


Madagaszkár szigete mintegy 150 millió éve vált el az afrikai kontinenstôl,
magával „hurcolva” egyedi állat és növényvilágát, melyek innentôl teljesen
el szigetelten folytatták evolúciós fejlôdésüket. Ez felért egy evolúciós kísérlet-
tel, hiszen az itt élô állatok teljesen elszigetelten fejlôdhettek az év  milliók
során. Ekkor még éltek a dino szauruszok Földünkön, így a szigetre is ju tott
belôlük. Az a mai napig nem teljesen tisztázott, hogy egyes csoportok – pél -
dául a makik – mikor és hogyan kerültek a szigetre, de a Mo zam biki-csa tor -
nában még 45 millió éve is létez hetett egy keskeny szá razföldi sáv, ahol a
késôi betelepülôk átkelhettek a szigetre. A ma kiknak az ember meg jelenéséig
nem akadt természetes ellen ségük, így nyugodtan specializálódhattak.

Madagaszkár a Föld negyedik legna gyobb szigete, de már a repülô abla ká -
ból látszik, hogy 90%-a kopár, vörös dombokból áll, így „könnyû” dolgunk
lesz, mert csak a maradék 10%-ra kell összpontosítanunk. Ezek megôrzése az
ANGAP (Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées de Madagascar,
a Védett Terü leteket Felügyelô Nem zeti Társaság) feladata, de sorsuk az or szá got
tá mogató nagyhatalmak kezében van.

Analamazaotra (Périnet) Rezer vátum 
és a Mantadia Nemzeti Park
Utunkat a fôvárosban, Antananarivoban kezdjük, de némi szervezés után to -
vább is indulunk a kevés utak egyikén, méghozzá a keleti esôerdôk felé. Elsô
úticélunk turis ták által látogatott része, az Analama zaot ra (Périnet) Re zer -
vátum elég kicsi, így min den ki könnyen láthatja és hallhatja a hely szenzáció -
jának számító indrit (Indri indri), mely leginkább egy pandajelmezben fára
mászó kisgyerekre emlékeztet. Már haj nal ban az indrik énekére ébredünk,
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David Attenborough még Madagaszkár állatparadicso -

máról írt, de Gerald Durrell már a véznaujjú maki meg-

mentésére indított expedícióról. Féltem, hogy kifutok 

az idôbôl, és ezeket a fajokat már csak állatkertben

láthatom, így nem halogathattam tovább az indulást,

hogy felkeressem Földünk talán legveszélyeztetettebb 

szegletét, a „Vörös szigetet”. Cikkünk terjedelme nem

engedi a sziget részletes bemutatását, de talán felkelti 

az érdeklôdést Madagaszkár egyedülálló természeti

értékei iránt
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majd jól kiépített ösvényeken eredünk a
nyomukba. Vezetônk minden maki hang ját
remekül utánozza, de hiába, az emberhez
szoktatott gyémánt szifakák (Propi thecus
diadema) csa patát ez nem hatja meg, ôket
hiába keressük. Viszont az indrik hang ját
követve hamar rábukkanunk csa pa tukra, és
az ôket követô turistákra is. A hegyi esô -
erdôben már hûvös van, az ame rikai turisták
reggel az összes ma kis pólót felvásárolták.
Furcsa a kontraszt az élénk színû ruhákba
öltözött emberek és a feke te-fehér makik
között, de a lényeg, hogy az indriket ez
egyáltalán nem zavarja, így nyugodtan
fotózhatjuk ôket.

A Mantadia Nemzeti Park már jóval
vagá nyabb, és megközelítéséhez te rep járó
szük séges. Régen vonattal jöttek ide a turis -
ták, és stílszerûen – aká rcsak Gerald Durrell
és David Attenborough – az állomáson ki -
alakított Hotel Buffet de la Gare-ban laktak.
Ôk azonban még egy má sik Ma da gasz kárt
lát hattak. Az itt élô bezanozano törzs tagjai
már nem vadásznak az indrikre, de korábban
elôfordult, hogy az utat építô kínai vendég-
munkások asztalára – ínyencség gya nánt –
sült indri került. Ez jelentôsen meg -
csappantotta az amúgy sem gyakori makik
számát. Egy olyan állatét, melyet speciális
növényi étrendje miatt fogságban még élet-
ben tartani sem sikerült, nemhogy szapo -
rítani…

A közeli Maromizaha erdô még nem
élvez teljes védettséget, így érthetô, ha az itt
lakók idônként kivágnak pár fát az indrik
alól. Hatalmas bambuszerdôk-
ben mász ká lunk, de

vezetônk már teljesen feladta, hogy szifakát
találjunk. Az ösvény szélén, egy fa tetején
indrik üldögélnek, és hosszú per cek ig bá -
mul juk egymást, mire eltûnnek. Hang jukat
még sokáig hall juk, de többet nem látunk. A
tarka varik (Varecia variegata) csapata is csak
hang alapján azonosítható, de az ember által
nem háborított részeken cso dálatos bam-
buszerdôkben túrázunk, és ez min denért
kár pótol. Utun kat a keleti esô erdôk felé
folytatjuk.

Ivoloina Állatkert, Toamasina
A tengerparti Toamasinába érünk, mely vá -
ros nevét – ami magyarul annyit jelent, hogy
„olyan mintha sós lenne” – a merinák ta lál -
ták ki, akik azt hitték, hogy a tenger íze ha -
sonlít a folyókéra. Aztán megkóstolták és
azóta így hívják a várost, mely napjainkban
Madagaszkár legjelentôsebb kereskedelmi
kikötôje. A várostól nem messze található a
Jardin d’Essai Ivoloina Állatkert, ahol az
ame  rikai Duke Egyetem Majomtani Köz pontja
(DUPC) és a Jersey Állatkert támogatásával
próbálják szaporodásra bírni az itt összegyûj -
tött fajokat. Kuriózumnak számít a bam -
busz evésre szakosodott szürke bambusz-
makik (Hapa lemur griseus) és a korábban ki -
haltnak vélt óriás bambuszmakik (Pro le -
mur simus) sza porodó közössége. A bam -
busz makik élet tere is jelentôsen visszaszorult
az utóbbi idôben, így megmentésükre csak
az ilyen állatkertekben van le he tô -

ség. Másik ér de kesség a véznaujjú maki
(Daubentonia ma dagascariensis), mely inkább
ha son lít ázott kutyára, mint makira. A szak -
köny vek vé le ménye sze rint nem számít ritka
állatnak, de rejtôzködô és speciális életmód-
ja miatt a vadonban nehéz összefutni vele.
Ré misztô külseje egyben a végzete is, hiszen
a ba bo náktól hemzsegô malgasz társadalom-
ban egy véznaujjú maki – vagy helyi nevén
aye-aye – megjelenése a rontást hozó szel -
lemek ér kezésének elôjele, ami csak az állat
haladéktalan likvidálásával elôzhetô meg. 
A hatalmas és üdezöld parkban rajtuk kívül
még számos makit tartanak tágas ketrecek-
ben vagy félvadon.

Nosy Mangabe Speciális
Rezervátum
Az Antongil-öbölben fekvô, majdnem hat-
száz hektáros sziget a közeli Masoala-félszi -
get kicsinyített mása. A Masoala, Mada gasz -
kár utolsó egybefüggô esôerdeje, szigorúan
védett nemzeti park. A sziget hivatalos ne ve
Nosy Mangabe Speciális Rezervátum, leg -
magasabb pontja 332 méter magas. Szinte
teljesen lakatlan, csak a vadôrként dolgozó
betsimisaraka törzs tagjai és pár halász lakik
itt. A síkvidéki esôerdônek számító sziget
története az 1920-as években pár tarka
maki (Varecia variegata) idetelepítésével kez -
dôdött. Szí ne sebb fajtársaik, a vörös varik
(V. rubra) csak a Ma -
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soala-félszigeten élnek, de ahhoz, hogy ôket
lássuk, több hetet kellene a félsziget erdei -
ben tölteni. Mi inkább a közeli Maroantsetra
váro sá tól húsz perc hajó útra fekvô sziget felé
vesszük az irányt. Sziklás oldalát egy hatal-
mas, rozsdás japán ha lász hajó díszíti, melyet
a környékre évente lesújtó ciklonok egyike,
a Huddah do bott partra. A sziget környéke
és az In diai-óceán egész nyugati területe
1979 óta Nemzetközi Bálnarezervátum,
ahol a turis ták nagy örö mére az év bizonyos
szakában ren geteg bál na gyûlik össze. Sajnos
nem a bálnaszezonban érkeztünk, így „be
kell ér nünk” azzal, hogy sétáink során lép -
ten-nyomon állatokba botlunk. A földet bo -
rító avarrétegben hatalmas ászkarákok
(Crus tacea) és törpe ka mé leonok (Brokesia
peyrierasi) élnek, a fákon sárkánypókok
(Gaste racantha versi color) lesik áldozatukat,
míg a tengerparton szárazföldi rákok (Se -
sarma gracilipes) és pálmatolvajok (Birgus
latro) élnek együtt. Éjszaka miniatûr békák
ugrálnak az avarban, míg a fatör zseken le -
vélfarkú gekkók (Uroplatus sp.) vadásznak.
A nappal tökéletesen mimikrizô állatok éj -
szaka megelevenednek, így könnyû észre -
venni ôket.

Az itt élô öt makifajból legkönyebben a
táborba látogató fehérfejû makikkal
(Eule mur fulvus albifrons) találkozhatunk, de a
va cso ra után elôvett banán elôcsalja a vörös

egérmakikat (Micro -

cebus rufus) is. Állítólag vadon itt látható leg -
könnyebben véznaujjú maki, de hiába az éj -
sza kai várakozás, mi nem járunk szeren -
csével.

Ankarana Nemzeti Park
Sokak szerint a világ legnagyobb félmajom-
sûrûségét az Ankarana Nemzeti Parkban ta -
láljuk, ahol az antankarana törzs tagjaiból
verbuvált vezetôk segítségével több makit is
láthatunk. A Park keleti bejárata Ma ha ma -
sina faluból nyílik, ahol egyszerû bungalók
és csillagfényes fürdôszoba vár ránk. A
tsingyk hez – azaz csipkés mészkôsziklákhoz –
vezetô egésznapos túra során beetetett ko -
ronás makik (Eulemur coronatus) és a velük
konkurráló csíkosfarkú mongúz (Galidia
elegans dambrensis) veszekedésének lehetünk
tanúi. A Sanford-makik (Eulemur sanfordi)
csapatai a zártabb erdôkben élnek, de egy
nappali túra során ôket is könnyû megtalál-
ni. Ezenkívül három levélfarkúgekkó-faj,
ha talmas ezerlábúak, az úton keresztben na -
po zó madagaszkári boa (Acrantophis
madagascariensis), óriáscsótányok és többféle
ka méleon vár ránk.

Az éjszakai vadles során fôleg az északi
fürgemaki (Lepilemur septentrionalis) kép vi -
se lôivel találkozunk, majd néhol a bete le pí -
tett vaddisznók röfögése veri fel a csendet. A
nappal szinte észrevehetetlen kaméleonokat
is egyszerû ilyenkor fel fedezni. Általában

pár duckaméleonba
(Furcifer

par dalis) bot  lunk, de akadnak érdekesebb
fajok, mint pél dául az Oustalet-kaméleon
(Furcifer oustaleti). A fô szenzációt ter-
mészetesen a tsin gyk jelentik, és a rajtuk élô
számtalan élô  lény, melyek kimondottan az
éles peremû, csipkés mészkôsziklák közötti
élet re speciali zálód tak. Mi leg jobban a
repedé sek ben rejtôzô csigákon lepô dünk
meg, melyek speciális há zukat képesek úgy
beékelni, hogy mon gúz legyen a talpán, aki
hozzáfér a csigape csenyéhez. De vannak itt
baobab- és elefántláb-fák is, melyek re me kül
alkalmaz kodtak a tsingyk közötti szá raz -
sághoz. Fájó szívvel veszünk búcsút a park  -
tól, hiszen itt láttuk eddig a legtöbb állatot.

Montagne d’Ambre 
Nemzeti Park
Az egyetlen megmaradt esôerdô Észak-Ma -
dagaszkáron. Nem olyan zárt, mint a keleti
part esôerdei, és igazából hegyi esôerdônek
számít. A turisták körében méltán népszerû:
tavaly mintegy hétezer turista kereste fel,
zömében malgasz és francia látogatók. Saj -
nos a dimbes-dombos parkba a franciák fe -
nyôt és eukaliptuszt telepítettek be, ami je -
len tôsen veszélyezteti az ôshonos és sok
eset ben endemikus növényzet életét. Itt ta -
lálható a sziget legnagyobb vízesése, az An -
tomboka, melyet hatalmas epifitákkal tele -
tûzdelt fák vesznek körül. A bejárat felé ve -
zetô úton egy madagaszkári disznóorrú
sikló (Leio heterodon madagascariensis) na po -
zik, és valószínûleg azon gondolkodik, hogy
a rágcsálókban bôvelkedô közeli faluba

induljon, vagy a nyugodtabb
életet kínáló nem -

ze ti park
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felé. Az itt élô endemikus kaméleont (Calumma oshaughnessyi ambreensis) már gondos kezek
helyezték a bejárathoz legközelebb esô bokorra, így minden idegenvezetô megtalálhatja, és
bizonyíthatja szakértelmét. Makikból hasonló a felhozatal, mint Ankaranában, de az itteni
erdô jóval sûrûbb, így az itt élô hét fajból sokat nem látni.

A park közelében található az Antana votó, ahol a helyiek babonából etetik a kro ko di lo -
kat (Crocodylus niloticus ssp.). Ezek a krokodilok valóban nagyon hasonlítanak Afrikában élô
fajtársaikhoz, de az évmilliók során azoktól eltérôen fejlôdtek, így némi kü lönbözôség már
kimutatható náluk. Saj nos az etetés turistalátványosággá deg radálta a nép hagyományt, ezért
mi kihagyjuk.

Tsimbazaza Állatkert, Antananarivo
Az 1925-ben alapított állatkert nagy hagyo mányokkal rendelkezik a különféle makik tartása
és tenyésztése terén, és a hasonló kül földi intézmények segítségével az elmúlt pár év során
je lentôs átépítéseken esett át. A segítség fôleg anyagi és szakmai támogatással felépített ki -
futókat, épületeket jelent. Cse rébe a támogató intézmény madagaszkári állatokat, illetve az
eh hez szükséges befogási engedélyeket és az expedíció lebonyolí tá sá hoz logisztikát
kap. Talán már el is készült a nyár eleje óta épülô, véznaujjú makikat bemutató
éjszakai-ház, melynek felépítését a tokiói Uneo Zoo finanszírozza, cserébe egy
pár véznaujjú makiért. A makikon kívül számos endemikus madár- és hül lô faj
kerül bemutatásra. Nemrégiben készült el az új madárröpdesor, ahol olyan rit -
kaságokat láthatunk, mint például a Bernier-böjti réce (Anas bernieri), a Mel -
ler-kacsa (Anas melleri), a hosszúfarkú partfutó (Uratelornis chimaera),
madagaszkári íbisz (Lophotibis cristata) és a madagaszkári ha lászsas
(Haliaeetus vociferoides). Sajnos a vivá rium nem túl impozáns, de látható itt egy pár
pókteknôs (Pyxis arachnoides), madagaszkári boák (Sanzinia és Acrantophis
fajok), ka mé leonok, és három kifejlett, kb. 150 éves Aldabra-teknôs (Geochelone
gigantea) is.

Az állatkert területén belül található Ma da gaszkár egyetlen termé szet tu do mányi
gyûj te mé nye, mely a Malgas Akadémia jó voltából jött létre. A kétszintes épület
földszinti bemutatótermében egy kis etnográfiai kiállítást, míg a második szin-
ten az állattani részt lát hatjuk. A szigeten ôshonos fajok szinte mindegyike
megtalálható itt – igaz, konzer vált vagy kitömött állapotban. A kihalt
óriásmadarat, a moát (Aepyornis sp.) három faj teljes csont váza és
rekonstruált tojásai képviselik, de lát hatunk itt ôsmaki-csont vázakat,
szépen pre parált ma darakat és emlôsöket is. Állatkerti sé tán kat a
szintén itt található bota nikus kertben tett sétával zárjuk. A szép,
ápolt kertben nem csak a sziget endemikus növényeivel is -
merkedhetünk meg, hanem a kü lön  bözô nép csoportok
tradicio nális házaival és díszes sírjaival is.

Ranomafana Nemzeti Park
Ebben a felkapott nemzeti park ban minden drágább, de a
kör nyék csodaszép, és a közeli kis fa lusi közösség összes
tagja fontos nak tartja a park megôrzését. A népesség
fele a tanalah – az erdô emberei –, míg a többiek a

betsileo népcsoport tagjai. Látszatra min -
den ki az útépítéshez használt kö vek apróra
törésével fog lalko zik, de so kan dolgoznak a
parkban, mint jól fiz e tett túrave ze tôk. Bent
ti los lakniuk, és a parknak csak egy kis, jól
kiépített részére vezethetnek túrákat. Ezt a
meredek ös vé nyekkel szabdalt részt viszont
jól ismerik. Ranoma fana falu szélén külföl-
di segítséggel egy kis múzeumot is beren-
deztek pár élô hüllôvel, egy Megaladapis és
az egy koron itt élt víziló koponyájával.

A sebes folyású Namorona folyón átívelô
hídon átkelve mohás fák és vízesések mese -
világába kerülünk, ahol a bambuszerdô
olyan ritkaságokat rejt, mint az arany



bam buszmaki (Hapalemur aureus). Rész ben ennek a
fajnak a felfedezése ösztönözte a helyi kormányt a
terület védetté nyilvá ní tá sára. A valóban aranyszínû
bundát viselô makikat aránylag könnyû megtalálni, de
a magasban bambuszt rágcsáló állatokat le fotózni
szinte lehetetlenség. Indrik itt nem élnek, de az
Edwards-szifakák (Propithecus edwardsi) könnyen
felfedezhetôk az erdô sûrûjében. A ritkán látható
keleti gyapjasmaki (Avahi laniger) itt megkönnyíti a
túravezetôk dolgát, és hû marad fa odvá hoz. A kora
hajnali in dulás ellenére az ösvé nye ket hamar ellepik
a turisták csoportjai. Vezetôik hangosan kiabálva
jelzik egy másnak a talált állatok helyét, így jutunk
egy csa pat vöröshasú maki (Eule mur rubriventer)
kö zelébe. Az esti séta szen zá ciója a meg figye -

lôhelyen elôre beetetett indiai
cibetmacska (Viverricula

indica), melyet – mi vel
nem ôs honos állat – a
ha sonló kül le mû ma -
da gasz  ká  ri ci be -
t m a c s  k a k é n t
(Fos  sa fossana)

definiálnak, nyil  -
ván a neve miatt.

Egyéb   ként semmi kö ze
az angolul és magya rul is

fosszá  nak hívott macska szerû
állathoz (Cryp to procta ferox), mely Ma da -

gaszkár legnagyobb ra ga dozója. 
Amíg a cibetmacská kat fotózzuk, veze -

tônk banánda ra bokat tûzdel a kör nyezô fák
ágai ra, hogy idecsalogassa a vörös egér-
makikat (Microce bus rufus), akik óramû pon-
tossággal meg is jelennek. Sajnos velük
együtt a szûkös helyen a turis ták ve szik át a
fôszerepet, Így vissza me ne külünk kö zeli
bungalónkba, ahol az el maradt fajok
látványát másnap bôven kárpótolja a tera -
szon vadászó, élénkzöld színû nappali
gek kó (Phelsuma sp.). A tera szon ücsö -
rögve azon tanakodunk: vajon miért irtja
ki az ember egy ilyen egyedülálló és cso-
daszép sziget 90%-át?

Buzás Balázs

Az út elôkészítéséhez nyújtott se gít sé gért és 

a kinti szíves vendéglátásért külön köszönet 

a Magyar–Ma da gasz kári Baráti Társa ság nak és

a társaság elnökének, Randria nasolo Richard

tisz teletbeli konzulnak.

http://madagaszkar.uw.hu


