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H6pirduc a Belv6rosban
Irta: Buz5sBal6zs
Annakellendre,
hogytdlilnknyugatra
azallat- ilyendolgokatkapni,ott gyakranfeltfinnek
a td- Sokesetbena keresked6
nincstisztdban
azzal,
vdddksokszordrasztikus
akci6inyomdnlealdo- voli tdjakallatviliigiinak
k6pvisel6i
is, iiltaldban hogya Washingtoni
Egyezm6ny
iiltalv6dettfazobanvana szdrmeipar,
a pestibelvdros
kiraka- haszndlati
tdrgyformdjdban.
lgy megeshet
akdr jokr6lvanszo,escsakcsoddlkoznak,
amikoraz
taitndzvenemmeglep6,
haeladasra
kindltallat- az is, hogya boltbanh6piirducb5rt
kin6lnak
el- illet6kes
hivatalelkobozza
a drAga
trofedkat.
bfiroketvagyazokb1lkdszliltbundakatlitunk. addsra.
Val6ban
el6fordulhat,
hogyBudapesten A h6pirduc (Unciauncia)Afganisztiin,
BhuEgyre-mdsra
nyilnaka k(il6nf6leegzotikus
he- valakiegy ilyenritkaellatgerezn6jara
akadjon? tan,Kfna,India,Mong6lia,
Nep6l,
Pakisztdn
malyekrdlszdrmaz6,,,eredeti"
bennsztilijft
kdzi- Sajnosigen.A Magyarorszigon
616nagyszimu gashegys6geinek
lakola.
A nehezen
megkdzelitmunkilkatdrusitoiizletek,melyeknek
kirakatai- kdz6p-iizsiai
iillampolgarnak,,kriszrinhet6en"
sz6p het6,3000m feletti,hovalboritottr6gi6kat
kedban szintdnfelt(innekaz i1llatbdrtjk
vagykito- szdmmal6rkeznek
haziinkba
a kiikinf6leiillatok veli,aholkisebb-nagyobb
eml6srikre
6s madamiitt dllatok.
trofeai,b6rei.A keresked6hazak,
sziics-6s va- rakravaddszik.
A Tibetetmegszdllds
alatttart6
pedig(tisztelet
diiszboltok
a lelkiismeretes
kive- kinaikormdnym6regkihelyez6s6vel
irtjaa rag-

tdvolifrjldr6szr6l
Egy-egy
sz6rmazo
szobor, telnek)orommel
iitveszik
ezeket,
6s sokezerfo- csill6kat,
igym6rgezve
a h6pdrducokat
is.A vafafaragds
remekajdnd6k
lehet.
Csakhogy
ahol rintos6ronkiniilvamega kirakatba
is kiteszik. donel66llomiiny
l6tsziimat
neh6z
megiillapitani,
ez csakbecsl6sek
ftjiin lehets6ges.
A hiiborfkkal6szavarg6sokkal
sujtottAfganiszt6nban
100populiicio
200p6ldanybol
dllo,gyenge
taldlhat6,
de pontosm6ret6tnemismeriiik.
A roppantzdrkozottBhutdnban
n6pess6gLik
hasonlo
lehetaz
afganisztiinihoz.
Kin6ban
2000-2500
6llat61,de
pontosadatnemismeft.Az indiaiHimaldjiiban
200-600,
a nepalioldalon
350-500,
a pakisztdni
p6ldiinyr6l
r6szen
100-250
tudnak.
A mongoliilpolomiiny500-1000
rillatb6l
illl,a legnagyobb
puldcio
azonban
(Kazahsza FAKtagdllamaiban
tan, Kirgfzia,
0roszorsz6g,
Tddzsikisztdn,
Uzbegisztan)van, ahol megkrizelitSleg
1160-2100
pelddny61.Ezegyrittv6ve
4510-7350
dllatotjelent1.835.000
km'-en,aminekcsup6n12 o/o-a,
a2a2224284
km' v6dettterulet(risszesen
47 helyen).Meglehet6sen.kev6s,
kivaltk6pp
hatudjuk,
- Eszaknyugat-Kina
hogya Mong6lia
- FAKhatdrvid6k6n
616rillomriny
nemerintkezik
a mdsik
populdci6val
(Afganiszt6n,
Bhutdn,India,Kina,
Nepiil,Pakisztiin).
A hopiirduc
tudomdnyos
kutatdsa
meglehet6senk6s6n,felfedez6se
ut6nkb.200esztend6vel
kezd6dott.
1982-ben
Rodney
Jackson,
a kaliforniaiegyetemfiatal6s lelkeskutat6jaelnyertea
Rolexkarorikatgy6rt6c6gdltalvadv6delmi
kutatomunkaanyag
i t6mogatdsdra
alapltottRolexdijat.Ezzellehet6v6
viilt, hogyNepalba
ulazzon
esaziillatterm6szetes
6l6hely6n
kezdjen
kutatiisokba.A viliigonel6szrirneki6s nepiilikoll6giijinak sikertiltegy kifejletthim iillatrariidi6adot
szerelni,
6s az iillatmindennapi
6let6tnyomon
kovetni.igytudtiikmeg,hogya h6piirduc
6lszakavagykrjdtjsid6benvadiiszik,
6segy-egy
alkalommal,egyenes
vonalban
mindrissze
25 kilom6tertteszmeg- igaz,aztolyanterepen,ahol
m6ga legbiitrabb
hegymiiszo
is megizzadna.
A
vadon6s fogsdgban
616h6pilrducokon
trirt6nt
megfigyel6sek
alapjdn
tudjuk,hogya piiziisiid6
t6len,a janu6rt6l
van.
mdrciusig
tart6id6szakban
A n6steny
90-105naposvemhess6gi
id6 utiin,
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dprilis6s jriniuskozotthozzaa viliigradltaldban
2-3 kdlyk6t.Sziilet6skori sflyuk mindrissze
30-60
dkg,50 naposkorukra
el6ria 35 kgot. EzutAnkethetente
atlagtoviibbi
gyarapodnak,
egy kilogrammal
6s
egy6ves
elerika 25-30kgkorukban
ot.A kifejlettiillatoksrilyamegkozelit6leg
szemeegy45 kg.A kolykok
hetes,frillikk6thetes
korukban
nyflikki.Anyjuk5 honapos
korukig
neveli 6ket.lva16retts6gLiket
2-3 6ves
korukban
6rikel,6s15 6veskorukig
sza0or0dnak.
Maximiilis
eletkoruk
kb. 21 6vretehet6(fogsiigban
feljegyzett
adat).
Rodney
Jackson
a kezdeti
sikeretobb alkalommal
ken felbuzdulva
visszat6rt
Nepiilba.
Megalapitotta
a
Nemzetkrjzi
Hop6rducT6rsasdgot
(lnternational
SnowLeopard
Trust),
tagokattoborzottaz iillatelterjeddsi
A JigmeDorge
tertllet6nek
orsz6gaiban,
6s mindenhol
elkezdte A h6pirduc
vadeszata
6sv6delme50-60db b6rt ertekesitettek.
Wildlife
Sanctuary
a faj hivatalos
v6deterLllet6n
aziillomdny
{elm6r6s6t
valamint
a kutatasi
6sv6szdzadunkban
a k0vetkez6keppen
lemalattitll,im ez nemgdtollamega vad6szadelmi tervekkidolgozdsdt.
Sikerk6nt
konyvelheti
alakult:
napjainkban
tit. T6ny,hogyaz indiaiCalcuttiiba
el, hogya VildgTerm6szetv6delmi
Unio(IUCN)
fdvdrosdban,
Kabulban
1970-es is sokb6r6rkezik
Bhutiinb6l.
(CatSpecialist AfganisztSn
Macskaspecialista
Csoportjiinak
Azafga- Radzsiszt6nban
(a FAKtertilet6ntalilhato,
szdmosorszdgkorm6- adatszerint6vi70-80b6rtaldltgazdAra.
Group)tamogatdsdval
hivatalosan
is
felnisztdni
kormdny
1980-ban
nem
azonos
az
indiai
Radzsaszt6n
iillammal)
a fajv6delm6nek,
6sriivette6ket
ny6Lt
megnyerte
programjdt.
vadv6delmi
Sajnosaz 1953-'1963
kozritt
m6g375pelddnyt
fogtakvagy
parkokl6trehozdsdra,
tovdbbd
a mdr firggesztette
[j nemzeti
dulopolitikai
viszdly
lehetetlenn6ejtettek
ut6bbi6vekben
el, 1963-1968
kozrittazonban
mdrcsak
bdvites6re.
meol6v6k
tesziaziillomiiny
felm6res6t
esvedelm6t.
otvenet.
A Szovietuni6
1937-1969
kozottkrjzel
Bhut5nban
1971-es
adatszerinthat6v alatt 500dllatotexoort6lt.
1971-1975
krizotttovabbi
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Terndszetfilnek.

l,laqgarorszdgon 4gartja is lorgalmazza a DubFilm Kft.
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Akiszeretne
ezzel
a lehetds6ggel
6lni,nincsmis dolgaminta
fentimegrendel6t
6sa 64.oldalon
tal6lhat6
lapel6fizet6si
szelv6nyt
kitrjltve
elktildeni
szerkesztSs6gtink
cim6re
6smdris
ov6egyszlnes
term6szettudomdnyos
magazin,
valamint
tribb6riinyi
term6szetfilm
!
Akicsup6n
filmetszeretne
rendelni
azcsaka fentikitoltrjtt
juttassa
elszerkeszt6s6gtink
cim6re.
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