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H6pirduc a Belv6rosban
Irta: Buz5s Bal6zs

Annak ellendre, hogy tdlilnk nyugatra az allat-
vdddk sokszor drasztikus akci6i nyomdn lealdo-
zoban van a szdrmeipar, a pesti belvdros kiraka-
tait ndzve nem meglep6, ha eladasra kindlt allat-
bfiroket vagy azokb1l kdszlilt bundakat litunk.
Egyre-mdsra nyilnak a k(il6nf6le egzotikus he-
lyekrdl szdrmaz6,,,eredeti" bennsztilijft kdzi-
munkilkat drusito iizletek, melyeknek kirakatai-
ban szintdn felt(innek az i1llatbdrtjk vagy kito-
miitt dllatok.

Egy-egy tdvoli frjldr6szr6l sz6rmazo szobor,
fafaragds remek ajdnd6k lehet. Csakhogy ahol

ilyen dolgokat kapni, ott gyakran feltfinnek a td-
voli tdjak allatviliigiinak k6pvisel6i is, iiltaldban
haszndlati tdrgy formdjdban. lgy megeshet akdr
az is, hogy a boltban h6piirducb5rt kin6lnak el-
addsra. Val6ban el6fordulhat, hogy Budapesten
valaki egy ilyen ritka ellat gerezn6jara akadjon?
Sajnos igen. A Magyarorszigon 616 nagyszimu
kdz6p-iizsiai iillampolgarnak,,kriszrinhet6en" sz6p
szdmmal 6rkeznek haziinkba a kiikinf6le iillatok
trofeai, b6rei. A keresked6hazak, sziics- 6s va-
diiszboltok pedig (tisztelet a lelkiismeretes kive-
telnek) orommel i itveszik ezeket, 6s sok ezer fo-
rintos 6ron kiniilva meg a kirakatba is kiteszik.

Sok esetben a keresked6 nincs tisztdban azzal,
hogy a Washingtoni Egyezm6ny iiltal v6dett fa-
jokr6l van szo, es csak csoddlkoznak, amikor az
illet6kes hivatal elkobozza a drAga trofedkat.

A h6pirduc (Uncia uncia) Afganisztiin, Bhu-
tan, Kfna, India, Mong6lia, Nep6l, Pakisztdn ma-
gashegys6geinek lakola. A nehezen megkdzelit-
het6, 3000 m feletti, hoval boritott r6gi6kat ked-
veli, ahol kisebb-nagyobb eml6srikre 6s mada-
rakra vaddszik. A Tibetet megszdllds alatt tart6
kinai kormdny m6reg kihelyez6s6vel irtja a rag-
csil l6kat, igy m6rgezve a h6pdrducokat is. A va-
don el6 6llomiiny l6tsziimat neh6z megii l lapitani,
ez csak becsl6sek ft j i in lehets6ges. A hiiborfk-
kal 6s zavarg6sokkal sujtott Afganiszt6nban 1 00-
200 p6ldanybol dllo, gyenge populi icio taldlhat6,
de pontos m6ret6t nem ismeriiik. A roppant zdr-
kozott Bhutdnban n6pess6gLik hasonlo lehet az
afganisztiinihoz. Kin6ban 2000-2500 6llat 61, de
pontos adat nem ismeft. Az indiai Himaldji iban
200-600, a nepali oldalon 350-500, a pakisztdni
r6szen 100-250 p6ldiinyr6l tudnak. A mongol i i l-
lomiiny 500-1000 ri l latb6l i l l l ,  a legnagyobb po-
puldcio azonban a FAK tagdllamaiban (Kazahsz-
tan, Kirgfzia, 0roszorsz6g, Tddzsikisztdn, Uzbe-
gisztan) van, ahol megkrizelitSleg 1160-2100
pelddny 61. Ez egyrittv6ve 4510-7350 dllatot je-
lent 1.835.000 km'-en, aminek csup6n 12 o/o-a,

a2a2224284 km' v6dett terulet (risszesen 47 he-
lyen). Meglehet6sen.kev6s, kivaltk6pp ha tudjuk,
hogy a Mong6lia - Eszaknyugat-Kina - FAK ha-
tdrvid6k6n 616 ri l lomriny nem erintkezik a mdsik
populdci6val (Afganiszt6n, Bhutdn, India, Kina,
Nepiil, Pakisztiin).

A hopiirduc tudomdnyos kutatdsa meglehet6-
sen k6s6n, felfedez6se ut6n kb. 200 esztend6vel
kezd6dott. 1982-ben Rodney Jackson, a kalifor-
niai egyetem fiatal 6s lelkes kutat6ja elnyerte a
Rolex karorikat gy6rt6 c6g dltal vadv6delmi ku-
tatom u nka anyag i t6mogatdsdra alapltott Rolex-
dijat. Ezzel lehet6v6 viilt, hogy Nepalba ulazzon
es az iillat term6szetes 6l6hely6n kezdjen kutatii-
sokba. A viliigon el6szrir neki 6s nepiili koll6gii-
jinak sikertilt egy kifejlett him iillatra riidi6adot
szerelni, 6s az i i l lat mindennapi 6let6t nyomon
kovetni. igy tudtiik meg, hogy a h6piirduc 6lsza-
ka vagy krjdtjs id6ben vadiiszik, 6s egy-egy alka-
lommal, egyenes vonalban mindrissze 25 kilo-
m6tert tesz meg - igaz, azt olyan terepen, ahol
m6g a legbiitrabb hegymiiszo is megizzadna. A
vadon 6s fogsdgban 616 h6pilrducokon trirt6nt
megfigyel6sek alapjdn tudjuk, hogy a piiziisi id6
t6len, a janu6rt6l mdrciusig tart6 id6szakban van.
A n6steny 90-105 napos vemhess6gi id6 uti in,
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l,laqgarorszdgon 4gartja is lorgalmazza a DubFilm Kft.
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dprilis 6s jrinius kozott hozza a vi-
liigra dltaldban 2-3 kdlyk6t. Sziile-
t6skori sflyuk mindrissze 30-60
dkg, 50 napos korukra el6ri a 35 kg-
ot. EzutAn kethetente atlag toviibbi
egy kilogrammal gyarapodnak, 6s
egy6ves korukban elerik a 25-30 kg-
ot. A kifejlett iillatok srilya megkoze-
lit6leg 45 kg. A kolykok szeme egy-
hetes, frillik k6thetes korukban nyf-
l ik ki. Anyjuk 5 honapos korukig ne-
veli 6ket. lva16retts6gLiket 2-3 6ves
korukban 6rik el, 6s 1 5 6ves korukig
sza0or0dnak. Maximiil is eletkoruk
kb. 21 6vre tehet6 (fogsiigban fel-
jegyzett adat).

Rodney Jackson a kezdeti sikere-
ken felbuzdulva tobb alkalommal
visszat6rt Nepiilba. Megalapitotta a
Nemzetkrjzi Hop6rduc T6rsasdgot
(lnternational Snow Leopard Trust),
tagokat toborzott az iillat elterjeddsi
tertl let6nek orsz6gaiban, 6s mindenhol elkezdte
az i i l lomdny {elm6r6s6t valamint a kutatasi 6s v6-
delm i tervek kidolgozdsdt. Sikerk6nt konyvelheti
el, hogy a Vildg Term6szetv6delmi Unio (IUCN)
Macskaspecialista Csoportj i inak (Cat Specialist
Group) tamogatdsdval szdmos orszdg korm6-
ny6Lt megnyerte a faj v6delm6nek, 6s riivette 6ket
[j nemzeti parkok l6trehozdsdra, tovdbbd a mdr
meol6v6k bdvites6re.

ffrilr \ 
Terndszetfilnek.

A h6pirduc vadeszata 6s v6delme
szdzadunkban a k0vetkez6keppen

alakult:
AfganisztSn fdvdrosdban, Kabulban 1970-es

adat szerint 6vi 70-80 b6r taldlt gazdAra. Azafga-
nisztdni kormdny 1980-ban hivatalosan is fel-
f irggesztette vadv6delmi programjdt. Sajnos az
ut6bbi 6vekben dulo polit ikai viszdly lehetetlenn6
teszi az i i l lomiiny felm6res6t es vedelm6t.

Bhut5nban 1971-es adat szerint hat 6v alatt

50-60 db b6rt ertekesitettek. A Jigme Dorge
Wildlife Sanctuary terLllet6n a faj hivatalos v6de-
lem alatt itll, im ez nem gdtolla meg a vad6sza-
tit. T6ny, hogy az indiai Calcutti iba napjainkban
is sok b6r 6rkezik Bhutiinb6l.

Radzsiszt6nban (a FAK tertilet6n talilhato,
nem azonos az indiai Radzsaszt6n i i l lammal)
1953-'1963 kozritt m6g 375 pelddnyt fogtak vagy
ejtettek el, 1963-1968 kozritt azonban mdr csak
otvenet. A Szovietuni6 1937-1969 kozott krjzel
500 dllatot exoort6lt. 1971-1975 krizott tovabbi

sz6mI videokazett6kat 1 399.-FTldb ar

Kazetta tnegrendelo
Alulirott utfnv6ttel megrendelem a

netett1259.'FVdb 6ron
(a kazettdk teljes cimlistdja a 61. oldalon taldlhat6)

Megrendel6 neve:. . . . . . . . . . . . .

C[me:. . . . . . . . . . . .

Megrendel6siiket k6rjiik a kiivetkezf cimrc kiildi6k:

-t'i:':1y:'I:'i:':'il1o::'i3oj'j'_'i-'3u:-
Elo fi zettis m eqrende ldse' uidedkazdttdual
Aki most el6fizet lapunkra LEGAIABB f El EVnf az m6g ked-

vezm6nyesebben juthat a WILD MEDIA term6szetfilmjeihez

csupfn | | | 9.' FUdb 6ron .
Aki szeretne ezzel a lehetds6ggel 6lni, nincs mis dolga mint a

fenti megrendel6t 6s a 64. oldalon tal6lhat6 lapel6fizet6si
szelv6nyt kitrjltve elktildeni szerkesztSs6gtink cim6re 6s mdris

ov6 egy szlnes term6szettudomdnyos magazin,
valamint tribb 6riinyi term6szetfilm !

Aki csup6n filmet szeretne rendelni az csak a fenti kitoltrjtt
. szelv6nyt juttassa el szerkeszt6s6gtink cim6re.


