
okáig Van Bemmel és Jones 1969-
es rend szertani besorolása volt az
elfogadott, mely a szumátrai és a

borneói orángutánt a Pongo pygmaeus
abelii, ill. Pongo pygmaeus pygmaeus
tudományos nevekkel, alfaji szinten
különböztette meg. Az utóbbi évek
tudományos eredményei azonban azt
mutatják, hogy a két alfaj morfológiája –
fôleg a koponyáé és a fogazaté – jelentôsen
eltér. A genetikai különbség is felülmúlja
az alfaji szintet, és a molekuláris adatok is
nagyon hosszú szeparációs idôt mutatnak
a két populáció között, mintegy más-
félmillió évet. Mindezek tükrében Groves
2001-es – szé les körben elfogadott – rend-
szertanában az orángutánokat két külön

fajként írja le. A borneói oráng -
utánnak (Pongo pyg-

maeus) földrajzilag
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Az orángutánok az

Emberszabásúak családjába

(Hominidae) tartoznak, mely

az oligocén idôszakból 

származik. Az evolúció során

elsôként váltak le a közös 

fejlôdési vonalról mintegy 

9-11 millió éve, majd Délkelet-

Ázsiában – az Indokínai-, 

a Maláj-félszigeten, Jáván,

Szumátrán és Borneón 

terjedtek el. Mára már csak

az utóbbi két szigeten 

fordulnak elô
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további három alfaja különíthetô el a
genetikai állo mány, a koponyaméretek és a
fogazat eltérései alapján: az északnyugat-
borneói orángután (Pongo pygmaeus pyg-
maeus), a közép-borneói orángután (Pongo
pygmae us wurmbii), valamint az észak -
kelet-borneói orángután (Pongo pygmaeus
morio). A szumátrai orángután (Pongo
abelii) egyetlen törzsalakban tömörül. 
Az orángután felfedezése a nyugati világ
számára az 1750-es években történt,
amikor is egy fiatal példány csontváza és
bôre az angliai Sloane Múzeumba (a mai
British Museum) került. E példány kopo -
nyáját Linné is tanulmányozta, de akkor
az orángutánt csak a csimpánz egy variá-
ciójaként írta le. Az elmúlt 250 év alatt
megtett többszörös rendszertani átsorolás
után került a két faj mai helyére: az
orángutánok külön nemébe (Pongo).

A legnagyobb fán lakó emlôs
Az orángutánok a legnagyobb termetûek a
fán lakó emlôsök között. Ehhez testük is

tökéletesen alkal maz ko dott: hosszú, erô -
teljes karjukon függesz kedve, megnyúlt
kéz- és lábfejükkel ka paszkodva kitûnôen
mozognak a lombo zat ban, ru galmas csí pô-
és vállízületüknek köszönhetôen a leg kü -
lön bözôbb testhelyzeteket felvéve, hogy
még a legvékonyabb ágakon, liánokon lévô
táplálékot is elérjék. A szu mátrai oráng -
után szinte sosem, a borneói orángután
gyakrabban ereszkedik le a földre, fôleg a
kifejlett hímek, nagyobb testsúlyuk miatt.

Félig-meddig magányos életmódjuk
oka test méreteikre, a fán lakó életmódra,
emész tôszervi sajátságaikra (egyszerû gyo -
mor) és a táplálék viszonylagos szûkös sé -
gé re vezethetô vissza. Ennek következté -
ben mind a hímek, mind a nôstények
nagy otthonterületen mozognak, hogy
fedezhessék táplálékigényüket. Az otthon-
terület mérete akár több száz vagy ezer
hektár is lehet, a rendelkezésre álló táplá -
lék mennyiségétôl, a szaporodási helyzet -
tôl függôen. Egy domináns hím territóriu-
ma általában magában foglalja több fel-

nôtt nôstény otthonterületét, de az átfedés
jelentôs mind a két nem esetében.

A nappalok legnagyobb részét az oráng -
utánok táplálék ke re séssel töltik a lombo -
zat középsô és felsô szintjében, a naponta
megtett távolság függ a táplálékbôségtôl.
A fô táp lál kozási idôszak egész délelôtt
tart, melyet pihe nés követ. A délután egy
része is táp lál kozással telik, útban az az -
napi fészke lô helyig. Nemcsak napközben,
de minden este új fészket készítenek, ma -
gasan a fák ágai között. 

Étrendjük rendkívül változatos, a fo -
gyasztott táplálék összetétele nagyban függ
az élôhelytôl és annak kínálatától, a gyü -
mölcsök mennyiségének szezonális válto -
zá sától. Több mint ötszáz növényfaj leve -
lét, fiatal hajtását, kérgét, virágát és ter-
mését fogyasztják, a gyümölcsök mintegy
60%-ban alkotják étrendjüket. Emellett
ásványi anyagokban gazdag talajt és ki -
sebb-nagyobb mennyiségben rovarokat is
fogyasztanak. Opportunista vadászok, a
megfigyelt prédák között lajhármakik

még az élet?
VÉGVESZÉLYBEN ÁZSIAI ROKONAINK, AZ ORÁNGUTÁNOK
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Xántus János korában még erdôk övezték a Maláj-Borneóhoz tartozó Batang Ai vidékét. 
Ma egy mesterségesen kialakított víztározó és lecsupaszított dombok várják a turistákat



(Nycticebus fajok), madarak, kisebb em lô -
sök szerepelnek. A méz, a különbözô gom-
bafélék, a fészekbôl kiszedett madártojá-
sok tovább gazdagítják a választékot.

A társas szervezôdésükkel kap csolatos
legújabb kutatások azt mutatják, hogy az
orángutánok több idôt töltenek csopor-
tokban, mint azt korábban gondolták. 
A leg kisebb szociális egység az anya-utód
kap csolat, de gyakran megfigyelhetô a

nôstények társulása más nôstényekkel és
kölykeikkel, mely hosszabb-rövidebb ideig
tarthat, a rendelkezésre álló táplálék
mennyi ségétôl függôen. Szumátra erdei -
ben sokkal több azon fafajok száma,
melyek gyümölccsel látják el az oráng -
utánokat, és a borneói erdôkhöz viszonyít-
va egyenletesebben is teremnek. Ez az
eltérés az oka a két faj számos visel ke dés -

beli különbsé gé nek: a nagyobb mennyi -
ségû táplálék kö vet keztében a szumátrai
orángutánok sok kal gyakrabban társulnak,
mint a borneói faj egyedei. A hosszabb
ideig tartó csoportban mozgás pedig
lehetôvé teszi például az eszközhasználat
elsajátítását társas tanulás útján.

Hímek és hímek
Az ivari kétalakúság az oráng utánok ese -
tében igen jelentôs, a leg na gyobb az em -

berszabású fôem lô sök között. A nôs té -
nyek mé reteikben mint egy fele -

akko rák, mint a tel je sen ki fej lett
hímek, pofa leme zeik nin cse -

nek, a to rokzsák lé nye gesen
ki sebb, és szôr zetük is lé -
nye gesen rö videbb. Ez a
nagy mér tékû két ala kú -
ság a hí mek közötti ver  -
sengésre, a nôs tény  vá -
laszra és az ivari el nyo -
másra ve zethetô visz -
sza. Ezen túlme nôen
mind a ter mé szetben,
mind fog ság ban egy -
aránt meg figyelhe tôk
tel je sen kifej lett, má -
sod lagos ivari jelle -
gekkel – jól fejlett to -
rokzsákkal, pofa le -
mez zel, hosszú
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szôr  zettel, nagyobb testmérettel, súllyal –
rendelkezô hímek, amelyek dominánsak, és
felnôtt, bár e jegyeket nem mutató, szub-
domináns egyedek, melyeknek teljes ki fej -
lô dése elhúzódhat akár 20 éves korukig is.
Ez a jelenség a bimaturizmus, melynek lé -
nyege, hogy az eltérô külalak ellenére
mind két típus szaporodóképes. 

A vadonban a két típus eltérô párzási
stra tégiával, de hasonló sikerrel vesz részt
az utódnemzésben. A magányos domi -
náns, kifejlett hímeket a fogékony nôsté -
nyek keresik fel és maradnak velük a párzás
idejére, míg a kisebb, szub domináns hímek
csapatba tömörülve mozognak és kapják el
a nôstényeket, hogy pá rosodhassanak
velük, ami nem mentes az erôszaktól. A
domináns hímek ritkán találkoznak, ekkor
igyekeznek elkerülni a másikat, vagy
agresszíven lépnek fel egy más sal szemben,
ami néha halálos kimenetelû is lehet.

Helyzetükrôl a szinte naponta felhangzó
üvöltés- és sóhajsoro zattal (szaknyelven:
„long call”) adnak információt, amely egy-
ben a fogékony nôstények figyelmének
felkeltésére és a szubdomináns egyedek tel -
jes kifejlô dé sének elnyomására is szolgál. 

A nôstény orángutánok ivarzási ciklusa
28 napig tart, s 5-6 napig fogékonyak, bár
ezt nem mutatja az ivartájék megduz-
zadása. A két faj vemhességi ideje átla go -
san 250 nap, ekkor viszont a nagyajkak
megduzzadnak, rózsaszínûvé válnak a
vem  hesség második-negyedik hetétôl. A
vemhességbôl rend szerint egy utód szü -
letik. A kölyök az anya hasán vagy nyaká-
ba kapaszkodva tölti élete elsô mintegy két
és fél évét, majd lassan egyre függetleneb-
bé válik. Az elnyúló kölyökkor lehetôséget
biztosít a fiatal orángután számára mind -
azon ismeretek elsajátítására – a lomb ko -
ronában való biztonságos moz gás, fészek -

készítés, a táp lá lék szerzés mód ja, viselke -
dés a fajtársakkal és az esetleges ragado -
zók kal szemben stb. –, melyek a túl éléshez
szükségesek. Az el vá lasztás a nôstény kö -
vet kezô terhessége körül fejezôdik be, a
két szülés között eltelô idô szak a szumátrai
faj esetében 8-9, míg a borneói oráng -
utánok esetében átlagosan 6-8 év. A fiatal
utódok lényegesen függetlenebbé vál nak,
amikor a következô kölyök meg szü letik,
de még néhány évig anyjuk kö zelében
maradnak. A fiatal nôstényeknek ekkor
nyílik lehe tô ségük az utódnevelés elsajá  -
títására, gondosan megfigyelve a követ -

kezô kölyök gondozását. Az ivar érettséget
mindkét nem 10 éves kora után éri el, de
a szaporodásban ténylegesen azonban csak
néhány évvel késôbb vesznek részt. Any -
jukat elhagyva a fiatal nôstények hama -
rosan kialakítják otthonterületüket, míg a
hímek a fentebb említett szub domináns
hímcsapatokhoz társulnak teljes kifej -
lettségük eléréséig. A lassú növekedés és
fejlôdés hozzájárul a hosszú élet tar tam hoz,
melyet a termé szet ben mintegy 50 évre
becsülnek. 

Években mért százalékok
Az orángutánok ma már csak Szumátra és
Borneó szigetén fordulnak elô. Elsôdleges,
nedves trópusi – síkvidéki dipterokarpusz-,
tôzeg- és édesvízi mocsár-, valamint szub -
montán száraz – erdôkben élnek. Mai elter-
jedésük foltszerû, egyenlôtlen, potenciális
határai valószínûleg táplálkozási okokra

vezethetôk vissza. Ez a magassággal is
összefügg, ezért csak 500-1500 m kö zötti
tengerszint feletti magasságban  él nek, e
felett nem, vagy csak ritkán lát hatók.  A he -
gyek és a folyók is jelenthetnek akadályt,
elválasztva az egyes populációkat. A va -
dászat szintén korlátozhatta az elterjedést a
történelmi idôkben, s ez a nyo más okozha-
tott helyi kihalásokat néhány területen.
Napjainkban ez az egyik legfôbb behatároló
tényezô. Az emberek térhódításával az
egykor összefüggô esô erdôkben élô oráng -
utánok mára elszigetelt erdômaradványok-
ba szorultak vissza.

11

B
ag

os
i Z

ol
tá

n 
fe

lv
ét

el
ei



A drasztikus állománycsökkenés kö vet -
kez tében mindkét faj nemzetközi védelem
alatt áll évtizedek óta. A CITES (Ve szé -
lyez  tetett Állat- és Növényfajok Ke res ke -
del mét Szabályozó Nemzetközi Egyez -
mény) valamennyiüket az 1. sz. függelék -
be sorolja, azon fajok közé, amelyeket a
kipusztulás veszélye fenyeget, és a keres -
kedelem érinti vagy érinthet. Az IUCN
(Nemzetközi Természetvédelmi Unió)
2007-ben kiadott Vörös Listáján (IUCN
Red List of Threatened Species 2007) a
szumátrai orángután kritikusan veszé-
lyeztetett fajként szerepel, mert több mint
80%-os állománycsökkenés volt tapasztal-
ható az elmúlt 75 évben, és a tendencia
folytatódik. A borneói orángután mind-
három alfaja veszélyeztetett, mert az utol-
só 60 évben körülbelül 50%-os állomány -
csökkenés következett be, és ez az ütem
várhatóan folytatódni fog a jövôben is. 
A szumátrai orángutánok létszámát körül-
belül 7300 egyedre becsülik, míg a
borneói orángutánok állománynagyságát
2000-2003 között mintegy 45–69 000
egyedre becsülték, de számuk azóta is
csökkent. Mindkét fajt a kihalás veszélye
fenyegeti az emberi tevékenység hatásai -
nak követ keztében.

Halálos haladás 
Az egyik fô probléma, mely az oráng utá -
nok fennmaradását veszélyezteti, az élôhe-
lyek elvesztése. Mind a két szigeten egyre
nagyobb területeken irtják ki az erdôket az
illegális, de sokszor a legális fakitermelés
során is, s alakítják át rizs-, kókusz- vagy
olajpálma-ültetvényekké. Utóbbi jelenti a
legnagyobb gondot jelenleg, mert a pál -
ma   olaj iránti megnôtt kereslet miatt
ugrás szerûen megnövekedett ezen ültet vé -
nyek te rülete, sokszor a még megmaradt,
leg értékesebb elsôdleges trópusi erdôk
helyét átvéve. Mindennek következtében
az orángutánok elszigetelôdött erdô töre -
dé kekbe kényszerülnek vissza, melyeknek
el tartó képessége jelentôsen lecsökkent. 

Az ültetvények létesítése és a fakiter-
melés mellett az útépítés is tovább tördeli
a még megmaradt erdôket. Ennek jó
példája a Ladia Galaska nevû úthálózat,
mely, ha megépül Szumátra Aceh nevû
tarto má nyában, akkor a Leuser-ökoszisz -
témán fog áthaladni, felszabdalva az utol-
só, még egybefüggô hatalmas erdôséget,
mely a szumátrai orángután (és a többi
szumátrai nagy: a tigris, orrszarvú, elefánt)
utolsó mentsvára. A következmények be -
láthatatlanok. 

Az orángutánokat hosszú évszázadok
óta vadásszák, bár ezt helyenként tiltotta a
különbözô törzsek vallása. Mindenesetre
az alacsony népsûrûség mellett, és csak a
létfenntartásért folytatott vadászat nem
veszélyeztette fennmaradásukat. Azonban
ez jelentôsen megváltozott a huszadik
században, különösen annak második
felében, s mára ez a másik legmeg hatá ro -
zóbb té nyezô a populáció alakulásában.
Vadásszák ôket húsukért (illegális vadhús-
keres kedelem), bizonyos testrészeikért,
melyek még mindig használatosak a ha -
gyományos gyógyításban, a nôstényeket
pedig köly keikért, melyekért jól fizetnek
az illegális állatkereskedelemben, bár
utóbbiak sok esetben nem is élik túl a
gyakran 50-60 méteres zuhanást. Évente
több százra tehetô a befogott kölykök
száma, amelyek nagy része elkerüli az
elkobzást, és az illegális állatkereskedelem
során az ország határain túlra kerül. A
fizikai sérüléseken túl súlyos trauma is éri
ezeket a kölyköket, amit sok esetben nem
is élnek túl. Az ültetvényekre kime -
részkedô orángutánok is gyakran kerülnek
konfliktusba az em berekkel, akik több -
nyire kártevônek te kintve megkínozzák
vagy kilövik ôket: sok olyan fotó látott
már napvilágot, mely élve eltemetett,
meg égetett, összevagdosott vagy más
módon bántalmazott fiatal vagy felnôtt
orángutánokat ábrázol. 

A hosszú utódgondozás következtében
egy nôstény orángután csak négy, jó eset-
ben öt kölyköt nevel fel egész élete során,
ezért a faj szaporodási rátája igen alacsony,
érzékennyé téve a fajt a kizsákmányolással
szemben. Már a 2%-os elejtési arány is a
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Borneó titokzatos erdei rejtik Földünk legnagyobb
orangután állományát



faj kihalásához vezethet a legújabb kutatá-
sok szerint. 

Ha nem lenne orángután
A természeti katasztrófák sem kímélték az
orángutánokat az elmúlt évtizedben.
Borneón az El Nino nyomán beköszöntött
szárazság nyomán fellobbant hatalmas
erdôtüzek 1983-ban, 1997/98-ban és
2006-ban komoly veszteségeket okoztak.
Csak az 1997/98-as pusztítás mintegy
30%-al csökkentette az orángutánok
egyedszámát. Szumátrán a 2004 decembe -
rében lezajlott szökôár  pedig a termé szeti
erôforrások iránti megnövekedett igényt
hozta magával, ahogy az ország igyekszik
újraépíteni az érintett területeket.

Az élôhelyvesztés, az illegális befogások,
elejtések és az elmúlt évtized természeti

katasztrófáinak következtében ma már
mind a két fajt egyre kisebb méretû és
egyre elszigeteltebb, a fennmaradó erdô-
foltokban összezsúfolódó – és emiatt (fô -
leg a hímek között) gya koribb agresszió-
nak kitett – populációtöredékek képvise -
lik, me lyeket egyre nagyobb népsûrûségû
lakos  ság vesz körül. A populációk közötti
génáramlás megszûnésével a genetikai
állomány beszûkül, a beltenyészet kiala -
kulásának esélye megnô. A zsúfoltság és az
ebbôl eredô stressz pedig megzavarja az
állatok napi ritmusát, és hosszú távon az
amúgy is alacsony szaporodási ráta csök -
kenését, az immunrendszer általános
gyen gülését eredményezi. A leromlott ge -
netikai állományú, el szi ge te lôdött popu -
lációtöredékek pedig kü lö nösen érzéke -
nyek, mert a véletlenszerû ese mények,

mint a genetikai, állománybeli változások,
a természeti katasztrófák (tûz, betegség),
ill. a folyamatos vadászati nyomás a meg-
maradt állomány egyedszámát a kritikus
szint alá süllyesztheti, ahonnan az állo -
mány már nem tud rege nerálódni, és ki -
pusztul. Mindkét faj ebbe az irányba sod -
ródik, s akár öt-tíz éven belül el is tûn het -
nek a vadonból, ha nem tör tén  nek gyors,
hathatós lépések védelmük érdekében. 

Jelenleg az orángutánok nagy része a
védett területeken kívül él, védelmük biz-
tosítása szükséges lenne. Azonban a gyors
haszon reményében újabb és újabb terü -
leteken adnak engedélyt a fakitermelésre,
ültetvények kialakítására, a vadászat pedig
változatlanul zajlik mindenhol. Mindkét
szigeten több orángután-menhely is mû -
ködik, melyek zsúfolásig megteltek el ár -
vult, a hatóságok által elkobzott köly kök -

kel. A meglévô védett területek fenn tartása
(az illegális fakitermelés korláto zása, meg -
szüntetése) és kiterjesztése, to vábbi terü le -
tek védelme (fôleg a síkvidéki elsôdleges
erdôké), ökológiai folyosók ki alakítása,
meg  tartása, a kormányok hat hatós kör -
nye  zetpolitikájának kialakítása és betar tá -
sa, va la mint a helyi lakosok szemlélet -
formá lása mind elengedhetetlen lenne
ahhoz, hogy hosszútávon az orángutánok
jövôjét biztosíthassuk. 

Az orángutánok szerepe az erdei élet kö -
zös ségekben több száz növény magjának
terjesztésében, a lombozat megnyitásában
és a levélzet eltávolításában nyilvánul meg.
Ezért ha ôk eltûnnek az adott erdôkbôl,
akkor mindazon állat- és növényfajok is
eltûnhetnek, amelyek életciklusuk egy
részében tôlük függenek, vagyis a veszteség
túlnyúlik a faj elvesztésén. Természetesen
az ökológiai rendszerek bonyolultságának
és finom összehangoltságának követ kez té -
ben ez utóbbi megállapítás mindegyik
fajra igaz, melyet a kipusztulás fenyeget.

Mindkét faj kulcsfontosságú a termé -
szet védelemben, mert védelmüket csak az
élôhelyük, egész ökoszisztémák védelmén
keresztül lehet megvalósítani, azaz ez egy-
ben egész sereg más élôlény és természeti
képzôdmény védelmét is jelenti. Ugyan -
akkor fontos szerepet töltenek be a ter-
mészetvédelmi oktatásban is, mivel a két
faj természetvédelmi problémáján keresz -
tül fel lehet kelteni a figyelmet mind azok -
ra a gondokra, melyek Szumátra és Bor -
neó trópusi ökoszisztémáit veszélyeztetik.

Takács Rita
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savetheorangutan.org.uk – Alapítvány a
Borneoi orangutanok Túléléséért (Bornean
Orangutan Survival Foundation)
orangutans-soso.org – Szumátrai
Orangután Társaság (Sumatran Orangutan
Society)
redlist.org – IUCN Vörös Lista (IUCN Red
List)
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