
Egy-egy faj leírása sokszor nem a faj felfe de -
zését takarja, csupán egyik taxonból (rend -
szer tani egységbôl) a másikba sorolását, és a
fa jok felfedezése gyakran nem a terepen, ha -
nem rég elfeledett múzeumi példányok revi -
deálása alapján történik. Míg korábban a faj -
meghatározás és -besorolás elsôsorban külsô
bélyegek alapján történt, manapság egyre in -
kább revideálják az egyes csoportokat azok
DNS-állománya alapján is.

“Közönséges” ritkaságok
A XXI. század elejére a Madagaszkár szigetén
élô félmajmok élôhelyük 90%-át elvesztették,
így hatalmas szenzáció volt az arany-bam -
busz  maki 1987-es fel fe de zése, majd 1988-
ban az arany ko ro nás Tatter sall-szifaka meg -
találása. E fajok élénk színûkkel nemcsak a
színes ma ga zinokba kerültek be, hanem
rögvest a Nem zetközi Vörös Könyv be is. 
Nem sokkal az ez red forduló után Mada gasz -
kár szi getén újabb fajokra bukkant egy ku ta -
tócsoport, mely az egér ma ki kon vég zett
össze hasonlító vizsgálatokat. A „vi lág leg ki -
sebb fô em lôse” címet viselô egér ma kik a szi -
get leggyakoribb fô emlôsei, de hi ába él 400
egyed egy négy zet kilo mé  teren, az éj leple
alatt nem könnyû rájuk bukkanni. Ko  ráb ban
az egér  ma kit egyet    len közönséges, az egész
szi    ge ten el ter  jedt fajnak vélték, most azonban
kiderült, hogy hét külön bö zô fajjal állunk
szem ben, me lyek nek zöme vé de lemre
szorul. Fel  fe  de zé sük újabb esélyt nyújt a
fa ki terme lôk ellen ví vott harc ban,
akik korábban azzal vé dekeztek,
hogy az általuk ir tott erdô ben csak
a „kö zönséges” egér maki él.

Félmaj mok Afrikában,
Ázsiában
A kevéssé is mert csí kos ma ki  -
kat Groves és Tat  tersall ta -
nul  má nyozta, mun ká juk
eredmé nye há rom új faj.
Af rika is szol    gált új don   -
sá gok  kal: Schwartz
1996-ban írta le az
álpottót, mely

egyben új nemet is kép visel, majd Honess
számolt be két új galágófajról, a ron  dói és az
udzung wai fü les maki ról. Ázsi á -
ban az 1991-ben fel    fe de  -
zett Diana-ko bold maki
ar ra ösz  tö   nözte a ku -
ta tó kat, hogy ala -
po  sabban tanul-
mányozzák az
eddig is  mert
ko  bo ld  mak i  -
fajokat. A nagy  -
sze mû ko bold -
ma kik az indo -
néz sziget vi -
lág   ban él -
nek, s a kü    -
l ö n   b ö z ô

szigeteken egy más  tól el kü lönülten fejlô dtek,
így sok tekintetben eltérnek egymás tól. 

Rád hagyok egy maj mot!
A jelenleg ismert majomfajok

negyede Bra zí liában él, nem
csoda hát, hogy új kép  vi -

se lô ik is fôként innen
ke rül nek elô. A

kar  mos -

Ilyet még nem ettél!
A majomvilág új tagjai

A majomvilág, azaz a fôemlôsök rendje 1980 óta 62 új taggal gyarapodott. Épp itt az ideje tehát,
hogy bemutassuk ôket, mielôtt elvesztik természetes életterüket, és végleg kipusztulnak. 
Arra természetesen nincs hely, hogy minden faj felfede zésérôl részletesen beszámoljunk, 

ezért csak kiemeljük a legjelentôsebb és látványosabb zoológiai szenzációkat, hogy rajtuk keresztül
érzékel tessük a majomvilág sokszínûségét



maj  mo  kat a termé szetben tanulmá nyo  zó
kutatók, Roos ma len és Mit ter meier a 90-es
éve k ben egy    más után írták le a korábban sose
látott se lyem  majmokat, s a szá zad forduló tá -
ján a kabó ca majmok is há rom új fajjal gaz da -
gí  tot ták Ama  zónia ma jomfau ná ját. Az orosz -
lán majmok neme a feketearcú orosz lán ma -
jom mal  három fajról négyre bô vült. Ezek a
ritka maj  mok az Atlanti-esôerdôk ma rad -
vány  folt jain él nek. Fog ságban jól sza porít ha -
tók, így több ízben si ke resen te lepítették vis-
sza ôket a fel  vásá rolt és védelem alá he lye  zett

erdôk be.
A dél-amerikai maj mok

l e g  n a  g y o b b
szak  ér tô  je ként
e l i s m e r t

amer i  ka i
pri ma  to -

l ó  gu s ,

Philip Hershkovitz több majomtaxont is át -
vizsgált, s eközben számos új fajt és alfajt leírt.
Az éjjeli életmódot folytató bagolymaj mok
neme 1983-ban a rövidszôrû bagolymajom-
mal (Aotus nancymaae) és a szürkehasú ba goly -
majom új alfajával (A. lemurinus brum  backi)
bôvült. A történet érdekessége, hogy Roger
Brumback csak 2000-ben, Hersh  ko vitz halála
után tudta meg, hogy el ne veztek ró la egy új
taxont. Éppen a San Diego-i Állat  kert ma -
jom házában, a bagolymajmok ket recénél
me rengett, hogy vajon hol tarthat e majmok
kutatása azóta, hogy mint egy 30 éve, még
egyetemi évei alatt fog lalkozott velük. Az
állat  kertben bemutatott fajra, az imént emlí -
tett A. nancy maae-ra nem emlé kezett, de rög -
tön rá jött, hogy Nan cy Shui Fong Ma után
kapta nevét, aki vele egyidô ben szintén a
bagolymajmok genetikai ál lo  má nyát kutatta.
Haza térve kíváncsiságból rá keresett az inter-
neten, és meg döbbenve látta, hogy a másik új
fajt róla nevezték el. 
A Smithsonian Intézet emlôs gyûjte mé nyé   ben
fáradhatatlanul dolgozó Hershkovitz a sátán-
majom-félék családját is feldolgozta, így
került elô 1985-ben a feketearcú, majd az
egyenlítôi és a tapajósi sátánmajom. Termé -
sze tesen a híres em lôskutató ne vét is viseli
majom: 1983-ban Ra mirez-Cerquera egy új
fajnak a Hersh ko vitz-bagolymajom (Aotus
hersh  ko vitzi) nevet adta.

Zoológiai csemege a tábortûznél
Afrika sem maradhat ki a felsorolásból, s

talán az elkövetkezendô években innen
kerül elô a legtöbb új faj. A fehér

foltnak számító Kon gó-medence
területén állandó törzsi és poli-
tikai háborúk folynak, ami

jelentôsen megnehezíti a kutatók
dolgát. Az itt folyó munka két

nagytestû majom felfedezésével vált
ér dekessé. Elôször 1986-ban Mitter -

meier írta le a Sanje-mangábét, a típus -
lelôhely után a tanzániai Sanje-vízesésrôl
el nevezve, majd 1988-ban Mike Harrison
egy nemzetközi primatológiai konferen-
cián je lent hette be, hogy új fajt talált. Az
angol kutató egyik este a bennszülöttek
tábor  tü zé nél ülve egy eldobott majom-
bôrre lett figyel mes. A teste egy sze rû, sötét
tónusú volt, de a farka élénksárga. A le -
nyú zott állat már a nyárson forgott, mikor
a kutató szembe sült a vacsora zoológiai

jelentôségével. Benn szü lött segí tôi
jól ismerték a majmot, hoz -

tak is más nap egy pél  -
dányt, így már

nyu   god   t a n
megálla -

pít hatták, hogy új fajjal van dolguk, melynek
a hangzatos napfarkú cerkóf  nevet adták.

A gaboni törpecerkófot Kingdon 1997-es
munkájában még név nél kül említette, de
annyira pontosan leírta, hogy Groves elne -
vez  te, és könyvében megjelentette. Groves
jelenleg a nyugati ko lobusz egy új alfajának
leírásán dolgozik. Az ausztrál primatológus
beszámo lója szerint egy másik faj, a közép-
afrikai ko lobusz két alfaját csu pán egy fo lyó
választja el a többi alfajtól, így nem tud ható,
hogy önálló alfajokról vagy csupán izo lá -
lódott hibridekrôl van-e szó.

A langurok titka 
A langurok számos faja okoz fejtörést a taxo -
nó musoknak, akik máris több nemet kü lö ní -
te nek el. Az indokínai langurt Brandon-Jones
1996-ban még alfajként írta le, de Nadler
szerint önálló faj ról van szó. Hasonló a hely -
zet a kontyos langur fekete-fehér, hegyi alfa -
já val, melyet Aimi és Bakar 1992-ben írt le.
A langurok közeli rokonának, a Vietnámban
élô szürkelábú pi sze majomnak csupán a lába
szür ke, ellentétben a piroslábú piszemajom-
mal, ezért, utalva arra, hogy esetleg hibridrôl
van szó, Nadler 1997-ben önálló fajként írta
le. A Kína déli hegy vidékein élô arany pisze -
majmok tanulmányozása során há rom kínai
kutató 1998-ban két új alfajt írt le. Az új gib-
bon-alfajok felfedezése is kí nai ku ta  tók ne -
véhez fûzôdik. A hatalmas or szág dél keleti
vidékein élô gibbonok alfaji besorolása a mai
napig vitatott. Ma és Wang 1986-ban egy
cik ken belül három új alfajjal rukkoltak elô.
Ebbôl kettôt a bóbitás gibbon, egyet a fehér -
kezû gibbon alfajának vélnek.

Mit hoz a jövô?
Scott McGraw ohiói antropológus évekig
ke  resett egy Waldron kisasszonyról elne ve -
zett kolo buszt, melyet Kerr 1792-ben írt le a
tu  do mány szá má ra, és anélkül tûnt el, hogy
élô példányáról akár egyetlen fénykép is ké -
szült volna. Az Elefántcsontpart és Ghána
esôerdeiben élô, kis testû, fekete-vörös maj-
mot 1978-ban látták utoljára, és ha beiga-
zolódik el tû nése, ez lesz az elsô kipusztult fô -
emlôs az el múlt 200 évben. McGraw afri kai
ku tatásai során nem adta fel a reményt, hogy
egyszer a Waldron-kolo busz ra is rátalál, de
korábbi élôhelyén senki nem hallott róla.
Eltûnésének oka az Elefánt csontpartot koráb-
ban borító erdôk eltûnése, és az illegális vadá -
szat, mely hússal látja el a rosszul táplált és vé -
res belviszályoktól sújtott vidéki lakosságot.
Ez a probléma nem csak egyet len majmot
érint, hanem az esôerdôkben élô valamennyi
állatot, és a kipusztulás megállíthatatlan folya-
matként hullámozhat végig Afrika utolsó
esôerdein.

Buzás Balázs
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