
A világon élô fôemlôsök (leszámítva az em -
bert) 90%-a a trópusi esôerdôk lakója. Leg -
több jük éppen ott él, ahol az erdôirtás és álta -
lá ban a természetes élôhelyek pusztítása a leg-
gyorsabb ütemben halad. Erre legjobb pél da
Madagaszkár, ahol a legtöbb faj még társaitól
is elszigetelten, a maradék erdôfoltokban él.
A jelenleg ismert több mint 250 faj ötö de
erô sen veszélyeztetett, és valamennyi szerepel
a Washingtoni Egyezmény CITES-listáján.
A múlt századot „megúsztuk” anél kül, hogy
egyetlen majomfaj is eltûnt, ki pusztult volna,
de az új évszázad máris egy majomfaj eltûné -
sé vel kezdôdött. A Waldron-ko lobusz (Pilio -
colobus badius waldroni) egykor Elefánt csont -
part és Ghána esô erdei ben élt. Ha valóban
ki pusztult, akkor az elmúlt 200 évben ez az
elsô majomfaj, melyet végleg elvesztettünk.

Nincs visszaút
A leggyakoribb fôemlôs, az ember terjesz ke -
dése és nyersanyag iránti igénye veszélyezteti
legjobban a vele rokon fajok, nemkülönben
számtalan más állat- és növényfaj létét. Az er -
dô irtás során idetelepített embereknek enni -
ük kell, és a legolcsóbb a bozótból besze rezni
a friss táplálékot, mely sok esetben ma jom.

Ennél nagyobb üzlet azonban befogni és élve
eladni az állatot. Emberszabású maj mok ese -
té ben ez nem egyszerû mûvelet, és egy ki fej -
lett állat csempészése kocká za  to sabb, mint
egy kölyöké. Tehát elpusz tít ják az anyát, és a
köly köt leszedik róla. Afri ká ban a csimpán-
zok és gorillák, míg Dél kelet-Ázsiá ban a gib-
bonok és orángutánok sorsa ez. A gibbonok
sokszor a szórakoztató iparba kerülnek, turis -
tákkal fotózzák ôket – éle tük során több kép
készül róluk, mint bármely fotó mo dell  rôl. Az
állatker tek ben, menhe lye ken gib  bo nok szá zai
várnak sorsuk jobbra fordu lá sában. Sze ren -
csére vannak nagy terü lettel ren  del ke zô, kife-
jezetten gibbonok szá mára lé tesült menhe -
lyek, ahol életük végéig aránylag jó he lyen
tartják ôket. Vissza vadítá sukra nincs sok
esély, hiszen mindegyikük emberhez szo  kott,
fogságban nevelt példány. Thai föl dön az álla-
tok lakatlan szigetre való visszate le pítésével
kísérleteznek, több-ke ve sebb si ker rel. 

Majmok, aranyhörcsög helyett
A kistestû fôemlôsök, elsôsorban lórik, laj -
hár  makik és a Dél-Amerikában élô karmos-
majmok gyakran házikedvencként végzik.
Általában négy-öt vadon befogott majomból
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egy marad életben, de ez a statisztika gyakran
változik. A Washingtoni Egyezményt aláíró
or szágok rendelkeznek bizonyos kvótákkal,
amelyek egy-egy védett és CITES-listás faj
vadon befogott egyedeire vonatkoznak, és
azok kivitelét engedélyezik. Magyarán éven -
te kiállíthatnak bizonyos számú CITES-pa -
pírt a befogott állatokról, és szabadon elad-
hatják ôket külföldre. Ez leginkább a II. ka -
tegóriás fajokat érinti. Gyakran a lebonyo lí  -
tást helyi kereskedôkre bízzák; azokra a jó
kapcsolatokkal rendelkezô emberekre, akik
eddigi tevékenységük során összeszedtek
annyi pénzt, hogy befolyásuk legyen. A kvó -
ták elvileg a befogott állatokra vonatkoznak,
de mindenki tudja, hogy a valóságban az el -
adott és a reptérig élve
eljutó egyedek szá mát
jelentik. Azt kár is ta -
gadni, hogy a majmok
élô helyéül szolgáló or -
szá gok egy részében
vi rág zik a korrupció.
Sajnálatos tény, hogy még ma gu kat komoly-
nak tartó állatkertek is elô szeretettel vásárol-
nak ezekbôl az állatokból, jelentôsen hoz-
zájárulva a vadonból való ki pusztulásukhoz.
Amennyiben kiderül a tur pis ság, a fogadó
ország visszaküldheti az állatokat. Legutóbb
pár kölyökgorilla keringett hónapokig a
világban, mire a nemzetközi felháborodás

hatására visszaszállították ôket eredeti ha zá -
jukba. Talán pár év alatt sikerül vissza vadítani
ôket, ha lesz még hova…

Érdekképviselet – majmoknak
Az International Primate Protection League
(IPPL) 1973 óta képviseli a majmok érdekeit
és folytat kampányokat, illetve nyomozást,
hogy felmérje a majmok illegális keres ke del -
mét. Jelenleg 31 országban tevékenykednek
ered ményesen. Céljuk, hogy az állatok élô -
helyén védett területeket hozzanak létre, eze -
ket felügyeljék, megállítsák a majmok vadá -
szatát és csapdázását, továbbá kereskedelmét.
Az amerikai központjukban létesített rehabi -
li tációs állomás a katonai és gyógyszerészeti

majomkísérletek „veterán” gibbonjait fogad-
ja be, míg álruhás „állati nyomozóik” a vilá-
got járják, és számos szabálytalanságra de rí te -
nek fényt. Munkájuk sikereként könyvel-
hetik el, hogy az amerikai törvények már
tiltják a 3-4 hétnél fiatalabb majmok szállí tá -
sát. Az elmúlt harminc évben több állat csem -
pészt jutattak rács mögé, és számos ki ter jedt

nemzetközi csempészhálózatot számol tak fel
a hatóságok és a média aktív közremûkö dé -
sével. Legutóbb a hamis CITES-papírokkal
Taiwanra szállított gorillák ügyében kavartak
világméretû botrányt. Az igazgatók tilta ko -
zása ellenére folyamatosan figyelik az állat -
kerti és kísérleti majmok tartási körülményeit
is – már ahova beengedik ôket. 

A tudomány áldozatai?
Az iraki fogolykínzási botrány után kétsé -
günk sem lehet, hogy miképpen bánnak egy
ka tonai kutatóállomáson a kísérleti ala nyok -
kal. Míg a gyógyszerkutató cégek pénzt és
energiát nem kímélve menekítik állatkísérleti
telepeiket a kelet-európai országokba illetve
Afrikába, a katonai kísérletek gyakran állami
jóváhagyással, állami érdekbôl történnek. 
A hadiipari kísérletek közé tartozik a kifeje -
zet ten háborús célú kísérletek mellett (vegyi
fegyverek) az ûrkutatás is. Mennyi állatot is
jelent ez évente? A pontos számot csak be -
csül ni lehet, de az IPPL több olyan tranz -
akciót leplezett le, amikor egy harmadik vi -
lág béli ország 60 000 (hatvanezer!) majmot
kí vánt befogni és értékesíteni az Egyesült
Álla mokban. Az állatkísérletek 63%-a ha -
dászati célokat szolgál, 31%-ukat kozmetikai
szerek tesztelésére használják, és alig 6%-uk
az, amit gyógyászati célból végeznek…

B.B.
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www.ippl.org
www.zoldmagain.com

További információk:

„Mennyire kell okosnak lennie egy csimpánznak ahhoz, hogy
megölése gyilkosságnak számítson?”

Carl Sagan: Az Éden sárkányai
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