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Madagaszkár, a vörös sziget
Írta és fényképezte: Buzás Balázs

Régi vágyam volt felkeresni Földünk negyedik legnagyobb szigetét, amely mintegy 
88 millió éve szakadt el az afrikai kontinenstől, így egyedülálló élővilággal ren-

delkezik. Madagaszkárról nap mint nap riasztó hírek érkeznek, a környezetre tra-
gikus hatású, „vágd ki és égesd föl” típusú gazdálkodás a mai napig zajlik. Különböző 

természetvédelmi szervezetek már 1989-ben megkongatták a vészharangot, és 
Madagaszkárt azon országok közé sorolták, ahol azonnal cselekedni kell, különben 
a sziget sajátos élővilága teljesen eltűnik. Kidolgoztak egy húsz éves védelmi tervet, 
minek eredményeképp az akkori 4 Nemzeti Parkot újabb 10 alapítása és a kutatási prog-

ramok beindítása követte. A legnagyobb irtás az 1500-as években megjelent európai 
hódítóknak „köszönhető”, akik a sziget totális kizsákmányolásába kezdtek. Mára 
a sziget alig 10%-át fedi az eredeti növényzet és ennek csupán 3%-a élvez valamilyen 
fokú védettséget. Madagaszkár új elnöke ígéretet tett, hogy idén megajándékozza 

Földünket, és a védett területeket háromszorosára növeli. Ez rendkívül fontos dön-
tés, hiszen a Madagaszkáron élő fák nagy része, a rajtuk élő makik minden faja és a ma-

darak több mint fele endemikus, azaz csak itt található meg.
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A szigetország fővárosa, Antana-
narivo felé repülve úgy látszik, 
már elkéstünk. Amerre a szem 

ellát, mindenhol csak kopár, vörös 
dombokat látunk, fáknak nyoma 
sincs. Hát igen, a védett területeken 
kívül eső részeket tényleg letarolták, 
ezért rögtön a sziget keleti partvidéke 
felé vesszük az irányt.

Az Andasibe-Mantadia Nemzeti 
Park, vagy ahogy egy kisebb részét 
a franciák hívták, a Périnet Rezer-
vátum jól kiépített túraösvényein 
még Gerald Durrell és David Atten-
borough is mászkált, és könyveiket 
lapozgatva úgy tűnik, azóta semmi 
nem változott. A fővárosból könnyen 
megközelíthető park fő látványossá-
gai a farok nélküli makik, az indrik. 
Itt és a szomszédos Mantadia Nem-
zeti Parkban főleg makikat fotózunk, 
a kétéltűekkel és hüllőkkel először 
Nosy Mangabén találkozunk. De oda 
először el kell jutni.

Toamasina (Tamatave) felé vesszük 
az irányt, de nem a kikötővárosra va-
gyunk kíváncsiak, hanem az egyetlen 
járható útra, amely a keleti esőerdők 
mentén vezet északra, egészen a Ma-
solala-félszigetig. Sonaierana-Ivon-
góig még járható aszfaltút vezet, de a 
maradék 224 kilométert két teljes nap 
alatt, földúton tesszük meg. Az út tu-
lajdonképpen a dombvidéken átveze-
tő ösvény, amelyen terepjárónk alig fér 
el. Az évenként beköszöntő ciklonok 
állandóan formálják a tájat, minek kö-
vetkeztében hidat és utat építeni szinte 
felesleges. Marad a kompozás és a sár-
dagasztás. A két nap alatt tizenkét al-
kalommal kelünk át a szélesebb folyó-
kon a helyiek által olajoshordókból, 
bambuszból és deszkákból eszkábált 
tutajokon vagy – jobb esetben – orosz 
katonai kompokon. A többi folyó fe-
lett fából és rozsdából álló hidak ível-
nek át. Természetesen az utolsó hidak 
egyikén szakad be pár deszka a terep-
járó alatt, amely fennakad. A helyiek 
egy emelő és pár léc segítségével or-
vosolják a problémát, és már „szágul-
dunk” is tovább Maroantsetrába, ami 
semmi újat nem nyújt, a világtól elzárt 
álmos kisváros. A közeli Masoala-fél-
sziget Madagaszkár legszebb és talán 
utolsó összefüggő esőerdeje, amely 
csak hajóval vagy gyalog közelíthető 
meg. Pár napra nem érdemes oda-
menni, inkább Nosy Mangabe szige-
tére igyekszünk, amely a Masoala-fél-

Brookesia minima (peyrierasi)

Uroplatus fimbriatus
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sziget kicsinyített másának tekinthe-
tő. Az Antongil-öbölben fekvő sziget 
régóta Speciális Rezervátum, ahová 
félórás motorcsónakozás után érke-
zünk. A parton tarisznyarákok és óri-
ási ászkarákok, körben 35-40 méteres 
fák fogadnak. A síkvidéki esőerdőnek 
számító sziget legmagasabb pontja 
332 méter, a gyalogösvények is főleg 
felfelé vezetnek. A lehullott levelekkel 
borított, korhadó, bomló talaj kiváló 
élőhely a hatalmas gömbsoklábúak 
(Glomerida) és szkolopendrák szá-
mára, de az avarban kotorászva talán 
itt a legkönnyebb ráakadni az alig pár 
centis törpekaméleonra (Brookesia 
peyrierasi) vagy az éjszakai séta köz-
ben észrevenni a nappal fatörzsnek 
látszó laposfarkú gekkókat (Uroplatus 
sp.). Azt tudjuk, hogy vezetőnk igyek-
szik a legtöbb állatot megmutatni, de 
nem gondoltuk volna, hogy az alig pár 
centis – így a világ legkisebb hüllőinek 
tartott – törpekaméleonokat ennyire 
egyszerű megtalálni. Egységes, barnás 
színükkel remekül beolvadnak a talajt 
vastagon borító avarba, de mozgásuk 
elárulja őket. Fajnevük (peyrierasi) vi-
tatott, Peyrieras-t sokan nem szeretik. 
A katonából lett állatkereskedő tudo-
mányos körökben rossz hírnévnek 
örvend, így a fajt mindenki Brookesia 
minima néven említi. A minimum 
arasznyi, közönséges laposfarkúgek-
kót (Uroplatus fimbriatus) egy éjsza-
kai séta során könnyű megpillantani. 
A talajon hemzsegő rovarokra és apró 
állatokra vadásznak, így ha térdma-
gasságban körbelámpázunk, hamar 
észrevesszük a fatörzseken fejjel lefe-
lé „álló” gekkókat. Nappal is itt ma-
radnak, de a fakéreg színét utánzó 
színükkel tökéletesen beleolvadnak 
környezetükbe. A testük szélét borító 
körvonalát feloldó lebernyegek – kiik-
tatva a gekkó árnyékát – mintegy álca-
hálóként szolgálnak. Ebben annyira 
bíznak, hogy a pár centiről történő 
fotózást is nyugodtan tűrik. Ha meg-
érintjük, egy darabig mozdulatlan 
marad, majd kicsit odébbmászik és 
folytatja a rejtőzködést. Kígyók is ta-
lálhatók az erdőben, méghozzá a Ma-
dagaszkáron élő három óriáskígyófaj 
egyike, a madagaszkári falakóboa 
(Sanzinia madagascariensis). Elvileg 
ez a falakó faj főleg a lombok között 
mozog, de a mangrovés biotópban ro-
hangáló vándorpatkányokra (Rattus 
norvegicus) már a talajon vadászik. 

Uroplatus fimbriatus

Brookesia peyrierasi  (minima)
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A helyiek Boa constrictor-nak hívják, 
sőt a zürichi állatkert Masoala kiállí-
tását bemutató könyvben is így sze-
repel. Valószínűleg az új rendszertani 
besorolás – amely mindhárom mada-
gaszkári fajt újra a Boa genusba von-
ta össze – zavarta meg őket. Az erdei 
WC-nél nappaligekkó (Phelsuma sp.) 
és kis párduckaméleon (Furcifer par-
dalis) figyel, bent sok a madagaszkári 
béka (Mantidactylus sp.), a levelibéka 
(Hylidae) és egy meghatározhatatlan 
törpe méretű békafaj. Madagaszká-
ron a kétéltűeket kizárólag a békák 
képviselik. A szigeten körülbelül 200 
faj ismert, de átlagosan kéthavonta 
fedeznek fel újakat, így könnyen el-
képzelhető, hogy a létező fajok száma 
eléri a 300-at. Természetesen ezek fele 
endemikus.

Utunkat észak felé folytatjuk, a ke-
leti esők után szárazság következik. 
Csontszáraz, vörös dombok között 
egy teherautó platóján autóutazunk 
mintegy 20 órát, hogy végre megér-
kezzünk az Ankarana Nemzeti Park 
keleti bejáratánál fekvő kis faluba. 
A park főleg karsztképződményeiről, 
a „tsingy”-kről híres, de minket főleg 
a rengeteg állat vonzott ide. A tsingy 
lényegében az eső által lepusztított 
mészkőfennsík, amely kiváló búvó-
helye számos madárnak és hüllőnek. 
Antankarana törzsbéli vezetőnk több 
kaméleon- és gekkófajt ígér. Itt lát-
juk az első Henkel-laposfarkúgek-
kót (Uroplatus henkeli), amely jóval 
kisebb, mint közönséges rokona. 
A száraz erdőben a sziget egyetlen 
mérgeskígyója, a hátsóméregfogas 
madagaszkári disznóorrúsikló (Leio-
heterodon madagascariensis) is gyak-
ran keresztezi utunkat, és végre a ma-
dagaszkári nappaligekkó (Phelsuma 

Sanzinia madagascariensis

Sanzinia madagascariensis

Fiatal Furcifer pardalis
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madagascariensis) több példánya is 
feltűnik. Közönséges, de színpompás 
állatok, akárcsak a Cheke-nappali-
gekkó (Ph. abbotti chekei).

A nagy tsingynél makik és egy ér-
dekes szárazföldi csiga (Trophidop-
hora tricarinata) kelti fel érdeklődé-
sünket. A csiga háza szinte menetes, 
így tökéletesen beékeli magát a mész-
kőrepedésekbe, és nincs az a mon-
gúz, amely kiszedné onnan. Körben 
elefántlábfák (Pachypodium sp.) és itt 
látjuk az első baobabfákat, amelyből 
Madagaszkáron található a legtöbb 
faj. A többszáz éves, hatalmas fák re-
mekül bírják a szárazságot, törzsük 
pompás víztározó. Hiába a szárazság, 
délutánonként jön a vihar, indulunk a 
szállás felé. Immár szürkületben bo-
torkálunk a falu irányába, a levélfarkú 
gekkók és a levelibékák megkezdték 
éjszakai vadászatukat. Két felnőtt és 
egy fiatal párduckaméleon (Furcifer 
sp.), a világ legnagyobb kaméleon-
faja, az óriáskaméleon (F. oustaleti), 
egy Sakalava-bársonygekkó (Blaeso-
dactylus sakalava), majd számos más 
éjszakai gekkófaj tűnik fel zseblám-
pánk fényében. A rovarvilágot hatal-
mas ezerlábúak és a földről felemelve 
méltatlankodó, reszelő hangot hallató 
féltenyérnyi csótány képviseli. Más-
nap hajnalban a kis tsingy irányában 
egy gyönyörű, frissen vedlett, méteres 
madagaszkári talajlakóboát (Boa ma-
dagascariensis) pillantok meg, amely 
a földúton keresztben fekve napozik. 
Fotózáshoz még rosszak a fények, így 
inkább a fotóstáskába gyömöszölöm 
és megyek tovább. Szelíd jószág, veze-
tőnk mégis retteg tőle.

A Montagne d’Ambre Nemzeti 
Park egy hatalmas, kialudt vulkán, 
amelyet szép hegyvidéki esőerdő bo-

Uroplatus henkeli

Mantidactylus luteusA tsingy, eső által lepusztított mészkőfennsík
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rít. Az egyetlen, amely megmaradt itt 
északon… Nem olyan zárt, mint a ke-
leti part esőerdei, és lépten nyomon 
szép nagy pálmák díszítik. A francia 
telepeseknek ez nem tetszett, ezért az 
őshonos növényzetet kiirtották és he-
lyébe fenyőt illetve eukaliptuszt tele-
pítettek. Az endemikus kaméleonalfaj 
(Calumma oshaughnessyi ambreen-
sis) megtalálása itt sem okoz nehéz-
séget, a vadőrök ugyanis gondosan a 
bejárathoz legközelebb eső bokorra 
helyeztek egy szép példányt, amely 
kitartóan védelmezi területét… Fél-
óránként újabb kaméleonokba bot-
lunk, most egy Boettger-kaméleont 
(C. boettgeri) és egy fiatal rövidszarvú 
kaméleont (C. brevicornis) pózol ka-
meránk előtt.

Visszarepülünk a fővárosba, ahol 
felkeressük az 1925-ben alapított 
Tsimbazaza Állatkertet. A fosszilis 
és recens fajokat bemutató múzeum 
és a makigyűjtemény szép, viszont a 
kicsiny Vivárium elég egyszerű és le-
romlott állapotú. Érdekességek azért 
akadnak, például egy pár közönsé-
ges pókteknős (Pyxis arachnoides). 
A gyűjtemény többi részét a boafajok 
egy-egy példánya, néhány madagasz-
kári disznóorrúsikló, 3-4 közönsé-
gesebb kaméleonfaj és a merevmellű 
sisakteknős (Pelomedusa subrufa) 
alkotja. Kint szabadtéri terráriumok-
ban sugaras teknősök (Geochelone 
radiata), kb. 150 éves Aldabara-óri-
ásteknősök (Dipsochelys dussumieri) 
és két madagaszkári nílusi krokodil 
(Crocodylus niloticus madagascarien-
sis) látható.

A fővárostól délre, pár órás autó-
útra található Madagaszkár második 
leglátogatottabb erdeje, a Ranoma-
fana Nemzeti Park, amelynek neve 

Furcifer oustaleti

Phelsuma abotti

Leioheterodon madagascariensis
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a közeli hőforrásokra utal: a „Rano” 
vizet, a „mafana” pedig meleget jelent 
malgasul. A környéken élő Tanalah és 
Betsileo törzsek tagjai kivétel nélkül 
kőtörőként kezdik pályafutásukat, de 
a szerencsésebbek a parkban helyez-
kednek el, mint guide. A kis vízesé-
sekkel tarkított meredek ösvények, a 
mohás fák és a hömpölygő Namoro-
na-folyó teszik feledhetetlenné az itt 
töltött pár napot, de a hüllőket egye-
dül pár nappaligekkó és két nagyorrú 
kaméleon (Calumma nasuta) kép-
viseli. Szerencsére a makiállomány 
mindenért kárpótol.

Hazaindulás előtt még szeretnénk 
felkeresni egy osztrák-magyar szár-
mazású hüllőtenyésztőt, de ez nem 
sikerül. Az antananarivoi repülőtér 
mellett található az Ivato Krokodil-
farm, amely nevével ellentétben nem 
csak krokodilokat tart. Lényegében 
egy jófajta állatkert, amely nagyszerű 
hüllőbemutatóval várja az érdeklő-
dőket. A szépen berendezett, infor-
mációs táblákkal ellátott szabadtéri 
terráriumokban jól megférnek együtt 
az övesgyíkok (Zonosaurus laticauda-
tus) és a Cuvier-malgasleguánok (Op-
lurus cuvieri). Mellettük kaméleonok 
láthatók, ami azért érdekes, mert a vi-
lág kaméleonfajainak fele Madagasz-
káron él, ezeket a bemutató terrári-
umban öt faj (Calumma parsonii, Fur-
cifer lateralis, F. oustaleti, F. pardalis, 
F. verrucosus) képviseli. A Vivárium 
lényegesen jobb, mint az állatkerti, 
például az azonos genusba tartozó fa-
jokból igyekeznek többet bemutatni. 
Ilyen a fogatlanbékákból (Mantella 
sp.) összeállított gyűjtemény, ahol az 
alábbi fajok mutatják a változatossá-
got: Mantella crocea, M. awiantiaca, 
M. laevigata, M. madagascariensis, Calumma boettgeri

Calumma oshaughnessyi ambreensis

Acrantophis madagascariensis
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M. pulchra. Természetesen boák, pár 
nappaligekkó és több levélfarkú gek-
kó (Uroplatus fantasticus, U. henkeli, 
U. lineatus, U. sikorae) is gazdagítja 
a kiállítást. Terráriumban ritkán tar-
tott faj a madagaszkári levélorrúsikló 
(Langaha madagascariensis). A hí-
mek és a nőstények orrnyúlványuk 
alakjában is különböznek: az előbbiek 
orra hegyén egy puha, tüskeszerű ki-
növés van, míg az utóbbiak képződ-
ménye oldalról lapított fenyőtobozra 
emlékeztet. Az orrnyúlvány felte-
hetően részben az álcázást, részben 
pedig a zsákmány betájolását segíti 
– talán egyfajta célkeresztként funk-
cionál. A két ivar színezetében is eltér 
egymástól. A levélorrúsiklók fákon 
élnek és gyíkokra vadásznak.

A Farm fő látványosságai a hatal-
mas nílusi krokodilok, amelyeket so-
kan önálló fajnak (C. madagascarien-
sis) tartanak. Krokodilfarm lévén, 
a bejárati ajándékboltban koponya, 
tojás, krokodilhúskonzerv és bőráru 
is kapható. Némi készpénz ellenében 
az őr bevisz az állatok közé, de az iga-
zi szenzációt nem ez, hanem a szom-
szédos kifutóban élő angonoka tek-
nős (Geochelone yniphora) tenyészet 
jelenti. Egy kifejlett pár, egy kisebb 
hím és két 30 cm-es nőstény él egy na-
gyobb, füves kifutóban (lásd keretes 
összeállításunkat).

Madagaszkár sorsa talán még nem 
pecsételődött meg végérvényesen. Jő-
vőjének záloga a természetvédelem és 
a hozzá szorosan kapcsolódó ökotu-
rizmus lehet, amely úgy látszik, hogy 
lassan, de biztosan beindul.

Az út előkészítéséhez nyújtott segítsé-
gért és a szíves vendéglátásért külön 
köszönet a Magyar-Madagaszká-
ri Baráti Társaságnak és elnökének 
Randrianasolo Richard tiszteletbeli 
konzulnak.
http://www.madagaszkar.uw.hu

Langaha madagascariensis

Crocodylus niloticus madagascariensis

Calumma parsonii

Pyxis arachnoides



112006/�

Aki korán kel, az igen. A Jade skorpió átkában C. W. Briggs bizto-
sítási nyomozó a Madagaszkár szó hallatán ajtót mutat a legjobb 
csajnak, zombivá változik és a maga installálta biztonsági rend-
szert kijátszva meglovasítja korábbi megbízója vagyonát. Vicces, 
de Woody Allen ennél azért csinált emlékezetesebb filmeket is. 
Például a Match Pointot, de ezt sajnos még nem láttam.

Különben nekem Madagaszkárról elsőre is egy nemzeti kincs, 
az angonoka jut az eszembe. A Geochelone yniphora hivatalosan 
a 12 legveszélyeztetettebb állatfaj egyike. A legeslegritkább szá-
razfölditeknős-fajnak tartják: a becslések szerint vadon csupán 
100–400 példánya maradt, míg fogságban körülbelül további 50 
egyedet gondoznak. Ez a közepesen nagy testű, 45 cm-es pán-
célhosszúságúra megnövő jószág a sziget északnyugati részén, 
a Bali-öböl 3 km-es körzetén belül tenyészik, ahol az élőhelye 
másodlagos erdő- és szavannafoltokra korlátozódik. A legújabb 
kutatások szerint Madagaszkárt régóta nem borítja összefüggő 

esőerdő, hanem az 
ember 2000 évvel 
ezelőtti ideérkezte 
előtt is már erdők és 
szavannák mozaikja 
volt. Vagyis állatunk 
talán sosem élt lé-
nyegesen nagyobb 
területen és egyed-
számban, ám a jelen-
legi kritikus helyzet 
kialakulásáért legalábbis részben a globalizáció a felelős. A helybéliek ugyan tabunak 
tartják a szárazfölditeknősök húsának fogyasztását, a 19. és 20. század fordulóján 
azonban exportra gyűjtötték az angonokát, mert a tengerentúlon kedvelt ínyencség-
nek számított. A faj állományának sűrűsége így rendkívüli módon lecsökkent, és im-
már nullához közelít annak az esélye, hogy az állatok párt találjanak maguknak és a 
G. yniphora populáció megújulhasson.

A parasztok évente egyszer vagy többször felégetik a szavannát, hogy szarvas-
marháik számára dúsabb legelőt biztosítsanak, a tűz pedig olykor-olykor óhatatlanul 
átterjed a teknősök kedvenc élőhelyére is. Ezen felül a faunaidegen bojtosfülű vagy 
folyami disznó (Potamochoerus porcus) is rendszeresen kifosztja az angonokafészke-
ket, felzabálja a tojásokat és a fiókákat. Az itteni emberek a disznóhúst sem szeretik, 
így a dúvad kedvére garázdálkodhat.

Az angonoka-teknőst a madagaszkári törvény is védi, a falusiak közül mégis sokan 
tartják házikedvencként – suttyomban a baromfiudvarban. Úgy tűnik, az elhelyezé-
sére nem lehet különösebben igényes, mert a legtöbb fogságban lévő példány kiváló 
egészségnek örvend.

A faj megmentésén fáradozó szakemberek 1971-ben 6 angonokát a – korábbi te-
nyészeredményeivel már bizonyított – honolului állatkertbe szállítottak. Itt csupán 
a nőstények egyike rakott tojásokat, és mindösszesen 1 utódot sikerült kikeltetni. 
A kudarc oka vitatott. Az egyetlen szexuálisan aktív hím spermájának minősége 
minden esetre gyalázatosnak bizonyult: az egyetlen fióka is mesterséges megter-
mékenyítéssel jött létre. Az úgynevezett elektroejakulációs kísérletek azután a hím 
életébe kerültek. A maradék felnőtt hím és két nőstény a New Yorki Állattani Társa-
ság georgiai központjába került, ahol a nőstények egyike rendszeresen terméketlen 
tojásokat produkál. Valószínű, hogy a hímek közötti vetélkedés – ha volnának még 
hímek – jótékony hatással lenne a gyermekáldásra.

F. B.

Ritka, mint az angonoka


