
Thaiföld Tigrisei
a hatalmas délkelet-ázsiai országban 
élő pár száz tigris az indokínai alfajhoz 
(Panthera tigris corbetti) tartozik, de az 
északi és nyugati határvidéken a bengál 
tigris (P. t. tigris) is előfordul. habár az 

indokínai jóval kisebb és sö-
tétebb bundájú bengál 

társánál, az alfajok 
biztos elkülönítése 

csak dNs-vizs-
gálattal le-

hetséges.
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Köszönhetően a népszerű, de gyakran 
felületes és szenzációhajhász ismeretter-
jesztő tévéadásoknak, a Kwai folyó hídjától 
nem messze található Wat Pa Luangta 
Bua Yannasampanno erdei kolostor nép-
szerűsége töretlen. A történet szerint a 
kolostort alapító szerzetes, Pra Acharn 
Phusit (Chan) 1994 óta az erdő és a benne 
élő állatok védelme érdekében is meditál, 
így nem csoda, hogy a hatóságok a közeli 
burmai határvidéken vadorzók által elej-
tett tigris árva kölykét éppen az ő gondjaira 
bízták. 

Mit esznek a tigrisek?
Aztán egyre több elárvult kölyök érkezett 
– áll a belépő mellé osztogatott szó-
rólapon. A szerzetesek nagy gond-
ban voltak, hiszen ők maguk a 
vegetáriánus életmód hívei, a 
tigris viszont köztudottan hús-
evő ragadozó. De mindenre 
van megoldás, így az állatok 
kondícióját és békés természetét 
megőrzendő, jól kivéreztetett, 
majd sokáig kimosott darált húst 
és száraz kutyaeledelt adnak 
nekik. A főpap elgondolá-
sa szerint, ha a tigrisek 
nem érzik meg a vért, 
békések maradnak, 
de az esetleges 
konfliktusok 
is könnyen 
rendez-
hetők 
a 

novíciusok által a verekedő tigrisekre spric-
celt palackos víz formájában. Az itt élő 
tucatnyi tigris ellátása viszont sok pénzbe 
kerül, és ahhoz, hogy megépüljön a „Tig-
rissziget” fantázianevű kifutórendszer, 
bizony nem elég a katonaság által ingyen 
felajánlott földmunkagép. 

A nyugati médiában népszerűsített 
helyre valóban özönlenek a turisták, és ve-
lük együtt az adományok is. A szerzetesek 
vezetője külön megköszön minden ado-
mányt, és a tigrisekkel pénzért fotózkodó 
turistáktól személyesen kér elnézést, hogy 
ezért a belépőn kívül további juttatást kér-
nek. Tehát idilli és békés kép fogadja a napi 

több ezer látogatót. Aztán az angol 
Care for the Wild International 

állatvédő szervezet jóvoltából 
lassan fény derült az igaz-

ságra. A beépített ön-
kéntesek tavaly 

megjelentetett tanulmányából hamar  
kiderül, hogy a feltételezések nem volt 
alaptalanok. 

Cserélhető nagyMaCskák
A hatóságok nem tudtak felvilágosítást 
adni az állítólagosan vadorzóktól elkobzott 
és a szerzetesek gondjaira bízott kölykök-
ről, a 2005-2008 között végzett tényfeltárás 
pedig kiderítette, hogy a templomkertben 
élő tigrisek egy részét engedély nélkül vá-
sárolták különböző állatkereskedőktől. Fel-
merült a gyanú, hogy a tigrisek egyenesen 
valamelyik szomszédos országból kerültek 
ide, a nemzetközi egyezményeket és a thai 

TigrisTemplom vagy TemeTô?
T h a i f ö l d  k é T e s  l áT vá n yo s ság a

törvényeket is megsértve. 2005-2007 között mint-
egy hét kifejlett tigrisnek veszett nyoma a temp-
lomban, miközben további öt kölyök érkezett. 
A felnőtt egyedeket valószínűleg a látogatók 
körében népszerűbb kölykökre cserélték, akik 
automatikusan örökölték elődeik hangzatos és 
közismert nevét. 

Mivel a tigrisek egyedi megkülönböztetése 
arcuk csíkozottsága alapján elég könnyű, a 
turpisság hamar kiderült. Ám ez az önkéntes 
állatápolókon kívül senkit sem érdekelt. An-
nak ellenére, hogy az itt tartott tigrisek pontos alfaji elkülö-
nítése soha nem történt meg, a tigriseket hagyták egymás között 
szaporodni. Több tucat tigriskölyök született, amelyek közül sokan 
szemük kinyílását sem érték meg a rossz tartási körülmények és 
a folyamatos állatorvosi felügyelet hiánya miatt. A nemzetközileg 
ajánlott tigriskifutó-méret egy kifejlett pár számára minimum 
500 m2, de itt a tigrisek napjuk nagy részét 30-40 m2-es, szűk 
ketrecekbe zárva töltik. 2007-ben elkészült egy új kifutó, de még 
ennek alapterülete sem éri el a 100 m2-t. 

FotóModell lánCra verve
Hasonló gondok akadnak a már említett „vegetáriánus” étrenddel 
is. A tigrisek normális étrendjét egészben felszolgált patások alkot-
nák, így hozzájuttatva őket a természetben megszokott, vitamin-
dús nyers hús, csontok és bőr kombinációjához, amiből fejenként 
napi 3-4 kg-ot fogyasztanának. Ezzel ellentétben itt főleg főtt csir-
kenyesedéket, zsíros sertés- és marhahúst, továbbá macska- és ku-

tyatápot kapnak, ezért az állatok zöme súlyos alultápláltságban és 
vitaminhiányban szenved. Ez utóbbi kölyökkoruk óta kíséri őket: 
az újszülötteket kéthetes és kéthónapos koruk között elveszik any-
juktól, és csecsemőtápszerrel etetik tovább.

A tigristemplom sajnos az alapvető biztonsági előírásoknak sem 
felel meg. Mindennap délután egy és négy óra között kb. tíz tigris 
részesül abban a „jutalomban”, hogy a tágas és részben árnyékos, 
de a naptól nem védett részein akár 40 °C-os „Tigriskanyonban” 
egy kőhöz láncolva pózoljon a turisták fényképezőgépei előtt. Na-
ponta több százan keresik fel ezt az egyedülálló attrakciót, fizetik 
ki a belépőt, majd adakoznak a fotózásért, napi több ezer dollár 
bevételhez juttatva így a hely üzemeltetőit. A letargikus tigrisek 
láttán a turistákban rögtön felmerül a gyanú, hogy az állatok erős 
nyugtató hatása alatt fekszenek a napon. 

a neM létező sziget
Mivel a folyamatos nyugtatózást nem viselnék jól, a szerzetesek 
sokszor erőszakkal nevelik rá őket a jó modorra. Például a rakon-
cátlankodó tigris fejére spriccelt víz a valóságban fajtársaitól  
gyűjtött vizelet, ami az állat arcába spriccelve a domináns egyed 
legagresszívabb viselkedését utánozza, így késztetve meghunyáz-
kodásra a másikat. Ennek ellenére előfordulnak balesetek, amiről 
a novíciusok testén látható csúnya karmolásnyomok árulkodnak. 
A tigristemplomba érkező turisták jegyén az áll, hogy a vezetőség 
semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges balesetek miatt. 

Ez még rendben is lenne, de arra sem veszik a fárad-
ságot, hogy egy elsősegélyhelyet felál-
lítsanak! Pedig a belépőkből fakadó 
éves bevételük megközelíti az egymil-
lió dollárt, és akkor még nem beszél-
tünk a fotózásból, az ajándékboltból és 
az adományokból befolyt pénzekről. A 
filmekben bemutatott Tigrissziget en-
nek ellenére évek óta csupán látványterv 
formá jában létezik.

Szerencsére a Care for the Wild 
International kezdeményezése megértésre 
talált. No nem a templomi szerzetesek, ha-
nem a hatóságok kezdtek intézkedni, ami-
nek első lépéseként az ország összes tigrisé-
ről azonosítólap készült, pontosan ábrázolva 
a tigrisek szeme feletti, egyedi  azonosító-
ként használható csíkokat. Így később akár a  

piacon elkobzott tigrisbőrt is képesek lesznek 
beazonosítani, bár ez a tigriseken már nem segít…

Az elmúlt években többször megfordultam a híres tigristemp-
lomban, és a főpappal beszélgetve még szimpatikusnak tűnt, hogy 
a fotózásból befolyt összeget minden látogatónak külön megkö-
szöni. Az állatokkal történő fotózkodás közben felűnt, hogy a tig-
risek nem válaszolnak a prüszkölő tigrisköszönésre, sőt némiképp 
apatikus a viselkedésük, de bántásnak nyoma nem volt. Mint a 
jelentésből kitűnik, ez csak a háttérben zajlott…

Buzás Balázs (balazsbuzas.com)

A Thaiföldről hazatérő állatbarátot manapság nem arról kérdezik, hogy látott-e lajhármakit a piacon,  
és hány teknőst csempészett haza a nadrágjában, hanem arról, járt-e a híres tigristemplomban,  

ahol buddhista papok árva tigriseket nevelnek, a világbéke jegyében

További információk:
careforthewild.com
tigertemple.co.uk
tigertemple.org
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