rriist6nvek kisebbek, sokszor csak
feleakkorik. nrint :r piirjuk.
Minden tigris csikos, de csikjaik egyedenk6nt elt6rijek. s6t egy p6ldlny k6t oldalln is kiilonboz5 n'rirrtikat alkotnak. Feh6r tigriseket a Mogul id6kben (15561605) m6g gyakran llttak, mira azonban
eltiintek Indilb6l. Az utols6 p6ld6ny egy

7,
o
N

o

alapon barnlk, szemtik viligosk6k. Jelenleg
kozelsziz p6ldlnyuk 61fogslgban. Tallltak
mir teijesen feh6r, illetve fekete p6ldinyt

him kolyok volt, amelyet 1951-ben tallltak
Rerva telepiil6s kozel6ben, India koz6psii
r6sz6r'r.A jelenleg fogslgban 615 feh6r tigrisek val6sziniileg mind ennek a p6ldinynak a leszirmazottai. Nem albin6k, hanem
r6szlegesen feh6r leuk6k: csikjaik feh6r

a csikok folynak egybe, tobb6-kev6sb6
osszefiigg5 fekete szint alkotva. Az indiai
Kanha Nemzeti Parkban megfigX'eltek egy
villgos szinii tigrist, melynek szinte mrnden csikja hilnyzott. A tigrisek nv:iri 6s t61i
bundljinak min5s6ge 6s szine elt6r5, ami
legszembetiin5bb a szib6riai alfajnil. A
Turkesztin 6s a K:ruklzus vid6k6n valaha
6it tigrisek is bundit viltottak a t61i id5szakra.A t61i bunda viligosabb, okkerslrga
szinii.

A magiinyos uralkod6
,,Ha egy tigtisnekviszketa bundija, iszapfitddt uesz"'
,,Tigtis is szawasnemjimak egyazontisutnyen",
(kiuai kii: n ondisttk; Iang Iung.forditisa
)

Hablr

a tigrisek maglnyosak,

nak m6gsem nevezhetjiik
tes, hogy a pirzisi

antiszoci6lis-

5ket. Term6sze-

id5szakban a plrok

talll-

)

koznak 6s egy darabig egyiitt vannak' ak6rcsak az, hogy a n6st6ny h6napokig a kolykeivel marad. P6r alkalommal megfigyelt6k, hogy tirbb tigris 61, vadiszik vagy
egyiitt. Fogslgban tobb p6ldlny
is tarthat6 egyiitt kiiloncisebb gond n6lkiil.
A nepili Chitwan Nemzeti Parkban figyelt6k meg e76szor,hogy a himek megtilik a

vindorol

rivllis him kolykeit.
A tigrisek szeretik a vizet, 6s melegebb
napokon aklr a nap fel6t is vizben, illewe
annak kcizel6ben toltik. A vizkozelben 616
tigrisek j6 p6ldlj1t llthatluk az India 6s
fekv6 Sundarbans
Bangladesh hatitin
Nemzeti Parkban, amely hatalmas, oszszefiigg6 mangrove-erd5 a Gangesz 6s a
Brahmaputra fo1y6k deltavid6k6n. Az itt
616 p6ld6nyok l6pten-nyomon keresztezik
a kisebb vizfolyisokat. Bizonyitott t6ny,
hogy a tigrisek ak6r 30-50 kilom6tert is
megtesznek riszva, ha a sz0ks6g :6gy hozza'
Az indiai Ranthambhore Tigrisrezerwitumban 6lt egy p6ldiny, amely el6szeretettel vadiszott a vizben illdogll6 sza;mbirszarvasokra, s ezt k6s6bb a tobbi tigris is
eltanulta t6le.
A tigrisek Lkalilban alkonyatt6l pirkadatig vadlsznak, de ahol teljes v6delmet 6l-
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veznek, aklr napkcizben is megfigyelhetliik
6ket cserk6sz6skozben. F5 tiplil6kukat a
szarvasok 6s vaddiszn6k kiilonboz6 fajai
k6pezik, de aklr az 1000 kg-os vadbivalyt,
a gaurt (Bosgaurus)is elejtik. N6melyiktik
megtlmadja a fiata1 elefintokat 6s orrszarvrikatis, de a borjakat v6delmez6 tehenekkel szemben nincs sok es6lyiik. Elfogyasztjlk az apr6 csemeg6t, mint p6ldlul
a majmokat, madarakat, hiill6ket 6s halakat, s6t ilttak mlr krokodilt falatoz6 tigrist
is. Nenr vetik meg a dogot sem, s a potya
6le1emrem6ny6ben sokszor elzavarjlk a sajlt zslkmlnyin filatoz6 medv6t. Sok helyen nem a tigris az egyediili csircsragado26, igy el5fordr"rl,hogy osszetiiz6sbekeriil
a teriileten 616leoplrdokkal vagy medv6kkel. A rcivid osszecsaplsgyakran az ellens6g
elfogyasztls6val ziru\, 6s tern6szetesen
sohasema tigris nrarad alui...

Tigrisugriis
,,- De hiszen tn is, mis is - az egisz Dzsungel tudja,
hogy Sir Kdn kitszer-hdromszor is ijl eflhert egl
h6napban,
- (Jgy uan. De ilyenkor hdtalr6l ugtik rd is iitis
a fejit' mert tele van Jtlelemmel'
kiizbenfib{oilitja
Ha az Ember rdnizne, megszaladna,"

(Rudvard* t,';:;,i

r"i:::;i ; :;l :;

a tigris kivlr;a a
A zslkmlny e1ejt6s6n6l
csak
akkor tlmad, ha
6s
alkalmat,
kedvez6
nem s6ri.i1hogy
arr6l,
megbizonyosodott
I

het meg kcjzben. Nagyobb lllatra h6tulr6l ugrik r1, 6s er6teljes
nyak- vagy torokharapissal teszi 6rtalmatlannl. Hiiba tok6letes ragadoz6,
10-20 tlmadlsib6l csak egyjlr sikerrel,
a tobbi alkalomnal a kiszemelt pr6da
kereket old. A csapatban,egyi.itt vadlsz6 tigrisek lltvlnya ritka, de el6fordul.
Egyszer-reaklr 18-40 kg htst is elfogyasztanak, majd elrejtik, 6s napokig
visszajlrnak r1.
Akircsak az oroszl6nok 6s leoplrdok
eset6ben,a tigrisekn6l is el6fordul ember-

eves. F51eg az oreg vagy
s6riilt p6ldinvok fanyalodnak
a kcinnyen ele.lthet5 ember hris6ra. Szinte mir legendlsak India
emberev6 tigrisei. Napjainkban az
emberev5 tigris ritka, ami egyr6szt
a megfogyatkozott tignslllomlnynak, misr6szt a nagymacskik emberkeriil5 term6szet6nek kovetkezm6nye. Egyetlen helyen tal6lkoznak
gyakran emberekkel: a mlr emlitett
Sunderbans-nrocslrban, ahovl szabadon bejirhatnak

a hallszok, fa-

vig6k 6s rn6zg,7irjt6k.Mir a XVII. szlzadban is feljegyeztekemberev6 tigrist ezen a
teriileten, tehlt gyanithat6, hogy az itteni
tigrisek felvett6k t6plll6kaik koz6 az ernbert. Az Lldozatok magas sz6ma miatt a
nemzeti park teriilet6re 16p6 embereknek
Lbr6kcjtelez6 a tark6jukon emberi
^rcot
6s
megzavarjik
viselni,
hogy
zo16maszkot
elriassz6ka mindig hitulr6l t6mad6 tigrist.
Az emberev6 tigrisek felbukkan6sateh6t
ritka, de m6gis el6fordulhat olyan esetekben, ha az emberek a tigrisek teri.ilet6n
rnez6gazdasigStev6kenys6get folytatnak.
Ez torttnt az indiai Dudwa Nemzeti
Parkban, ahol a park sz6l6n talalhat6 cukornidiiltetv6nyen dolgoz6 munkisok
gyakran estek ildozatul az ott meglapul6
tigriseknek.

Minden bajra tigrisgy6gyszer

ezer dollirt kil6nk6nt. Ezt kiel6gitend6,
egyre-m6sranyiltak a tigris-teny6sztelepek,
kifel6 sokszora tigrisek megment6s6rehivatkozva, a val6sigbanhaszonillatti degrad6lva ezeket a csodilatos nagymacskikat.
Sajnosaz orwadiszat sem sziint meg, s6t a
hatalmasipariggit
tigriscsont-kereskedelem
n6tte ki magit a tigrisek 6l6hely6n, f6leg a
orosz Tivol-keleten 6s Indiiban.
A tigrisek sportszerff vadilszata169 hagyominyokra tekint vissza. Kivilts6gos
emberek sportja,majd a l6fegtrwerekmegjelen6s6veldivatos id6tolt6s lett. Az angol
hivatalnokok 6s az indiai fels6bb r6tegek
kedvelt id6ttilt6se 6s a t6rsadalmi6let r6sze
lett a tigrisek lerl:'6szirl6sa;hiszen a mtsz6rllsnil jobb sz6nincsenarra,amikor p6ldiul
V. Gytirgy kt6ly 19l1-ben a neplli maharadzsavend6gek6nt 11 nap alatt 39 tigrist
16tt. Segits6giikrevolt t6bb vadlsz, tobb
szolgil6 eleezer(!)hajt6 6sa h6tas6l1atk6nt
6ntok. Surguja maharadzsljt saj6t k6zzel
irt level6ben biiszk6lkedett George Schaller biol6gusnak, hogy 6lete sor6n mintegy
1150 tigrissel v6gzetr. A II. vilighiboru
ut.6nrengetegsporrvad6sz6rkezett Indiiba,
hogy kihasznllva a minimilis hivatalos
ellen6rz6st, min6l t<ibb tigrist 16jenek. A
iarl:,ti:!
hivatalosstacisztikikszerinta rekord 196669 koz6tt volt, aminek 480 illat l6ttak6rit.
A
tigrisb6rnek
orvvadlszat.
szolgil6ja az
Nem elk6pzelhetetlen,hogy enn6l sokkal
kereskedelmi
m6r a m6lt szizad 6ta fontos
6rt6ke volt, a tradicionilis kinai 6s koreai tobbet l6ttek le vagy m6rgeztekmeg.
Az XIX. szizadbana keletre tart6 orosz
n6pi gy6gylszat pedig tobb mint kttezet
katonik kik6pz6s6nekr6sz6v6vilt a tigris6ve hasznilja a tigris testr6szeit,mint er5vadfuszalAz oroszok mesterei a ncivend6k
n6vel6t 6s talizmint tcibb mint 36 kiilonbciz6 szellemellen. Ttibb hiradis is beszi- tigrisek 6lve befogisinak, amir6l t<jbb film
mol arr6l, hogy az 1900-as 6vek elej6n is k6sziilt. A m6dszer egyszer(i,de megleorosz keresked6k fagyasztott tigristete- het6sen mer6szotleten alapul. Kimondotmeket adtak el kinai gy6gyszer6szeknek. tan tigrisvadiszatra betrnitott kuty6kkal
kovetik az 6llat llbnyomait a h6ban, majd
ime n6h6ny p6lda a tigrisnek tulajdonitott
ha r6bukkannak, a kutyik bekeritik 6s
gy6gyit6 er6kb6l:
sakkbantartjik. Ekkor jcinnek az iigyes 6s
- A tigriszsirgy6gyszeraz aranylr ellen.
- A tigris v6re segit fel6piteni a szervezet bltor vadAszok,akik villis v6gii botokkal a
foldre szoritjik a tigrist, majd h6l6t dobnak
akaraterej6t.
ri 6s megk6tozik.
- A tigris szeme6lesiti alltist 6s megillitja
a sirlst.
- A migikus erejri tigriscsont ahilztet6r6l a
szobSbal6grwa fifgyerek sziilet6s6tid6zi
el6. Nyakllncra f(izve 6bren tatja az
egyszerf emberek irigys6g6t, 6riilve gy6-

Maharadzsdk v6gnapiai
,,Eml6kszem, az embetekoifigobat ilobiltab a niglydra, 6s sinta dlltdh kiitiil, nert ez volt az fiols6
tgris."

gy iga az alkoholizmust.
(Richatd
Brautigan
- A tigris bajsz6val gy6gyithat6 t fogfijls.
;::;:I;
"7:::'i:::":l:
I6rfi
szexu6lis
kisziteneb,
legfogyaszt6
nen
A
tigrisp6niszt
eleJ,intaonft'rtrgyakat
szarvdbhl
potenciija a tigris szintj6re emelkedik.
Jeljebb, ha a bdr4t hasznilljik tigdsbdnek. (6 maga is
annak hasznilja.)"
Emelt adagolis eset6n a szer a kialakul6 A XIX. sz6zad v6g6n m6g kb. sz|zezet
(Nagy Lajos: Kiptelen temiszetmjz)
nemi betegs6gek ga6gyitilsira is haszn6l- tigris 6lt a vil6gon, napjainkbanlegfoljebb
7700. A faj eg6szelterjed6siteriilet6n beliil
hat6.
a legt<ibb p6ld6ny Indiiban 61, ami sz6'
A nemzetk6zi felhiborodis 6sa CITESalapvet6en
A tigrisek veszClyeztetetts6g6t
mokban kifejezve aztjelenti, hogy a sz|zad
hatilsira
a
fell6p6s6nek
er6teljes
hat6sigok
Az
els6
a
term6szetes
okozza.
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Term6szetv6delmi Uni6
A villg tigriseinek 616hely6b6lmindKony'v6ben egy kateg6riiban szerepel a
v6dett, ez 350 v6dett teriiossze12-74%o
nagy pandlval (Ailuropoda melanoleuca).Bejelent.
A tigrisekv6delm6retobb ltfoletet
sorollsuk: vesz6lyeztetett. A valaha 6lt
nyolc alfajb6l aXX. szizadban hirom tel96 programot dolgoztakki, melyek kcjziil a
jesen kipusztult (P. t. balica,sondaica,uirga- legut6bbi az EAZA Tigrkkamphny- 2003
programokthmogat|a uadonbilitigrisutdelmi
ta), s a marad6k ot illomlnya is v6szesen
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Az €vszlztdok 6ta tart6 vadlszat
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Alatkertek
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tignsek 6vatosabbak lettek 6s rejt6zkcid6
v6delme
tigrisek
a
(EAZA)
inditotta
s6ge
6letm6dot folytatnak, jelent6sen megnehe6rdek6ben.A kamplnyhoz - az EAZA
ziwe a kutat6k dolglt. Az Sllominy felm6r6s6re 6s az egyes egyedek regSsztrllSsira taglak6nt- a F5virosi Allat- 6s Nov6nykert is csatlakozott.A kamp6ny c€Ija - a
automatikusan exponil6 {6nyk6pez6g6petigrisek term6szetv6delmihelyzet6nekbeket helyeznek a tigrisek csapisaira, mely
mutatisln tril - adominyok gyiijt6sea terigy
a
l6p,
miikod6sbe
minden rnozgisra
m6szetben foly6 tigrisv6delmi programagukkamera el6tt elhalad6 lllatok sajlt
mokhoz.
16l k6szitenek k6pet. A tigrisek egyeden-

elmondhatjuk, hogy a tigrisb6rok
exportja cscikken6 tendencilt mutat. A hivatalos enged6lyekkel exportilt b6rok
ilapjin
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EC.v ftj megment6s6n6l els6sorban az
6lett6r v6delm6t kell szorgalmazni, de
emellett nagl'hangsirlyt kell fektetni a fogsigban tcirt6n6, tervszer[i szaporit6sra is'
Szerencs6re a tigrisek fogslgban tort6nS
teny6szt6semegoldott, 6s 6vek 6ta sikeresen miikcidik. A nem hivatalos Sllattatt6helyeket (p1.: cirkuszok) is beleszlmiwa'
napjainkban tobb dgns 6l fogslgban' mint
a szabadban. Ez kiilcinosen igaz a szlb6tiai
tigris eset6ben, mely ellenlll6bb, mint tr6pusi rokonai, igy tartisa nem okoz probl6m6t. A kor6bbi, nem tervszerii szaporitlst
j6l mfkod6 teny6szprogram vlltotta fel'
melyben szigoru elvek alapjin vilasztl6k ki
az egyrnilshoz ill6 p6ldlnyokat, 6s hatSrozzik meg a sziiletend5 ut6dok szSrnLt. E
programhoz csatlakoztak a hazat'illatkertek
is, igy egyre tobb helyen talllkozhatunk a
,,cirkuszi" (nem alfajtiszta) egyedeket
gytinycirii teny6szp6ldinyokkal,
fennmaramelyek a faj g6nillom|nyinak
felvllt6

dislt szolgiljik.

e tdblazat mutatja.A szdmokpontatlansdgdnakoka a tirrisek reitett 6letm6dia'
A uildg uadonel6 tigrisfl.llomdnydt
segftsigtil
a ldbnyomaik,hullat(kaik. jetziseii 6saz 6nmiikiid6 lot6csapdakkalktszilIt feluitelek szolgalnak
Az dllatokegyedszdmdnakmegbecsltsihez

Buzhs Baldzs

Szumiitrai tigris
POCOCK' 1929
P. t. sumatre

Szib6riai tigris
1844)
P. t. akaica (TEMMINCK,
A ,,tajga ta" az Amur-fo1y6 vid6k6n 61, Oroszorszig' Kina 6s EszakKorea teriilet6n. A h6mez6k tigrise a legnagyobb termetii valamennyi
alfaj koziil. A rekordot egy 1943-ban, a madzsirriai Sungari-fo1y6 ment6n
elejtett him p6ldiny tartja 350 centim6terrel 6s 300 ki16val.
Amba darla - ahogy a tigrist az Amur-foly6 vid6k6n 616 bennsziilottek
hivjik - a szizadel6n m6g gyakori vadnak szimitott. 1915-ben mlr je1ezt6k, hogy lltszlma' er6sen lecs6kkent. 1940-ben a teljes illominyt 2030 p6ld6nyra becsiilt6k. t9 47 -b en b etiltott6k a v tdiszatir, 1965-ben pedig
ot 6vre felfiiggesztett6k a kolykok befogls6t. Jelenleg teljeskorii illami
v6delem elrtt 517,habir Eszak-Koreib6l err6l nincs informici6. Csak az
20%-a 6l v6dett teriileten, aminek kovetkezm6nye, hogy 1992illominy
ben legal6bb 50 p6ldinyt oltek meg az orwadiszok. A hajdani birodalom.
a Szovjetuni6 felbomlisa nem kedvezett a tigrisek v6delm6nek' A koribmegszrintek' egyre konnvebb a vadiszbi szigoru feglwerkorlitozisok
enged6ly megszerz6se, 6s egyre gyeng6bb az ellen6rzts' Virigzik a korrupci6 6s a feketePiac.
1992-ben az amerikai Hornocker Wildlife Institute megkezdte terepmunklj6t Szib6riai Tigris Projekt n6ven a Sikhote-A-lin Broszt?rarezervitum teriilet6n. Az amerikai 6s orosz tud6sok esviinmfikod6s6nek
k6szonhet6en a szib6riai tigris lllominva

napr6l napra er5sodik'

D6l-kinai tigris
(HILZHIIMER,
1905)
P. t. attrol'ert-.i-.
A viszonylag krs termerri latt ht - ahogv a kinaik nevezik - egykoron eg6sz
D6lkelet-Kin6t ben6pesitene. mira azonban alig pir p6ld6nya maradt Kina
szubtr6pusi, ijrokz6ld erdeiben. Jogosan nevezhetjiik a legvesz6lyeztetettebb tigns-alra.lnak. Az 6wenes 6vekt61 hivatalosan kirt6kony
A kinai kommu4000-re ritkitottik.
lllatnak tartott alfaj pEldinrszimit
1979-ben leilliki,
mire
irtott
tigrist
alatt
3000
6v
nista vezet6s harminc
tottik a vadiszatot. Elk6stek: a d6l-kinai tigris annyira ritka lett' hogy
6vente csak egy-e5' b6r talai gazdir a koribban virigz6 feketepiacon'
500 km'-es teriileten 30-80 p6ldiny 61, tovibbi 50 kinai
illatkertekben, de nem mind tisztav6ni egyede az alfajnak. 71' tezew6tumban 6s 12 mlsik helr'en 6sz1e1t6k,de 6letter6nek szfikiil6se 6s popullci6inak szigetszerf sz6sz6nsiga miatt kipusztulisra van it6lve.

Napjainkban

Bali-tigris
(SCHWARZ,19i2)
P. t. balica
A legkisebbtigtis-afaj valamrkor meglehet6sengyakori volt az indon6ziai
Bali-sziget6n.Hivatalosanaz utols6 p6ldinyai az 7930-as6vekben keriiltek mdzeumokba, de elk6pze1het6,hogy pit il7a;tkihrizta m6g a II' viligh6boruig, amelynekv6gezt6vel,az 19'10-es6vek v6g6reteljesenkipusztult. Fennmaradislra semmi es6l1.nem vo1t. A sziget t61 kicsi 6s sffriin
lakott egy 6letk6pespopulici6 fennmaradis6hoz.
Indokinai tigris
MAZAK' 1968
P. t. corbetti
Seau- ahogya thai emberek hivjik - a kontinentllis D6lkelet-Azsialak6ja. Az indokinai tigrist Vratislav Mazik professzor 1968-ban vAlasztotta
kiilon a bengii tigrist6l, igy koribbi illominyir6l nem sokat tudunk'
Indokina (KamJelenleg kevesebbmint 2000 p6ldinya 6l a valamikori
teriilet6n.
Thaifold'
Vietnlm)
Burma,
bodzsa,Kina, Laos, Mal|jzia,
Jiivai tigris
(TEMMINCK' 1844)
P. t. sondaica
lak6j
a volt. Bundlj inak szinezet6rej ellemz6
sziget6nek
Az irrdon! ziatJiva
a mells6 libak minimilis csikozottsiga. 1950-es 6vekben kipusztult, de
1976-bm rijra 1itt6k. 1980 6ta hivatalosanis a kipusztult alfajok kozott
tartjik szimon. Napjainkban Jiva' n indon6z szigewilig legn6pesebb
szigete,ahol lassannemcsaka tigriseknek, de az embereknek sem marad
hely.

Az indon6ziai Szumitra sziget6n honos ez a meglehet6sen kis terrnetff
a1faj. Nap.yainkban kozel 400 p6ldlny 61 ot v6dett teriileten, tovlbbi 200
sz6tsz6rvaa szigeten.
Legnagyobb popul6,ci6ja a sziget d6ii r6sz6n fekv6 Way Kambas
Nernzeti Parkban 61i rejt6zktrd6 6letm6djit. Az alfal megment6s6re inditott kutatasi program vezet6je, Ron Tilson, a Minnesotai Allatkert vadv6delnri igazgat6ja a 15 h6napos terepmunka sorin a 62 nlgyzetkllom6teres parkban nrindcissze k6tszer pillanthatta meg a tanulmlnyozott
p6ldinvt. K6s5bb a kameracsapdik segits6g6veltov6bbi 1B p6ldlnyt tudtak negktilonboztetni. Mesters6gesmegterm6kenyit6sel pr6biljlk megmenteru a krpusztullstol. A.menkai szakemberek az tndon6z illatkertekben glii-jtenek spem.rit. .rnx egs spernlabank alapjiul szolgll. Ezzel pirhuzarnoran tenr-Eszt€siproqramot is beinditottak aJakarta rnelletti Taman
Szafanban.

Bengiil tigris
P. t. tigis(LINNAEUS'1758)
Az indiai szubkontinensen 616 torzsalak a tigris legismertebb alfaja. A szib6riai tigrishez hasonl6an kozottiik is tal6lunk hatalmas lllatokat. Legnagyobb p6ldlnyit, mely a ,,Powalgarh aggleg6nye" cimet viselte' 1930ban 16tt6k Kumaonban. Testhossza310 centim6ter, s6lya 250 kg volt'
Bagh - ahogy hindi nyelven a tigrist nevezik - IndiSban t sz|ztd ele'
j6n m6g kb. 40000 p61d6nnya1 k6pviseltette magit tz amirgy is gazdag
indiai fauniban. Mindenki meglep6dott, amikor az L972-es e1s6 tigrisszlmlllis alkalmlval kideriilt, hogy alig 1827 plldiny maradt be16le. India
tigris n61kii1? Ez :Lnnytt elk6pzelhetetlen volt, hogy a korminy a Vilig
egy tigrisv6delmi
Alap (WWF) segits6g6vel kidolgozott
programot. Kilenc nemzeti parkot l6tesitettek a tgrisek sz6mira, aminek
sorin tobb falu lakosslgit kitelepitett6k, helyet teremtve a tigriseknek'
Hirsz 6we1 k6s6bb a Project Tiger elnevez6sii programnak k<iszonhet6en
a tigrisek szlma e16rte a 4300-at. Am ezzel egyid6ben az ember is ter-

Vadv6delmi

szima 300 mi11i6val, mig szarvasmarhlik
jeszkedett: India lakosiglnak
sz6ma 100 milli6val gyarapodott, rijra kiszoritva a tigriseket term6szetes
616helyiikr6I.
A bengil tigris valaha nagyobb terijleten 61t, de mlra csak az indiai
szubkontinensen maradt fenn. Pakisztlnban utoljira 1906-ban ilttak tigrist, amit rcigtcin le is l6ttek. A bengll tigris 111om6nyastabilnak mondhat6, de a megfelel6 61ett6r n6lkiil ez tz alfaLjis gyorsan a kipusztulSs sz6l6re
keriilhet.

Kaszpi-tigris
P. t. virgtxta(ILLIGER, 1815)
A legnyugatibb elte{ed6sfi tigris-alfaj, mely nev6nek megfelel6en aKiszpi-tenger korny6k6ig n6pesitette be Koz6p- 6s Nyugat-Azsia teriileteit'
Hivatalosan az 1950-es 6vekben kipusztult. Az uto1s6 torokorszlgi
p6ldinyt 1970-ben l6tt6k Uludere mellett (Hakkari tartominy)' Irlnban
i ,,rhrr" (perzsa nyelven) utols6 p6ldinyit 1959-ben 16tt6k Golestanban'
a mai Golestan Nemzeti Park teriilet6n. E teriileten valamikor n6gy nagytestfi macskafaj osztozott: az izstai gepird (Acinonyx jubatus uenatitus)'
a perzsa leoplrd (Pantherapardus saxicolor),az izsitt oroszlln (P. leo persica)
6s a Kaszpi-tigris. Mira egyediil a leopirdok helyzete mondhat6 megszolgil6 gazelllkkal egyitt lassan
a tiplil6kiul
a lelkes vad6rok naponta szimoltak be leoplrdeltfinik. Ottjirtamkor
6s oroszlinok Glkutatisira inditott expedici6k
de
a
tigrisek
6szlel6sr61,
mind kudarcot va-llottak. Ha fel is tiinne valahol, az a pit t61615mir nem

nyugtat6nak,

a gepird

tudni megalapozni a fennmartdLsihoz sziiks6ges egyedszimot' Egy nem
hivatalos 6szle16st m6g feljegyeztek az 1970-es 6vek elej6n, m6gpedig
hatir vid6k6r6l, de ez val6ban egyike lehetett
a tiirkm6n-iizb6g-afgin
az alfaj utols6 p6ldlnyainak.
BB
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