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Ecuador
irta: Buz6s Balizs

Ecuador kicsiny, d6l-amerikai orczdg
az Egyenlitf ment6n, az Andok hegyvona-
Iatai kiiz6tt, m6gis nevezetes hdron do-
logrdl. Az elsf a Ealilpagos-szigetek (er-
6l bfvebhen olvashattunk a Termdszet
1996/9 szindban). A ndsodik maga az
Andok-hegysdg, nely az oruigot fuk-
ddli irdnyban nintegy 400 Rn hoszan
szeli 6t, a harnadik pedig a keleti, es6er-
dei 6sz - 0riente tartondny -, mely az
Amazonas-medence 6sze.

EI Parque Nacional
Cotopaxi

1975-ben a Gotopaxi vulk5n (5897 m) h6ftidte
kfpi6t kliriiltilelii 33.400 hekt6ros tedileten
alapitott5k Ecuador m6sodik l{emzeti Parkj5t (a
sort 1959-ben a Gal5pagos-szigetek N. P. kezd-
te). A patk kedvelt kir5nduftihely, mivel a f6v5-
rost6l csup5n mintegy 60 km-re tal5lhat6. A
szfraz 6vszakban - azaz ny6ron - val6s5ggal el-
lepik a turist5k, de amikor mi ott j6rtunk, ,,ve-
rencs6re" zuhogott az es6, igy a park iires volt.
A szokatlan csend 6s a turistamentes id6i6r6s
ellen6re nem l6ttunk tiibb 6llatot, mint a ny5ron
idet6ved6 fStogat6k. A puma (Felis concolor so-
derctromii) 6s a pSpazemes medve (Tremarc-
tos ornatus) a rossz idf ellen6re is csak az 6i-
szaka siit6ti6ben merfukedik el6 rejiek6b6l.
lgaz, azut6bbinak egy 6jsakai tfra alkalmSval
lelfedeztiik a lSbnyomait, de m{snapra azt is el-
mosta az es6.

Ecuador tediletEn k6l puma-alfai talSlhat5
meg. A fent emlitett alfai elterjed6si teriilet6
nek ez a park a d6li hatSra, ett61 6szakra eg5.
szen l(olumbia d6li dsz6ig elffodul. A mfsik
allai ffelis coneolor incarum| D6l-Ecuadorban
6s Peruban 51, igy a k6t elteriedds nem fedi
egymfot. A madarak kSriil sainos sem kondort
(Uuftar gyphrsl sem karakarit (Polyboms
plancuslnem lSttunk. [6e6'bb tudtuk meg, hogy
a felsorolt illatok ink{bb a pat|t keleti, kev6+
h6 h6borgatott r6sz€n, a Buminahui vulk6n
{4712 m} kiirny5k6n 6lnek.

A patk bei6rata utin p6r kilom6tenel egy er-
d6in6-brigidba botlottunk, 6s egy erd6szte,
aki azt Sllitotta, hogy ez m6g magSntedilet, a
padr csak a 36llll m feletti zSniban kezd6dik.
ffle hdtuk meg, hogy az itt 516 hatalmas fe-
nyffi. (Pinus radiata) nem 6shonmk, hanem
Floritl6b6l telepftett6k be 6ket. Ezek mellett
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A Volcano Cotopaxi hajnalban

vertiink t6bort, pont egy kolibri-
c*l6d (frochilidae, Leshia sp.)
terit6rium5nak ktizep6n. Sziir-
kiiletkor a kiiderd6-z6n6ban ural-
kod6 p6ra eltiint, igy nemcsak a
Gotopaxi csfcs5t, de az innen
kb. 100 km+e tal6lhat6 Chimbo-
razo vulk6nt (6310 m) is volt al-
kalmunk megcsod5lni. Habfi az
6iszakai es6 elmosott minket,
elindultunk a csrics fel6, ami
4500 m-ig aut6val is megkiizelit-
hetii.

l{em jutottunk azonban to-
v5bb, csak a ilemzeti Patk Mf-
zeum5ig, amely el6g sz5nalmas-
nak bizonyult. ll6h5ny rcsszul
kitiimtitt 6llat, ktiztiik egy ter-
pesztett sz5rnyf kondor, amely a
turist6k tollgyiiitf szenved6ly6-
nek kiisziinhettien ink6bb hason-
litott kopasztott csirkEre, mint
az Andok felejthetetlen riiptii
madar6ra, gyanfs l€ben fszkS-
15, dtigliitt bSkek 6s pir gyik al-
kotta az iikoturist5k biol5giai
tovfbbk6pzfanyagdt. ltt mir
annyira zuhogott az es6, hogy az
utat sen l6ttuk, nemhogy a t5-
iat, lgy visszafordultunft, 5s eF
indultunk az Andok keleti leit6-
j6n talSlhatS B6nos fel6.

Gsak k6t h6t mflva t6rtiink is-
rr,it vissza. Szerencs6nkre ezfi-
tal siitdtt a nap 6s az 69 felh6tlen
yolt, fgy feliutottunk a 48{lll m-en
tal6lhat6 Jos6 F. Rivas mened6k'
hizig, ahonnan gyiinyiirii kilitis
nyilt a Cotopaxi h6ftidte csfcs5-
ra. A wlkin ielenleg is miiklidf-
k6pes, az elmflt SXXI 6vben
mintegy 2 alkalommal tiirt ki, A
benne lesziilf energia kisi, igy
kitiir6s6t6l a kiizeljiiv6ben nem
kell tartanunk.

Ennek a niiv6nynek a virdga a pipaszenes medydk kedvcne cseme-
c6ie

Az enlei tdtlfls teknfis (Eeochelone denticulata) elszdk6s6t egy a
pdnc6lj6hoz *6tiitt r6gi hrtsdar6l6 akadfi$oaa neg
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A takiternel6k 6ltal

A kis indifin haja legleljebh az anyatest neleget pdtolja, de tejet nen ad ennek a kis nyereghdti tanarin-
nak (Saguinus fuscicollis)
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116l -Amerika rovarvi l6ga
lrta 6s f6nyk6pezte: Nadai Laszlo

Minden rovargyfijt6 sz6mdra nagy 6lm6ny eljutni Ddl-Amerikdba - arra a kontinensre, ahol a
rovarok ily nagy sz6mban 6s fajgazdags6gban fordulnak el6. Trjbb rovarcsoportb6l itt taldlhat6k
a legnagyobb m6retf fajok. Aa djszakai lepk6k egyik csoportjdnak, a bagolylepk6knek legna-
gyobbjai a Tizanidk, krjzriliik a legnagyobb sz6rnyfesztdvolsiigf faj a Tizania agrippina el6rheti
ak6r a 30-32 cm-t is. A bogiirvildg 6ridsa a Titanus giganteus nevii cinc6r - a legnagyobb ismert
p6ld6ny 22 cm hosszti. ltt 6l az 6ridsbogarak legm6retesebb k6pvisel6je is, a Dynastes hercules,
ennek a fajnak legtermetesebb p6ldiinyai 1 9 centim6teresre n6ttek. A cserebogarak egy csoport-
jilnak,u aranybogaraknak is ttjbb faja 6l D6l-Amerikiiban. Ezek a fajok rigy n6znek ki, mintha
nem a term6szet remekei lenn6nek, hanem aranyb6l vagy eziistb6l k6sziiltek volna. E ritka 6s kii-
Itinleges rovarok mellett sok egy6b, kev6sb6 l6W6nyos fajtal6lhat6 m6g itt. A nappali lepk6knek
ttjbb mint 8000 fajuk honos D6l-Amerik6ban - rjsszehasonlitiisul eg6sz Eur6piiban mindtissze
700. Ahhoz, hogy ezeket az iillatokat megismerhessiik, soK6le gyfijt6m6dszert kell alkalmaz-
nunk. A klasszikus lepkehiil6s 6s egyel6ses bogdrgyfijt6s mellett ig6nybe vettiik az 6jszakai UV-
csiives f6nycsapdilkat 6s a generdtorr6l mfikrjdtetett higanyg6z6g6ket is.

Chinborazo Faunis-
tic Beservation
1987-ben rezewibmot alapitottak a Chimbo-

razo vulk5n (fi|l0 m) kdrny6k6n, 58.6110 hekt6-
ron. Az alapitis c6lia a. Andokban 616 vagy va-
laha 6lt fl6ra 6s launa visszatelepftAse, meghe
nmit6sa. f leglitvinyosabban a tlfltr-S{Xlll m-
es tedileteket ben6pesftd vikuny6k (llicugna vi-
cugna) eset6ben sikedilt. A kialudl vulk6ni kf-
pot (a Ghimborazo utoljira mintegy 10.ffi 6ve
ttirt ki) d6li irdnyb5lmegkiizelitve tiibb vikunya-
csoportot is l6ttunk, n6melyek el6ttiink az 6ton
b6khsztak, kergetfztek. Az Sllatok sz5mit nem
sikedilt megudnom, de kb.4-5 csoportban 2lXl
Sllat 6lhet itt. Ezel p5rhuzamosan folyik a 15-
mik (Lana glana)Esu.alpakSk (Lam pacre)
visszatelepit6se is.

A hegy 6szaki oldalSn, 4&10 m-en tal5lhat6
Hermanos Ganel mened6khiz aut6val is i6l
megkiizelithet6, igy itt 6jszakiztunk. Eiszata
gyiinyiitfi, holdlEnyes iddben lot6ztuk a hegyet
6s a tengerparti z6niban tombol5 viharokat,
melyeket az El llifto nevf id6i6risi ielens6g
okoz. Az El lliffo azonban nemcsak viharok for-
mijiban bolonditia meg a term6szetet hat6si-
ra Ecuador partiai ment6n tiibb lokkal emelke-
dett az 6ce5n hfm6rc6klete, igy elpusztultak a
halak 6s a tiplilkozisi l{ncban felettiik 5116
6l6l6nyek (madarak, f6kik stb.). l(ora rcggel
m6sztunk fel az 50110 m-es Edwad Whymper
mened6kh{zig, s a hegy feleithetetlen l6tv5-
ny6val bfcsfztunk az Andok vulkinjait6l.

0riente tartondny
Az iltalunk megk6rdezett lakosok egybe-

hangz5 v6lem6nye szerint a keleti esderddkben
6ppen j5 idf van 6s csak napi pir 5rft esik az
es6, igy elindultunk Puyo fel6. Miyel a tarto-
mSnyt csak a 70-es 6vekben kezdt6k ki6piteni,
az utak min6s6ge pocs6k, a mjtuk val6 halad6s
a Gamel lrophy-ra eml6keztet.

Ha egy orv6gban csak az 1942-es Ri6i Egyez-
m6ny tudia eldiinteni, hogy az esferdf fele Ecu-
adorhoz vagy Peruhoz tartozon-e, r,6ad6sul
utakat 6s telepiil6seket 6pitenek a dxungelbe,
akkor annak komoly okai vannak. Ecuador ese-
t6ben ez az ok a fakitemel6sben 6s az olajban
kercsendd, A tartom5ny megh5ditis5nak tairtF
nete az 19fl1-es 6vekre nyflik yissza. A Gulf,
Shell 6s Texaco c6gek ekkor kezdt6k meg az eF
sf pr6batfdsokat, de annyi dssaetfz6siik volt
az itt 616 indi6n tiinseldrel, hogy visszavonulSs
ra k6nyszeriiltek. Percze nem afi5k fel, igy a
60-70-es 6vekben - irxnfu katonai seg6dlettel
- riira megjelentek a c6gek olaj utin kutat5 ent
berei. Minden egyes elleniik irr6nyul6 t6madis-
m (amiaz indiSnok dszfr6'l tulaidonk6ppen v6-
dekez6s volt) azonnali, pogronrszerfl megtorl6s-
sal vilaszoltak. lGs6tb a hitt6rft6-misszi5k be-
vet6s6vel t5madtSk a t6zsi kultfdkat, a telies
agymm5s mellett a fehfu ember betegsEgeit is
az indi6nok nyakSba aidftva.

Eg 11 cn hosczti Qnasf;os hacalu-hIn

llektkdsfitue az dJwkal ronrgfrJt6snek

Az Enema pan nerti 6rt6sbogit hfinie
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ilriente tartonflny jellegzetes ndvdnyei az orchidedk

Azt, hogy m6m h5ny ttins 6s h6ny indiSn ma'
radt az Amazonas-medenc6ben, senki sem tud'
ia, de eza sz6m csak tiired6ke a u6zad elei5n
6lt indi6n n6pess6gnek. A nemzetkiizi nyom5*
nak kiisziinhet6en 0riente negyedt6sze v6dett
teriilet (Reserva Biol6gica Dimoncocha' Reser'
va Producci6n Faunistica Guyabeno, Patque

llacional Yasuni). Az indi6nokat
sajnos ez sem mentheti meg a tel'
jes kipusztul6st5l, pedig a rom'
lott nyugati ,,civiliz6ci5" sokat
tanulhatna t6'liik. D

N6gy[6b6 pdeilensck
Evente tijbb mint 25 000 beteg vagy
s6r0lt 6llatkedvencet gy6gyitanak
Londonban a K6k Kereszt Allatk6r-
hiizban. Most a t6v6n6z6k is bepil-
lanthatnak a kulisszdk mog6, megis-
merkedhetnek az iillatorvosok 6s - az
Anqlidban teliesen term6szetes (!) -
dllitment6 soi6rok munkeiaval. Miht
ha csak a V6szhelvzetet l6tndnk, csu-
pdn a "p6ciensek" kiiliinboznek. A
i(6k Kereszt mozgalom egy6bkdnt
m6r 100 6ve m0kbdik 6s fd tdmoga-
t6ja maga a kirdlyn6. Eredetileg azdl-
latok elleni kegyetlenked6s megszitn-
tet6sdre hoztdkl6tre. Munkdjit m6g a
m6sodik viliigh6borf alatt sem szaki-
totta meg 6s mind a mai napig tart.
Afiln elsd r6sze augusztus 10-6n 21
6rakor, ndsodik r4sze augusztus 1 1 -
6n 14:40 6rakar, harmadik r6sze
augusrtus 15-6n 18:25 1rakor lesz
lLthatd a Spektrum tdvd m(Isordban.

A kflolaiszillitd teheraut6k flldoata ez az opo$ztn (Didelphis sp.)

kayapo indi6nok hazijuk, az es6erd6 megment6s66rt folytatott
is mbgismerkedhetiink, De rep0lhetlink Jared Leto-val Alaszka

6s meofiovel6i lehetiink a tiqrisek traq6didiilnak is.
'ze augisifus 13-dn 18 6rakdr, ndsodik riize augusztus 14-in
harmadik risze augusztus 16-dn I 1rakor lesz ldthatd a Spekt-'iirisirinii.
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