
42

GEPÁRDOK EGYIPTOMBAN

Talán még nem késô, hogy megmentsék a kipusztulástól a szaharai
gepárd (Acinonyx jubatus venaticus) egyiptomi popu lációját.
Egyiptomi és amerikai kutatók immár tíz éve gyûjtenek adatokat a
Nyugati-Sivatagban élô gepárdokról. Ennek segítségével lassan
körvonalazódik a megmaradt egyedek élettere, mely napjainkra a
Quattara-mélyföldre korlátozódott.
Mostata Saleh, a kairói Al Azhar Egyetem zoológusa által
szervezett expedíciók feltérképezték a mélyföld oázisait, és az ott
élô beduinok beszámolói alapján a gepárdok és zsákmányállataik
élôhelyét. Az állatok ritkaságára jellemzô, hogy utoljára 1990-ben
ejtettek el gepárdot, és azóta csak három alkalommal láttak élô
példányokat. Azt, hogy még nem pusztult ki, csak a lábnyomok
alapján feltételezik.
A valamikor egész Észak-Afrikában és Ázsiában (Irán, Irak, Pa kisz -
tán, India, Szaúd-Arábia) elterjedt gepárd a fô táp lá lé kául szolgáló
gazellák (G. dorcas, G. leptoceros) kivadászása miatt szo rult vissza az
emberek és a katonaság által kevésbé háborított területekre. Ez a
populáció annyira kicsi és nagy területen szétszórt, hogy megmen-
tését csak egy gazella-és gepárdvédelmi terület kialakítása segítené
elô. Ebben nagy segítséget nyújthatnának a területen élô beduin
törzsek tagjai.

ÁLLATVÉDELEM PEDAGÓGUSOKNAK
Tanártovábbképzés az Állatkertben

A Fôvárosi Pedagógiai Intézet, a Fauna Egyesület 
és a Fôvárosi Állat- és Növénykert közös tanártovábbképzést

indít 2002. szeptemberében

„Állatvédelem pedagógusoknak”

címmel az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok
számára. 
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok széleskörû isme reteket
szerezzenek az állatvédelem témáiról, és beilleszthessék azokat a
gyakorlati programokba. Középiskolai tanárok jelent kezését is vár-
juk!
Jelentkezni lehet 2002. szeptember 15-ig a következô szemé-
lyeknél:
Lehoczky János FPI Tel.: 338-2156/115

dr. Pethô Ágnes KGI-TVI Tel.: 456-0909
Fax: 456-0912

Sárfalvi Judit FÁNK Tel.: 344-5542
Fax: 363-2971

Elôzô lapszámunkban hibásan jelentek meg áraink. Kérjük, megrendeléseiket a mostani árak szerint adják le! Ennek alapján a Vadon ma gazin
éves elôfizetése 1980 Ft, a Süni magzin ára egy évre szintén 1980 Ft, a családi elôfizetés a két lapra 3500 Ft. Az elírás miatt szíves elnézésüket
kérjük!
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