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Afrika'állatföldrajzi
szempontból három nagy, egymást6l
élesen elhatárolható terü-letre oszl1,.k.
Ie palearktfkus régió, mely magába~ foglalja Észak';"Afrikát.----Ennek ~déli -hat éz-a 'a-J:)akar-T~mbuktl.l
,Csád'!"'t6•.Ka.l1thulIL
~ Tana-tó
venala. Faunája bizonyos mértékig hasonlit a déleur6paira éa
kisázsia.ira.
IT. Ethiópiai régi6, fentitől délre Afrika déli csucsáig tart~
Három:f5-tertiletre-osi~hat6.
Ezek a Nyugatafrikai Kongó medence'
őserdő vidéke, a 'másik az efölött
és Kelet-Mrikán
át a Zambe""
ziig lenyul6 szavannás terület, 'a harmadik ezek alatt a BenguelaZambezi vonaltól délre fekvő délafrikai faunaterület.
'
JII~Madagaazkár{
régi6, mely magában foglalja Madagaszkár
ki3rnyező.-szigetek endemikus fauna tertlletét.

és a

1. Tájkép a palearktikus régiéb61
---Képiink-egyjellegzetes
egyiptomi pálmal'igetet ábrázol. A
datolyapálmák magasra emelik Lembkor-onáj uka t a napfény felé, gyökerük viszont leér a sivatagi homok alatt huzódó vizrétegig. A
pale$rktikus régi6 egész afrikai területén rendkivül kevés a csapadék. /Ráktérit5!/ Ez a körülmény rányomja bélyegét az egész
tájra, annak tai"ajára, növény és állatvilágára,_valamint
gazda-ó
ságára.
'
2. Egyiptomi sáska /Anaerfdium aegyti!lm/
,-Az-egyitpomi sáska Afrika leghirhedtebb vándorsáskája,
mely nemcsak Egyiptomban, hanem Szudánban, Keletafrikában és'
Eur6padéli
részein is óriási seregben szokatt megjelenni és'
szörnyU. kárt okoz a növényzetben.
A hi~ 30-50 mm hosszu, a jóval nagyobb nőstény viszont eléri az· 50-68 mID hOSSZllSJá15otis. Első szárnyai v-örösesbarnán mintázottak't háts6 szárnya szintelen, áttetsző, az erek, sötétszinüac
-Combjuk zöldesbarnán foltos, alszáruk vörösbarna. A' tor os6nakos,
a rág6kigen
fejlett~k. jtvágy~ szinte kielégithetetlen.
' ,
,Kártevésévelszemben
régebben alig tudtak védekezni~ de ma
márrepfilógépról leszórt véaószerrel eredményesen veszik fel vele a harcot. A ~ult században még hazánkig is elrepül tek és rengeteg ~árt okoztak.
"
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3.0 Pusztai varánusz /Varanus gJfieeus/
- ~A-varanusz~k-a
gyikfélék alrendjének egyik családját képe.zik. Többnyire nagytermetü állatok. Igy pl. a n.í.Lua varanusz
2 m hosszura is megnő, a Komodo szigetén é16 páncélos veranusz
a 3 m-t is megüti.
Képünk az 1 és 1,5 m-re növó pusztai varanuszt ábrázoJ:ja.
Feje hosEizukás, a.rrahegYe tompán végződik. Fogai az állkapcsok
oldalára tapadtak. Hoaezll nyelvük kiölthetó és a vége két.fonálalaku részreoszlik.
Testét hosszanti sorokban elhelyezkedő táb~
lás pikkelyek fedik. A p'usz~ai varárúlszaz éQzaka:rri~ai 'puszták
gyakori állata. Herodotosz szárazflldi krokodilcisnak nevezi. Nehezerr szelidithetó, ros~zindulatu állat, mely kisebb szá~azf5ldi
állatokkal táplálkozik~ A budapesii állatkertben lév5páldányokat
eger-e kke 1, t ápl álj ák , .
.
í.

4, Szirti borz /Preeavia
siriaca. Sehrab/
.
.---A-sz1rtiborz
a legősibb taponjár6 patásállatók /H1t"aoidea=
elóp_atások/ napjainkig '(ennmaragt képviselőinek egyike ,Barnás
ezőrözeteá
nagy meleg 111-iatt
egészen ritkás. Észak-Afrika és Nyugat~Afrikaf $ziria és Arábia szik~á8 vidék~~ne~ lakója, mely,a
sziklák között nagyobb'csapatokban
tanyázik. Hossza 25'!'!35 em,'
.Rokonai a dél~frikai szirti borz lp'r~caTia capensi~/ és a
délkeletaf~ika1 takus~6 borz /Dandrohyrax arborea/~

5, EgyJptom1

ugr6 egér': /l,}ipusaegyptieus. /
. . .. Az- llg4egér -a -rtigasá16k rendj ébe tartozik. ~lakra és-'mozgásra nézve igen hasenlit a kenguruhoz, demindas~ze
15-16 em magas. Hátsó lábai hatezorta fejlettebbek. mint az elsók. Nyaka rövid és mozdulatlan, m~rt· csigolyái összenótiak •.F'arka erősen fejlett. Erős hátsólábaiva~
ugrálva változtatja a helyét. Termetéhez képest 6riás1akat - némelY:1k 5..•
6 m-t is tud ugrani. Főként
növényi anyagokk~l jiáplálkozlk; deelófordul,
hQgy megeszi a rovarokat. is. ~gyiptClm es Észak-Afrika többi vidékein~k fUv,es te - .
rUlet"Edn nagy számban találhat6 •.A ·háttérben hpmC)ki "fut6tyukok
,láthatók.
.
6. SBrényes j~
/Anlnotragus levis Fal1./
- --A-sörényes .•
tUb. átmenetet képez a kecs.kékés· a juhok k~zött .•
.Bundája fak6ba,rna, nyakán feketesávl,áthatd.
Fejét hatalmas tülkös azarv'disziti.
Bundájában durvafelszórök
és finomabb fedóBz5r6k vannak~
. .
J~akát a nyakszirttóI kezdve a ezligy aljáig hosszu lel6g6
19 Brény, borit ja, mely a me Ll.őa lábait is eltakarja~
A nőstények
sé5rénye j 6val ritkább. Szar~a' olyan, mint a koaé , Izmos lábai a
szi.klás terephez al.kaImaz kcd tak, A r6maiakis
ismerték, mivel a'
Nilus felső folyásánál 'és Abessziniában igen gyakori volt. Ma
főként az Atlasz-hegységben
él,de Szudánig megtalálhat6 majdnem
minden's~iklá~ h~gység lejtőin. Sulya 60-80 kg" de öreg kosok
a~okg-ot
is elérhetik. Fiai igen mozgékonyak és.gyorsan- fejlőd/
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,nek. Vadászata
igen'fáradságos,
, ségében megkisérel t ék , '

Meghonositását

Európa

több

hegy-

7, Egypupu teve /Camelus dromedarius/
I
• ~A,z egypÍlpu teve a kérődző p ár oauj j uak közé tartozik.
A
, me Ll.énj, térdein
és csánkjCaln vastag bőr-keménye dés e van, Farka
bojtos
végti. Testmagassága
2-2.3m,
hossza 3-3.3m,
Feje rö~id,
ar-c oz-r-a hosszu ésduzzadt.Nagy
szemei kifejezestelenk.
Ftil~
kicsi,
alii
látható,
fals6 ajka !elóg.
HosszuivbenfelfeléhajLó nyaka oldalról
lapi t o t t , .Hát án rokónával
az ázsiaikétpupu
,tevével', szemben, egyetlen
felfelé
álló - zsirpupj a van, A pup '
méreteés
,formája a' táplálkozás
minőségével.egyutt
\Tál tozik,
A
b~nnelévő
zsiiadék
a t~~etartalék-tápanyaga.
Pat~i szélesek~
m1vel ,alkalmazkodtak
a puha homokos talaJhoz.
Gyomra berendez éae 'miatt
/viztáro16
rekeszekl
sokáig tudja nélkülözni
a vizet, '
ezért Tend'kivüli
~{t'eher-<és
gyaloglásb~rása.'
Napi 16 órás uge~ "
téssel
140 km-t is me g+e az,
A jókarban
lévő teve' egyfolytában
/éjtszakai
pihenókkel/
500 km utrais
igénybevehetÓ.jKaravánok./

•

'S., A mag6t vagytörökrilajom
ISim.ia innuus/
,-A -carkófmaj omféIék - közé tartoz.
magót hazáj a' Marokkó t ' Algir '
és ,-Tunisz, de mint Európa egyetlen
szabadban élő majma megtalálhat6 Gibraltár
szikláin
is.
Algirban
a "majmok kertjén-ben
százszámra élnek,
Szelidek,
'a mint Algir egyik idegenforgalmi
neve'zetességeszerepelnek,'
Karcsutestük
75 cm hosszu" farkukcsöke-vényes,
lábaik magasak, Arauk ráncos'és
husvörös szinü.Bundájuk
f,elül ésaz
első vé gtagok külső r-éaz én z Ldeabar-na ,' alul és a,'
,
. végtagok' belső .oLda Lén Világosabb~,
' '~
ö

. A tudomány' föi'-ténetében

jeleptős
szerepe vol t a jnagő tnak ,
"mivel
Galenus' ,ezen a faj on végezte
anatómiai
vizsgálatait.
Bon~"
colása
utján.már
az_i~őben sokan megbizonyosodtak
az emberés
a
'majmok anatómiai
hasonlóságáról.
,

"

'

II. Ethiopiai
régió~
"~a/"Steppék'
és sza~annák állatvilága
9. Tájkép a',~ézavannáról ' ,. "' .
.. - --A -keletafrikai,szavannák
ott képz őd t ek , ahol a csapadék
évi összege 750, mm és150Qmmközött
van , tehát az a'l acaony fü:ves sztyeppék
és, az őserdők kö'zött.
A azavannákr-a rendszeriIit
, j ~llemzőek a magas ftifélék,
a 'ri +kán. áll~ ,~ ligetszerU
- :facso-'
portok.-bozótök,
il sokkéró'dző
és
ragadozó
állat.'
'
~
.
.
.'
.

,

.

Képünk ritka
szavannás
füben. oroszlánok
heve rnek,..

erdőt

ábrázol

Kelet~Afrikábah,
'

a

10. Terme szek' /Ternies bellicosUs/
_,
.
- '- - -A-terme,szek' a rágcsá16
rovarok rendjébe
ta'rtoz6
Isoptera'
alrend
tagjai,
Jellemző xájuk,
hogy bolyaikban
többkasztra
0-,
',szolva /munkás, katona,
szárnyas
hím , 'szárnyas, nőstény/
állam-.'
'szerU életet
élnek.
A raj záskor megtermékenyitett
"nósté nyek egyi:-'
·kéből lesz a királyné ,mely:a bolyegyrészébe
befalazva
és óriá-,
, sira hizlalva
t6bb~iili6
petét
rak le.'
'
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Af~ika termeszeiközUl
a legelterjedtebb
a Termés bellicosus, melynek teljesen
vak munkásai többméter magas toronysze.ri épitményeket ép1t~nek összeragasztott
fából és saját tlrüléktlkb~l. A termeszek a bolyon beltil gombatenyésze tet' léteei tenekt sőt
alfoga.tt más rovarokat az oLgaeez-aban tartanak,
.yégül mindkettőt
táp141k~zás célj4ra használják
fel, 4'cellulóz
megemésztését a
.baleiben lév5 nagy tömegü baktérium ~egi ti elő.
_
A termész a fák, épületek faalkatérszeinek
k1rágásával
tö- .
mérdek k~rt okoz. 'óellensége
a hangya. ~zekkel álland6 harcban
állans.k.
.
Kép~nk egytermeaz

.

királynót
.

ábrázQl peterakás

kijzben.

ll.",.Ti~rmf!l6lzboly~.lA Termes b~llicoaus
épitm'énye/
----·-A-teFmeszek
épitményei f6ként termesztrágyaval
keTert fazuz8.,JékbÓl ápül tek. 11taJában 2-3 m magasak, da vannak 6-7 méterasak is QEz a termes'zak testéhez viszonyi tvaolyan.
mintha-mi a
házainkat .ezer mmagasre. épitenánk.
' .
! ·termeszTárak olyan erősek, hogy
Takaróz~s céljából ne -,
ki támaazkod6 elefánt sulya. alatt sem ,b1llennek fe.l SI olyan kemények, hOgy csak csákánnyal vagy dinamittal
lehe~ szétdarabolni.
,
Belsej ében a termeszek gombatenyészet létesi tés', utján télen-nyáron egyforma hómérsékletet
biztositanak.
Találunk benne
kBltőtermet,
éléstárat,temetót,
szel1óztei6
berendezést
stb.
Nyi14saináJ, katonák állnak őrt és hangyatámadás esetén a dolgozcSk a védekező katonák m~gijtt b~f'alazzá.k a nyílást
s igy megmentik az államot.

a

12. Maláriaszunyog

/AnQpheles maculipennis/
- ... --A-tr"RSgk-egyik
veszedelmes lázas beteg$égát a malária"
,szunyog'~erjeszti.
Avált61áz
k6rokoz6ját amaláriaszunyog
jut~
tatja' osipésével
az ember vérába. Ehhez az sz:tlksége,8, hogy ama..,;·
~ária~zunyog e1509 egy~á~t6láza~
egy~nt~sípje~
meg~,vag~is elő8zUr saj ál magá.-t l.nflciéllJ a. 4. val tolaz kGrOkoz6;a 1r.asmödium
..
malarl,a./ magár$ _ ~zuriyogra ár~almatlan.·A,vált614z
lázas ro ••
hamai leginkább a pl~smodiumokasztcSdása idején jelentkeznek.
Ellen'szere .a rendszeres 'kininfqgyaszt4e.
'
.
.' AmaláriaBzunYQg megkill~nb·öztelése •. közönséges dalo$ e~unyog1;61nem könnYu. ,alamivel· n~gyobb;' miÍlt kellemetlen,d~
á;r- . '
~al~atlan
rQk,Qna,. teste' szürkesfekete,
.~zárnya. fal tos, mig a da·los azunyog .testesárgásbarna
és szárnya egyszintiát~etszó.
~~eg~
feltümőb~ 'a testta:rtás$.
A közönséges 8zunyog teste letelepedéi"
-nél'pár'huzamós a felülett.l,
'a maláriás tjlzunyog teste pedig 45°-'
os 8zijge~ zál- be azza)" !-t:rópl1si Afrika moos~as h~ly~i fiJlott
milliá:rdszám rajzik.
Ilyen helyem. la, lakosság'8()-lOQ %-.a'yáltólázaslesz
• .4·le.k~tt helyeken ujabban kUlélnblJz6 eljárás'salirtják .•
. .Az á1tal~ terjeazt~tii
maláriában megbetegedettekbalálozási
arányszáma 3-6 %~
,

+3.

qsgselégz /Glossina palpalis/
'.'
.'
'.4$.l"iká-agyik legveszedelmesebb
é8 legkáro8abb áll"ta.
SZl1~
rása terjeszti
a'z ember álÓmkprját azáltal,
hogy az ember v,érébe
.....
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oltja a belsejében éló$ködó Trypanosoma gamblenae nevü egysejtü,
élő+ényt.,
,Az álomk6ros egyén megazurásakQ~ a Tripanos6mákfiatal
nemzedéko bejut a légy nyálm1rigyábe, majd egészséges ember meg'"
szuráflakQr annak a vér~be, akinél oszt6dáskor sulyos r-ohamokat
idéz elót A kórokozók később a eerebrosp1nális folyadékQn át az
agyvelób@jutnak,ahol
gyu],ladásos folyamatokat okozva hal(~t
eredményeznek. l'~3.és 30 köz5tt pl. szám06 fehér emberen kivül
2~(h 000 négel" esett áldozatául az' áloml$:órnak. Uj abban sal vaeaan
~s ~ás hasonló készi tmé.nyeksegitségévelgyógyi
thatQ.A cf1'e.se
..•
légy a nyirkos,bokros
árnyékos helyeket kedveli és rendszerint
reggel és alkonyathoz támadja meg áldozatait. RoltQna a fehér
esecselégy, mely az háziálla"tek álomk6rját közveti 1i1. tGlossina
morsitrans/.,
.

h4,'

Skorpi6 IPandinus imper_atorl
-A-ilkGrpiók kevés kivétellel. a trópusok lakói. Jellemz" rá ••.
juk.·hogy p9trohuk v8stagabbe15é~ vékonyabb utópotrochra kUlönal. Az u~óp~troh végénhajlitott
méregtövist találunk. A"egnagyobbtr6pusi
skorpiÓk köze tartozik a P.andinus 'is. Sötétbarna,
majdnem fekete testének hossz}1sága elérheti a 20 em-t ~Sfi A-him
tavasszalcsáp~ágóival
párz6kamrái ápi 1, itt történik. meg a párosodás' ame].yután a. nőstény felfalja a himet. .
.'
',A Pandinus, mint a többi skorpi6 nappal rejtett életet él
· Ikövek alatt faodukban hUsBll E!j jel p4kQkra.és rovarokra vadászik. Ezeket csáprág6jával fogja el e méregtövisének aZl1r4áával
611 m~g. S~já~ mérgükke'l ~zemben bizonyos mértékig immunisa.k.

'15.

UreluIJzklgy6 INaia ha,jol
. / - - - - - Az - ureasz -kigyó vagy egyiptomi' pápaszemes kigyó egyike Afrika legmérgesebb kigyóinak. Rendszerint támad es azonnal harap,
· ll~i'gEJ néhány pere ~latt végez az ember.relis. M~ a -régi egii,~ ....
tomialt 1s ismer'tékés a hal~lraitélteket ezzel a kigyÓyal- •.arat.ták megi Áll-it61ag ~z a'kigJ6 okoztaKleopátrahal41át
is.
. .'A~ ·~f.rikai kigyó1)űv..<Sl,ók
a kigyóméreg egyre ri5vekvóadagjai·val immunissá teszik magukal a..kigyómarással szemben és igy nyug0dtan végzik mutatványaikat ezzel a veszedelmes hüllóvel •
.........

16. Nilus!

krok~dil/Croaredilus niloticusl
_. ---!-n}.111si·krok9dil a Nitus felső folyása é~ a keletafrikai
nagy tavak vidékén rendkivül, elterjedt ,de máflutt is megtaláJ..ható-·
és mindenütt gyil151t alattoJllGshUlló. Megnő 4-6 m hos~znaágura
.is, dEi ennél nagyobb óriások Ls akadnak közttik.Feje Lapoa , arcorra 'megnyult. Farka hatalmasra fejlGdött~'Lábai rövidek. A háts61áb uj'jait uszt$hártya köti össze. ·Te-s~étpikkelyek~ pa~z8ok,
szarulemezek és eaon toa pajzsok fedik •.B6re, ennek következtébe.n
olyan kemény, hogy eaak telj es aeélburkolatu lövedékkel vadászha.t6. Orrnyilásaia
fej esuesán talá,lhatók és vizalatti tart6z ..•.
k~dása idej ére eLz ár-ha t dk , Ál1kape-sai toga~ togme~erben ülnek •.
.A krok~dil falán~ragadozó's
a kele1iafrika1-folytSkban ezért esalt
.....;,-
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a legnagyobb e16vigy4,z,at mellett lehet fürödni. Tejások u.tján
szaporodik !2Q"30db! melyeket a vizmell~tti
ho~okba rak le.
pézsmu1rigye'
Afrikában 'közkedvelt illatszer'.
Ezért ,és bóréért ,Tadá.~zák. A négerekszivesen
megeszike. husát,
melyerős
p'zsm~illata
mi$tt azeurépai
izlésnek nem feiel meg. !ojása
finom csemege. A régi egyiptomiak .tisztelték
hulláját
beba l.aaamezt ák , A vizben ki tUnően mozog, 'A ~ázárazf'öldiSn 8zá'zszámra siltkérezik,
lomhán ~ozog,'de J1eg:riász'tva'b'ka módjára a
vizbe veti magát. Kártékoni Tolta mi~tt vadáezatát sehol sem
,korlátozzák,
'
~
",
_

'S

17, Szent

Ihisz !illbis::relig1osa!

- -!z-ibi!!!1z-~gáz16 madarak köz
tartozik.,
Szine fehér, -da·
"fej~,
nyaka, esőre és lába fekete_ Szárnyai, éS'farktollai
kissé
,~bQlyaszi~üekf A -fej és nyak idősebb ker-ban megkopaszodik.· ]ló
hazája Nub1at 4lh~1 a fákon f"észkel. Régebben ,EgyiptombaJa szent
'4s "blUes állatna~ tartották,
Hul.láj it bebálzsa:mozt,ák~ Képét régi
egyiptomi festményeken és dombormüvekengyakran megtaláljuk.'
!ápláltikát .a vizben szerzi Jlieg. Rokona a közönséges ibisz.
!Ibis
f'alcinel1us!
b:az~k déli részén is előfordul.
é

<,

lati fláeszai'struee.
!Str.llthio camelus'massaicus'Neum/
,
-A-lIásszai -siru'cc fÖldünk ma éló- legnagyobb madara. A f'utd~
~adarak közé tartozik.
nepü~ni nem tud tem~tes sulya !7o-75'kg!
'és elkoré.sosodot~, szárnya.i,' valamint a mell/kasi taraj ,s 'az ehhez
tartoz-ó erős izómza"f;hiánya miatt', esontjait
a r~pi11ó madarakkal
ellentétben
'nem tölti
ki levegő. Annál erősebben fejlettek
a ll{":,,
ba1, ~elyek nemcsak,kitünó f"ut6szervek, hanemerós rugásuk'miatt
veszedelmes védőeszktlzBk is. _
Hosszu nyaka végdn ft15 fej~ viszopylag igep,kics~.
Szeme
, nagy" csőre erős és lapos. Pikkelyekkel boritott
csüdje hosszu •.
Lábtn 2-2' karmas ujj van. A szárnyat és a farkat diszes, d~s
t~llak bOri tj ák , Ezért régebben erősen vadásziák~ Ma J3tJ,-uccf'ar, molton,szapori tj ák. !tollak,
kocaihuzás ~tb$1 Hazáj a Afrika keleti steppéi~ Táplálétaf"U, 'lomb,me,gvak, rovarok s apróbb 'emlő·sGSk.de fal.4raksaga miatt a' kavicsokat is -ie'nyeli .·A töldx-e 'rato'tt
fészkében ~4...;t9-tOj~~t tojilt le, tojás~~ '1':"14 em h~sszua.kl. 'A '
'~~him
és a tcij 6 egymástfelvál
iTa 4Q nap alatt
k~n
tik ~ci.toj ásstkat.
,
Fiókák ~assan fejlődnek.

19 .Rd'ZSt{s~f;1.amiIlg6! IFb~enieepterus

ro.seus!
, ,
~',-A-:r~zsás~flQ.ing~
a lemezcsórügé,zlcSk közé tartozik,
ltáb&:
hOSBZUt piros gáz1.61~b" da elülső
ujjait
uszé.hártya köti össze,
középen tnajdnem to~p~zQgbenmegtöl?t
feket~h~gyf1 esőre 'káváin'
szaralemezkékv~nnak,
'tehá~ m.integy egyesiti
magában a gázlót
ás llsz6k tulajdonságait.
A nyulánk, vékony és hosszunyaku kb
" , 1 •.5' II maga, 'madár. t est.ét L"ózsaszinU tol:iak bori tj ák, e sak eve-'
zőtollai
feketékci
Sokadmagával vizpartokQnfészkel,
ahol II földre magas kupQs fészke~ épit. ~egnagyobb mennyiségben a Nilus völgyében él Egyiptomt6l.Kelet ••Afrikáig. Igen sok
a ketetafrikai

cn.

.

" ,"
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Nagy NátrGn~t6 mellett, ahol a'tá vizében-álldogál4flamingóktó;t
az egész tóp?rt r6zsaszinünek látszik. ·Hu~át eaz Lk , ,A rómaiak
idejében-nyelve és agyveleje kedvenc csemege volt. Néha Dé,.-Eu~ '
r6pába is feljön, sőt kHltis. Fenti helye~en kivU~ K5zép~ és
'Dél~Ázsiában is m_egta-Iálható. .
, '
'
-,

'20. ,Papucscs5rümadár
IBala,enieeps re,x/
..
,-,,'--~-P$PUGtiHHi!6riJ.-madar~t
a mult század 40 •.es éveiben fedezték
fel a Fehér Nilus mocsárrengetegeiben.
B~hr él Ghasal vidékén.
Abban az időb~n 'nagy ritkaságnak sz~itott.
Mam~ tudjuk; hogy
~ö~ép-Afrikában
is otthonos, Szigoru természetvédelem a:;latt'áI16
madár, melynek elejtése ti~os. K.Ul,Gnösalaku csőrével a golyá- ,
,hoz hasonlóan ke Lepe L, ;lti~ebb'vizi gerincesek!cel táplálkozi~i
, A helyi neve' abu rnarkub /papucsok atyj'al.,

'\

'«

21. Afrikai keselyük
_
-, ",.Afrikában -a-keselyUk több faját megtalálhatjuk. -Val~ennyi
dögevő. ~ kesel,yü'csupasz ceüáje és csupasz nyaka, rávailéle,t .••
'
m6dj ára.1átásaki
tünő. ,_~riás znaga:sságbál észreveszi, hogyha,
yal~hQl elhullott vagy lelőtt állat feksz:tk,csapatostül. cada,ereszkédik s a hullából egy ....
két tSraalatt egy fehér csontvázen'
kiviil semmi. sem marad. A keselyük sok vadáaz t ve set t ek m.fr'rá
e).veszettnek hit~'z~ák~ánYl.lk helyére. Az'embert respektálják,
',samig fltt van a zsá~ány meLlett, fl. .ke ae Lyűk va fagaly?kQ.n vár, nak.
"
22. KözBnságes

gyöngl~yuk /Num1da meleag~is/.
- A-t'Rcánf'l~k,cBaládjába
tartoz' g7~ngyt7uk eredeti házája
'Nyug~t ..•
Afrikavolt"
:Innenelterjedt'az
egész trópusi Afrikában,
s6" á.thureolták !merikábe, is, ahol ma már elvadul,tan is élf Ná,.
lunkjó husáért háziállatként-tartják.
Feje tt>bbá-kevésbé csup~z és husos függelékek disziti)<:,.Al;-áriylag
nagy esőre eldalr61
,lapitott 8 a ~ége herg~s. Zöm~k testén rövid és lekerekttett
szárnyakal találunk.'~arka :rövid. Sötét szürke,tollazatán feke ...
tévelkere~~t~z~tlfehér
p~ttyek láthat6k.
'
,

,

'

238 Tarajos 'sÜl IHYB,trix c~is~ata/
-' - ' - - -A- iaraj QS sfl~ a rágesál6k köz4 tartoz6

,

50~60 cm boaaz ua
gltállat. Testének mellsó részét 'hátra:(elé irányul~ 2~,..Joem
h~S8ZU ,erték fed~k. Ezek ,~'hom~okQn és a nyakszirten hátrafelé
haladva egyre hos saabbak és vastagabbak lesznek. A test, hátIHS '
részét bori t6- felmereszthetó tüskék tollszár vastagságuak a já-,
rás,kar i$sszeverődveélstirgó hanco t adnak. A ri tk~ álld ,tilskék '
közét ba.,rnasZ,őrök tBl tik ki., ,Főként Ke-let...; és És'zak-Af.rikában,
, 'Valamint ,Európa déli részén földalatti 'lyukakban él s mint, éj •••
szaka! állat csak-éjjel jön elő, ~ápláléka. gyömölcsök és gy5ke~
r-e k , Husát a négerek szivesen eszik. Tü'skéiből tolls,zár és disztárgyak készülnek., Fogságban hamarosan 'megsz_elidtil.
á-,

-c

24. 0riáatobzoska

/Manis giganteal
o,!z-~fr~kai-órástobzoska
a t ob z eakák rendjébe tartoz6 többi
hét fajjategyli~t 'igen szokatlan megjelenésü em16s állat. Hoaz282
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szu hegy$8 fejjel
kezd6d6 ~8 h68szu, er6s farkban v~gz5d6 tes~
tének' eJ.dalát ~s hátát,
fark~t
és lábait
Qser~pzsindelyk~nt
egymásraboru16barnaszinü
nagyszarupikkelyek
boritják.
Teljes
test ...
hosezusága
1...
1~3m. 1""ábánhatalma~ ás6karm0K vannak. ~ogaik hiá--,
nyoznak, Fér~galaku
nyelve szük szájnyiláson
át-messzekiölthe~.
Az~llat
ragadós nyeLvé t az' eros karmai val kiásott
hangY$- é s
. termeaz'r-észekbe .dugja, 8 a rátapad6. ro'V'arokkal tá}')~á.lkozik. Fogai hiányát
a gyomrában léve' szarufogak
pótolj ák. ~z egészben
..
lenyel, t rovarokat
ezek morzsolj4k
össze .• 8,zeme és füie igen ki •..
oSiny.Éjtszakai
.állat
sigy,'noha
KÖZ~'p:;'Afrika nyugati])artvi, dékeln el~g gyakori,
az ~mber ~itkán találkozik
vele.
Rendszerint
egy fiat ~l!Jz~lt Husáér~ vadásszák.
.

25.CrOBzI.n /Leo.leo/.

. "
.. - .. -Az-:oreszl~
hatalmas testü,
rendkivül
erejü állat.
A'legnagyobb macakaf'é Le r-agad oz é , Jelle~ző
r~ kar-eeu , e r6s teste,
.
hosszu.
iim6s v~gtagjai,
mely~t~n széles
behuz6d6 körm! man6sok
vannak ~ baj t os f.árka, melynek -baj tj áb an szarutövis
van elre.j tve ~
és a him }l0Ilpás sör~nye. A him16o-~9,p cm hosszu, magassága
8~~lc:tQ. em. A nős t ény valamivel
k~sebb ~S si:5r~nyteJen. V~nnak vi- '
s z on t serény telen himek is. Füle kicsi,
villogó "szemei ~rtelmesen
néznek • .A.z.oroszlánafrikai
nyilt
s t epp ék ,és' vaddus, bekr-os SZ8Tann.áklak6ja
•. Az .ó?erdóbec: és' s1vat,agba esak a legritkább
esetben megy. Ezért helytelen
a "sivatag
királya"
megj e161~s .T.áplálika
a zebra,gnu
és más nagyobb antilöp'ok,melyeke1i
mancsá""
valötle.
.
.
,

.

.

A .nósjéD.1nek 2-3 , ritkán
4-:5 gyapjas~z5rf1 fia születik it Az
embert elkerüli~é8
Qkn~llEtilnem
t4madjameg~
azonbas egyes oroszlánok vadaz ag ény '."id~ken emberev5kl~é lesznek •. Az oroszlán
tár- .'
aaa dletet
él.f A FöldkÖzi-te'nger
vid~ké-ról a mult az áz ad 90-es
évei.ben veszet1i ki, Egyes afrikai'
t ör-saekné I az crroszlán ,elej .•.
tése "a f~rfiasság
f0kmér6je.
E16:tOrdul Nyugat ..•Ázsiában is .•. Bö:m;"
bt516 ordi tá~a félelmetkel
tó. A steppe. vadjaiazenban
már megsZ<l>kták ~s sokszor fel sem n~.znek legelésük
köz ben , ha az cr-oez lán hangja felhallatszik.
.
.
26. LeQpá;d /l'anthera
p~rdusl .
"
...
. -.Az- Qroszláll:lál
kis~hb ~te8tü maeekaf Le ragadozó.
Re.ndkivül
iÍgyes, vérszomj as , kegyef;le-n· saz . embert' is .igen gyakran megt~ ••.
madj$. Fülei rövidek,'s5ré~ye
nincs,
fark~ bojtnélklli.
Bundája·
v6r6sesbarns;amit
feket~s sorokba rGndez6dött
rozetta,
alaku.
toltok
~arklt~nak..
.'
.
. Kedvenc táplalékaa
maj em ~s a kutya, deigen
ér6senpusztit ja a kisebb antiloPQkat,
lakott
hciyekena
juhokat, 'ke'csk~ket
és ezáltal
azembernsa
20k kárt
okoz. Az oroszlánnal
ellent~tben
a fás \1 erd6s- helyeket
kedyeli'Sokszor.elófo~dui.~
hogy áldoza...
.
tának maradványait,
- amit már nem bi~telfogyasztani
t
f,elcipeli
".
egy fárs s ott későbbre.elteszi.
A fekete.
átmeneti
~s világos
szinü leopárdok
va Lamennyden egy fajhoz tartoz'
változatok.
Szok ....
é

.

I
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ták párducnak is hivni. Indiában, Kinában, stb. több alfaja'találhat6. Kelet-Afrikáb~n a négerek "Csuin~nak hiv.ják.
·27. Foltos hiéna IHyaena erocutal
\-A·hiénák-kutyatermetü
ragadozók. Első lábuk hosszabb, ~int
a hát aé , s eZ'ért testük hátrafelé lejt.Nyakuk felső :részén és hátukon sörényszerü szórözetük van.' .J..ábukon
4-4 ujjuk van. Karmaik
nem huzhatók vissza. Valamennyi fajtájuk dogevő. A foltos hiéna
a keletafrikai steppék lak6ja.·Állkapcsa rendkivül erős, .és ha
nem volna olyan hihetetlenül gyáva, hogy' pl. a négerek botokkal
isagyonv~rik,
a veszélyes vadak ~orában lehcitne. Dögevése ~iatt
.n1il1denkigyülCiIi és utálja. A négerek "fiszi"-nek hívják.·Hangja,.az afrikai éjtszakák Le gv ssaa tetszőbb -tényezőj.e.Rokenaf
a
csikos és a barnl hiéna. A foltos hiéna főként a nagiobb vadak
pl. oroszl~ z~ákmányáhak maradványaiból él,
í

•

•

'..

~.,.
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28. Afrikai -'elefánt'
llioxodenta africanal
---Aki -lát Gtt -feldühödött áfrikai elefántot' a szabad vadonban, az többé nem ismeri el az oroszlánt az "állatok királyá~-nak.
Ez a eim, feltétlenül az elefántot illeti. Az afrik,i elefánt a
szárazföld legnagyobb állata. Hazája az afrikai az avannák , pap
ruszmoes8rak és az- őserdők embernemjárta slirűje. Agyara adja az
,értékes elefántcsontot e '~zért nagymértékben vadásszák. M4r tal.,án
ki is veszett volna;, ha ó~iási vadvédelml terUletek Irezervá~umokl létesitése ~tján nem biztositották volna még hosszu időre a
fennmaradá~át.
.
Az afrikai elefá~t sokkal nagyobb, Jllintáz álla'tkertekból j61 ismert rokona; "az indiai elefánt. A~ indiai elétántbika 4.500,
az afrikai 6-7.000 kg súlyu. Agyara sokkal nagyobb amazenál.
Az indiai elefántot a kicsiny fÚl és a gumác s őaz erü ormány ás
annak végén 1 ujjszerünyulvány,
az a:frikait a hatalmas· lepedónYi
fülek,
teleszkópszerüen összetettnek látszé ormány i5 annak vé,;..
gén 2 ujjszerU nyulván -jellemzik. Lá~ása gyenge, de szaglása ut61,érhetetleri.Az elefánt rendszerint kisebb csapatokban jár, de
Kittenperger Kálmán Ugandábá.n 600 főbólálló
csapatot is látott.
/1914~ben/, Kedvenc táplálékai felkeresése érdekében sokszor6riá,si utakat te~z meg. Az elefántok vonulásukat évtizedeken:keresz~ül ugyanazon az uton végzik. IElefántváltók./ Ai ültetvényekben'
r-endkfvü l sok kárt tesz, Táapláléka az e.kác:i,a-féléklombja, amit
rendszerintugysz~rez
~eg,hogy
a fát kidönti vagy 1~t5~deli,
.
-....
.
·Sz.eliditésével az ujabb időben megpróbálkoztak, IDonguban,
Belga Congó/ de .még kevés~ sikerrel.
. ..,.
Husát a négerek ~szik,' de rendkivül szivós é~ igy európai
izlés szerint, élvezhetetlen. 'Vadászata veszélyes é8 izgalmas.
sport, de enriélsokkal élvezeteéebb t anu Imányoz ása , megfigyélése •."
í,-.

a

29. Fekete orrszarvu /Dicerasbieornia/
,
.,:-A .f ske t e -errszarvu /helyinevén
kifarul nagys ágban a féhér
orrszarvu után. következik. Az afrikai steppékés
szavannák jel.~"
legzetea nagyvadj a. Szine palaszürke , s csak valamivel sötétet~'.'·
282
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"fehér" r-okonanáf , Végtagjai rövidek. Lábain 3.•3 patás ujj van.
Vastag bőre ráncokat ve~ éa aligszőrözött.
Megnyult koponyája
elején egymás mög6tt eLhe Lye akedé két tülkötvisel,
melyek kö~'
zül az els6 jóval hosszabb a hátsónál, A tü10k sörtecsomák
'
egyefltiléséból ke Le t kez et t , Ostoba és ij~dóeJ állat, megrémiil:ve',
prüszkHlvevakon
nekiront a vélt, vagy igazi ellenségnek, d~
ha ,az irányt eltévesztette, elkotr0<ilik.H~llása és szaglás~ igen
éles, de látá.!!Js
syenge.' '
' rTápláléka gallyakb61 és falevelekb~l áll. Felsóajkának ki~'
csncs.dáea táplálkozásaval függ össze,
Az ültetvényekben altalában kevéskár't okoz, s kivételes
,esetnek ~ekinthetó~ ha rászokik a gazdasági terület~kre.
Az erraz'a:rvutülke .régebben értékesebb volt, mint 'az-e1e:fántesont, mivel azt hitték, hogy fiatalit6, orvosságot lehet be151ekés~itenlf
8 ezért sokat kiirottak k~zUIU_. Bőréb&r k6rbács
~s sé-&abot készül; 'tülkéból disztárgyaka1i faragnak.
'

.•

,

30. F~hér lazéleaszáju/orrszarvu
/CerathG1hEtrium simum Barehl
·--A-feaért~aelye8ebben-szélesszáju
errszarvu Afrika, több vál~
tozatban élókét
orrszarvu faja közül a nagyobbik. Vállmagaslága
eléri a 2 m-1:'is, mig a fekete orrszarvuécsak
1.5 m. Sulya'meghaladja a két tonnát is. Az afrikai és indiai elefánt után a
legnagyobb szárazföldi állat.
A fekete <9rrszarvuval szemben nem gallyakkal él, hanem klzárélag füvel. Szája ~zért jellegzetesen széles, innen van az elnevezése is. Két tülke közül az első j'val nagyobb, mint a másedik.Dél,..Afrik~ban' az~iótt igen gyakori volt. Ma Transwaal terüle tén és a Felsó Nilusmentének eteppéin',boz6tos szavannáin
található. Mogorva, a nyugalmat és egyedüll'tet szerető állat.
,Mint kihalófélben lévő állat ~zigoruvédelem
alatt áll.
3.1. Zebra '/EqtH1S zebra/
'-- -A-IÓfél4khez tartozó eaikostestü zebra több alfajban /Grevyi,
Grant, 'Chapm$Ili 'slb.! nagy csapatokban é1 a Szaharátél délre fekvő
steppéken éa bozótós szavannákon. Nappal rendszerint árnyékos fák
,alatt hüs L. és estefelé indul legelészni vagy ivóhelyére. A zebra éber, ..svates, :kitünóen futá állat ,de az er-oaz l ériek mégis nagyon sokat f'elfalnakközülük. Dél-Afrikában ujabba~ szelidi tés'tikkel is megp:róbálk~znak. Igen 'h~szn0B lenne, ha akisérletek
eredményre vezetriénelt, mivel a trópusi' Afrika sik vidékein lov~j. a , '
csees~legyek ~iatt m~jdnem lehetetieri tartani.
ö

~.J2. Nilusi ·vi~il' /Hipp.potamus

amphibllls/
,
-- ---A-ni:!tasi-vizi16 Afrika har-madí.k legnagyobb vad j a, A páros"';
patáiuC'nem kéródz'5 emlősök közé tartozik. ~ him. farkát is beleszámi.tva 4-.;5 l!1 hosszu.ra is me gn
,Az ilyen példányok vállmaga~iSága eléri az 1.5 m-t is. Suly. 2~2.50.kg. Az öreg himek ).00ct'kg.
sulyurais
kifej:lói{h-?'tnek.
Ja8tagte$tüka",
csupasz bór b or-í,tj a.
Hatalmas feje a ~:$\~ kgaulyt
is' elérheti ~ Szemei és oz-r-Lyukad, /
~elyek a, fej fe~ső részán kd.dombor-odnak, elzárhat6k,'
ő ,

,

-c,
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ami lehetóvé
teszi,
hegy a foly6ban lemerü],ve hosszabb időt
töl ts~n a viz alatt
13~4 perc/~ $~ájában 40 foga van, ezek közül az
als'ószemfogak
mint agyar ak állnak kj,. az állat
szájából.
Tápláléka után rendszerint
éj tszaka jár.,"
,
Rendszerint
társaságban
él, legel és fürdik a ,folyóban,
.e aak
~reg him~k j árnak egyedül.
i;j jelenként
be-:-betör az ültetvényekre,~h/Gl
jelentó~
kárt Okoz, sót az emberre is veszélyes lehet.'fftts~t
és zsirját,
esz~k, yaatag bőrét feldolgozzák.
N1ugat~, ~elet':"'ésDél";'Af'rika
folyóiban
gyakori.
~okQna a törpe
viz1.1~. /ehoerepsis
liber;iensis/•
Nyugat.."Afrika e~dóségeiben
él~
'i. 0_'..
.'

az

I

33 ~Varaesk,ocs,,,di~zn6

-
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/Phaceehoerus

afÍ'icanu~/
nevén ~'giri ft.' =lompostestü;
vad"""
',természetii
afrikai
disznófaj ta. Orra széles
és Lapoa t »cát','
pár,
nagy azemölcsszerükinövés
"ékteleniti
el, Yast~g "felső azemfegai
20-24 cm.~re állnak ki, sz'j:áb61.
Elaő .lábának békóizfileténa
s(;)k
térdéléat61
v~stag bórke!l1ényedés 'Tan. ?efje és háta feketés;
,
;5bbi részét boztntos b~rna serte'
bcritj~.
B:endsz~rint
a vizek
,közelében 1~v5 ~serjás
hely~ken találhat6~y~~zélyesetén
fBld81,atti lyukaItban Jfák gypkereiki;jzl
1év6 üreg, el~agyett
tePIlleszbolyba stb, 1. menekül. T,ápláléka nijvényi' gyökereken és gum6kon
kivül az srias
százlábu
/Sp1~ostreptus/,
melyból hihetetlen
meny~
nyiséget
képes e~fogyaszt~ni.
I
'
.
, ~'.~-vá.l!'aG$kQs ~Qiszhó .., helyi

lIegesebesitTe
:val ut~ls6 erej4ig

nakí, támad a vadásznak

Tédi~agát,

és félel~ete~
'

agyarai~
,"

34 il .,Nagy kud:u. ISirep'e1c,eros

strep"ic<tros/
.
-!:IU'gy.:.kudu f6ként Kele'5.l;lf~ika szavimnáine.k, lak~ja.
Abesz~
, sziniát~l
a J1okföl,dig, nyuga" felá pedig a ,keletafl'ikai
N$gy.zi~.' kadékig mindenfelé
megtalálhat6.
Mive~ a nagy kudu hat a'lmas csavarodott
szarva rendkiv~l
kivánatos
vadásztrófea';
,'ll llagy bikák
,igenmegf0gytak.
$záPlukat igen megesökkenti az a k6rülmény,hogy
a marhapestist
könnyen elkapjs's
,az ilyen j l~á.rv?inyok I{:eletafrf~ .:'
kában 8' muitban ~'gen' gyakeriak
voltak"
'.
"

, , .4 ,tehenek

éfJ a borj akáI

tal I1ban nem félnek jobban az em- ,',,_
bert61',. J11int bá:rmely:ik más an'tilepf3j;,
de a bikák ~z ember~ /
•
messzire
elkerülik.
•
,'

"35 • .Fekete ldantilQi.
IH1ppetr,agus nig~r" Róosevel til"
- ", ,,~,A,.fek8te -~6.antil,~p ~Z anti~~PQlt l.egszebb, legbá't~h~;"

képvlse16je •• ~5re széDfek.te~~ej~t
hatalmas,'hátrafel,
gö~bü16
rovátkelt
szarvpár
disziti.
eddig latt
leghosszabb
szarvu 16antilop
fej disze 112 cm acaaau, A.bi~ák rendszerint.
egy •••
egy _tehénnel 'járn&k együtt.
de megfigyeltek
olyan bikát is, melyet
, több - 6-8 - tehén is kisért"_ A ~l,óAntil.~D hazája Tanganyika t~~rit6riwn.'
"

Áz

36 • .csikos ,gnu. /Qorinochaetea

taurinusl
, -A.z - 8.Iltilopfélékh~z
tar,tozó csikos gnu
északra és
Vaal..' völgyében'.. él., Z0m6k,
testén
.
.
.

a
.

'

~'

\
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Kilima-Ndjaro-tól.
aránylag
kics:i, szög:'

letes fejül.
Szarva'lefelé,
a vége pedig fölfelé görbül. A nőstény szarva valamivel gyengébb. Széles orra olyan, mint a tuloké,
hosszu laiasiórti
f~rk~ pedig olyant -mint a 16é. ~adtermészetfi .
állat,
Keletafrikai
step-péken szivesencsatlakoz:Lk
a·többi anti.lnpfélék észebrák
csordáihoz s veltik egytitt legelészik.
- Rokona az évszakQknak megfelelően ide-odavl3.ndor16 fehér
farku gnu. /Oonnochaete·s gnu/
.
37. Kafferbivaly
/Syncerus /Buffelus/ ,oaffer/
--.---A-párosajju
kérődzők k~zé tartozó·Kafferbiiraly
/helyi nevén %Mbogo" /több
helyi változatbanSzudántól
Dél-Afr:Lkáigel ~
Eredeti. hazája Dél-Afrika volt, ahol a husra éhes burok már
kipuszto.tták.
.lQ~12
mázsás fekete szőrrel.fedett,testében
roppant erő lakik. Hatalmas, széles fekete szarva roppant kivánatos vadásztro-·
fea, Rosszindulatu,
bosszuálió,dtihös
vad,. Szima1rot kapva, vagy
megpillantva
a vadászt majdnem nií.nd í.g támad, s csak :titka eset ben
menekül el, ~ sebzett bika a magas filben egy kört fut .be és há~
tulról támad 'az emberre. Ha egy gyors lövés meg nem torpantj a,
halálra gázolj •. és ökleli ellenfelét,
'Az Brag bika rendszerint
magányosan jár, a,fiatalabbak
csapatokba verődnek. A·caapat :a
nap legnagyC?bb rés-zét a silrüárnyékos
bozótbanhüsölve
vagy a
vizben dagonyázva tölti
és alkonyatkor jár tápláléka után.
38. ·Zsiráf .' IGiraffa chamelopardalisj
~
- - . - - -A-zsiráf Afrikának ez a ktilönös- alaku állata a pár-oauj j u ,
kérődz6 patások köz.é tartózik.
Aránylag rövid törzse hosszu vé-·
kony lábakon nyugszik. Háta erősen lejt hátrafelé,
mivel inellsó
. lábái hosszabbak, ~int. a háts6k. Legfel ttinőbbj ellegzetessége
rendkivül hosszu nyaka. A nyak hosszusága aesiiolyák
megnyulásának következménye Ei összefüggésben áll az életmóddal. Az egész
állat hossza orrhegyétől a fark végig 5.1 m" A.'iörzsre ebból .
csak 2.25 II esik. :reljes magassága 5':"6~m"amilehetóvé teszi,
. hogy a mimózafák lombj ával 'táplálkozzék.
Aránylag kis fején két
kis szórösbórrel
bor-Lt.o t t caontaaap van, Ezek a zsiráf szarvai.
A kettóelótt
köz épen még egy kis 'csontdudorvan.
Ha ez magnő ,
a zsiráf háromszarvunak látszik'.
A nósténynek is'vannak szarvai.
A zsiráf szórének alapszine fak6sárga, _amit nagy --sokszöglet~s
barna foltoktarki·taLak..~arkboj
tj a fekete • Hazáj a a Kelet-Af~
rikai steppék .és bokros az avannák területe.
Hangja nincse, Eber,
-óvatos állat~ ·saját magát és fiát'-:-ellenségeivelszemben
erós rugásaival:védi
meg" .
...
.
39'~ Gal1érospáv~án
/Papia b.amadrya,s/
.
.
, .' -A.páviáno~-a,cerkófmajomfélék
családjába tartoz6 keskeny- orru majmok. Ezekköztil a ga.Ll.éz-o s pávián a legismertebb •
Jellemz5 rá·zC5mökteste, hosszu kutyára-haso'nlito
arcorra,
rövid lábai, nagy piros Ulőgumói és. fej ét és vállát hátulr61 és·
kétoldalQn borit~ szélesen elál16 sz6rgallé~~a~
.........

'

'.
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Hazája, Abesszinia' és Dél-Nubia, ahol nagy csordákban éle
A csorda vezetője'mindig egy öreg him. A.vonulásuk közben a
csorda közepén,haladó'n5stényeket és fiatalságot e~ől és"hátul
egy ...•
egy csapat him védi. Vonulásuk mindig a földön történik.
I~azi földi majmok. Az ültetvényekben óriási károkat okoznak, kü~
lönösen gyapotshambákban.A
vén himek fogazata erősebb, mint a
le6p~idé és igy mégvédi a csordát a_gyülölt ellen~égtől. Veszély
esetén elhagyva a földet a fákra menekülnek •.

-,

Készült a Felsőoktatási Jegyzetellát6 ~állalatnáltBudapest
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