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1., J..frika1 forr6ég~vi6serd61
l-átképe
Az afrikai
forróégtivi ós~rdók főként 6riásifákból
állnak,
melyek között állandd homály uralk~Oik. A,zállati
élet az ilyen
5serdókbenigen
szegéqyes.
'.
Képünk az afrikai
erdőség'ekegyik
legszebb fajtáját
a "
pálma~páfrány őserdőt mutat j a , A láthat6 felvétel a Viktória
,
Nyanza FumJ"enevü szigetén készült •. Ittjóval
gazdagabb áll,atvi.: lágot találunk.
Különösen aek a madár féle. Itt él a mocaár-í, an-·.
til~p /r..imnotragu8 8p~kei/ helyi nevén szitutungais.
'Ez az ántilop kitünően alkalmazkodott a mocsári élethez., Hosszu kör~5s
bocskor formáj II lábai valf"endkivül
könnyedén jár-kel
az ingoványon, sőt jól isu.szik,
a szárazföldön asonban alig tud menn
í

I

,

2. Góliátbogár /Goliathus giganteus/
Az 'afrikai bogarak 6riáaa. Testhos~za néha eléri a 10 cm-f;
is, A virágfa16k IMelitophila/
közé tartozik
és több válfaja
ismeretes. Teste- b ár-ao nyf'ekete , de torának sugaras mintázata;sz~ny<.:.
fedőinek a középfonal felé eső részei,' vqlamint a fej teteje ',krétafehér~ Fejének ele'jén rövid tompa kétfelé ágaz6 szarvat ví.ael ,
Nősténye kisebb és fejdisze
hiányzik. Hazája Nyugat Közép-Afrika,
'igy f5ként az· .lefántcsontpart,
Kamerun és a Belgalong6.
Tápnö,,:,.
vénye a fészkesek köz tartoz6 V~rl'1enia nevü ,maga~rl,;l.növ6eserje.
A bogár lárvája ennek a növénynek törzsében fejlődik ki •. A ki,,;,
. fejlett
bogár a cserje magasan lévő virágkelyhén sokszor t ömege«
sen található.
J41vel lak6helye miatt nehezen gyüjthetó,Eur6páball esak 1?7o:':ben'ismerték meg fl egy parért 30' tallért
is fizet ••·
tek, A pálmaborszaga
erősen vonzza, uj abban tehát ugy 'fogj ák, : :.~.ihogy edényekben pálmabert te~znek:ki a Jernonia bokrok közé. É+et- .
mádjának j ellegze.tessége, - hogy ami rózsabogárainkhoz
hasonlóan'
ICetonialrepüléskor
aoemnyitják kiszár.nyfedóiket,
haneincsak
aZ,ok alatt. . oLd
al. t dugják kiszivárnyávos'
hártyás szár:f.t7ukat,
.,'
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3. A~t'imachu~ lepkéje !Drurye. Antimachus/
. '::'.
.
, , .4 Papilienidák egyik legnagyobbra növo faja. Szárnyainak --....;
sajátságos
ho~szuformája
van,' ami nagy hasonlóságot· mutet ' a 'lep- "
kék ősi alakjaihoz.
l782-ben fedezték fel Sierra Léaneftbén.' Eu:"
r6pába az első 'példányt 1864-ben hozták, .f!'ogásarendkivül nehéz,
'mivel ahimmagasan
és gyorsan repül az őserdő fái fölött.
Ez volt
~z ok~ annak, ho~y ..a mult század~~égefelé 500 márkát is fizettek
egy-egy példányért .:, '-o
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4. páva daru /Baleariea pavonina:/

•

,.---.'-A-páva daru eredeti hazája Ny-q.gat-Afrika, de előfordul
szép számmal Kelet-Afrikában is. Feketés tollazatát ,fehér és ve"..
,resbarna szinek élánkitik. Fejériek elülső része bársonyfekete~
,
valamint esőre is. Arca alul piros, felül fehér. Fején aranysárga,
feketén·gyUrüzött
sertetollakb61 álld koronát visel. Ezt időn;"
ként, különös en a násztánc idején szétterjeszti. Lassan jár,de
Uldözve ki t ar-téan tud f u t nI, Nyugat-Afrik~ban sok helyen disz .•.
madárkér)i;'tartják, mivel könnyen megszelidUl'és játékos szokásaivalsok
szóraközást sze~ez gazdájának.

5~ Bong6 IBocceru~

~urycerosOgilb/
_
_ -A bongó az afrikai bozóti antilopok'6serdei képviselője.
Honos ~ibéria, .Gabun és a Kong ő-rned enc'e őserdeiben egészen' Ugandáig. Főként a nagy folyamok melletti őserdős.vagy bambuszsUrüs
domboidalakat kedveli. Jellemző rá s t t barna , keresztcsikos
bundáj a, nagy füle" er őt eLj es. sima,kissé~ csavarodó az ar-va es
hosszu bojtos farka. Kitünő szimatu és rendkivül, 6vatos állat.
Az őserdő sürüjében olyan halkan,neJ3.z nélkül,jár, hogy: sokszor
közvetlen kÖ2~lről sem lehet ~szi~venni.-Néha
séta 'közben leheveredik a lakott he!-;yekkÖzti nyilt területeken is. Az emb ez-rendszerint
'.' ..~
.
. - ilyenkor találkozik·vele.
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6. ,Okapi 'IOkapia Johnstoni/ ,': ~,

,,Az,okapi az ez-veze t LLe g a kihalt és a ma is 816 zsiráfok',
közé tartozó párosujju afrikai patás emlős. Termetét illetve hasonlit a zs:l.r'áfhoz,
,-deenné I jóval k í.aebb , '/Hossza:',2.25 m magasság'a 1.83 m/ Feje az orra felé eLke ake nye dí.k, Homlokcsontján
,kupa Laku dudor van," amí.n~"2:;a bőr "idővel megaz ar'uacdí.k, 'Háta vörös-barna,'hasa majdnem fekete, lábait világos keresztcsikozat disziti. Farka.bojtos~·A paleonto16gus9k kimutatták, hogy nem őshonos Afrikában" hanem Eurázsia -felől vándorolt he. Eleinte
steppe lakÓ' volt t' csak később vcilt őserdei állattá. Az okapit
190i-ben Johnst'on f ede z t e fel Kong őban , Igen 'ritka állat, melynek
birtoklásáértálla.tkertékés
muzeumok ver~engenek,.Ma. a Kongó-Uel":,,
le,Semliki
foli6 vidáken találhat6rfőleg
azIt~ri
őserdőben.
,
Szigor~ ~édel~~·alattáll.
~
.-
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7. Kolubusz maJom vagyfehérzászl6s

gereza jColubusca1:ldatus/,
:~-A Kol~busz~majom bársonyfekete szine,' hosszu fehér palástsz~~ft oldalsörénye és,hos~zu fehér~arkzászl~ja
rév~na
derk6f- .
majom.féléklegszebb'faja~
Jellemző 'rá" _hogy kezének csak négy,ujja fejlődött ki" a p.p.velykuj
j at-elj e'sene Lkcr-csoeod o t t ,
Táplálektik leginkább,l~velekből,:fiatal
h~jtásokb61 ~s vad
.gyfunölcsökb,ől áll. A földr,eal:lg'me nnek le és 'az ül tefven~yekei el-o
kerülik. Igy semmi kár t vnem ok oznak , Ha megrémülnek valamitől, '
,repülessze~ugrásokkal
menekül az' egészcsap,at~, .mf.köz ben fehér
farkzászlój~
szétterpesztett,fátyqlként,lebeg
utánuk.
~
.
Jelent.étüket elárulja' hajnali és esti~karénekük, mely a .:
ro-ró-róegyre
hangosabb ismétléséből· áll. Hazájuk a Kilima-Ndjaro
.
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és Meru hegység őse?dei • Mivel a divat, kivánalmai szerint meglehe <IF
tősen kiirtattak, ma még ,védelem alatt áll,s csak kül~n enged~11lye1 1!het6. .
,

,

8;

Sárgabark~ju' (lerk~fmaj'om/Ceré.pi theeus calli trichus/
- A,kesk9RyQrrU-majm~k közé ,tartoi6 cerk6fmajmok Afrikaleg~
ismertebb és leggyakrabbanláthat6
majmai. Közismert köztük a képünkBn látható sárgabarkdju c~rkófmajom; mely fókéntSenegambiát,
Sierra Leonét és Észak Libériát lakja. Jellegzetes rajta sárgas~in&felfelé
és hátrafelé simul6 pofaszakála. Teljes hossza 13~
cm, ebb6~ 76 em jut a farokra. SOk kárt tesz ,az 'tiltetvényekben,
mert igen fálánk.
1.6:1et"!Afr~kábanleggyakoribb' a kék és a k~zöns-ég~s 'cerkóf
majom~ Halálos ellenségük a leopárd, melynek megjelenését hangos
.visitással jelzik., S".k vadász köszöni legszebb leopárdzsákmdnyát
a cerkófmajmok rémült jel~dá~ának.
'

9~ Hegyi gQrillaj~orilla

Be~iniei/
, ,
, ,A g,.rilla a legnagyobb emb er-e aabáau rmaj omo. A him gorilla
1.9,. m lJl~gasságatés 260 kg eul'yt is elérhet, Első leirása a HannotóI' a karthagói afrikai gyarmatositó expedició vezetójétól származik, tebb mí.nt 2.C)()Q évvel eze16ttr6l ••. gerilla körtil sek men":'
de-monda keletkezett, de ma már teljesen ismert állat, A gorilla '
t6bb válfajban a k~ngói 5serd5k és a Kivu t6 vidékének'lak6ja.
A hegyi gorilla test~ zömii)k,izmos, .fekete szőrrel boritott állat
Karjai hosszualE, keze, lába igen nagy, vállszélesa.ége majdnem
ké'~szerese az emberének. SzemöldlSke erőaen kidomborodik a szeme
fölött. Orra Lap ca , cimpái szélesek, -Pü Le igen has on t az' embe «
réhez. Nyaka széles, izmos és rövid mellkasa domboru, 'karjai hihetetlenUlerősek,
A gorilla nomád élet~t él, esténként r~ndszerint
uj fészket épit.'Óvatos állat s csak ritkán kerül az ember elé. "
-, A'Z ül telvényekben csak a' száraz évszakban tesz kárt. Rokona a
8~buni gorill~. /G~~~lla.gina/
'
o

í

í.

lo;'Feketearcu csimpán~vagyeségé
/p~ S~tyrua/
,-A csimpánz, .aggri1la,és Q~angután 'után-a legnagyobb emberszabásu majom. Szervezetét és értelmi képességét iI~etve az
összes majemfélék közül legközelebb ,áll az emberhez •.'
,
A feketearcu csimpánz hazája KözBp-Afrika őserdős vidéke.
Az "idős cslimpánzélete legnagyob'b rés'zét a földen tölti el, ah ol
" félig 5sszecsukott kézfej e uj jpercelre lépve ügye aen sur-r-an el
a boz611banf A fiat'alok viszont ma j dnem álland6an' a_ fákon hacuroznak, Tápláléka erdei gyümölcs és fia~al hajtások. Kerüli a
,lakott he-lyeket és az ül te tvényekben
semmi kárt nein tesz. Többed-,
magával csapatosan élt Ki ttenb'erger Kálmán a Bugoma őserdőben'
,
egy esapatban 60 .•
80 db-t is látott. Éjszakai fészkét fákra.épiti,
ahol viszonylagosah biztonságban van a'leopárdtól, Kiváncsi és
ta~uíékony á'llat. Ezt tap~sztalhatjuk a budapesti áli~tkerti csimpánzpárnál is. A moszkvai állatkerben rendszeres' lélektan~ k~tatásokat éé me~figyeléseket véie~nek rajta. ~okona a fehé~arcu
csimpánz, szintén -Közép-Afrika lakója.,.,
v.
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ll. Fokföldi táj
\ '
---KépiiRk-jellegzetes fokföldi tájat ábrázol a Hout öböl partján, A part alakulása élénken szemlélteti a tenger pusztitó és épitő tevékenységét •.A Fokföld élővilága .erősen eltér a tőle ~szakra lévő területekétói.

12. Pápaszemes pingvin jSpheniscus demersusl

1.

A·· pápaszemes pingvin Dél-Afrika nyugati partvidékeinek 1a- .
k6ja. ~_többi pingvin-fajjal együtt ez is tengeri uszómadár, Repülni nem tud, mivel szárnyait csak· rövid pikke1yszerü tollak boritják és csontjai a.s csak alig pne umat i kusak , Szegycsont taraja
ennek ellenére kifejlődött, mivel szárnyait repülés helyett uszásra használja. A szem körüli rész, háta és szárnya fekete. A
szárnytöveket a nyakig felhúzódó két ujjnyi széles hullámos fekete esik iöti össze. ~öbbi tolla fehér. esőre és lábai -szintén feketék. A pingvinek laba annyira hátul izül, hogy az egész test
függőlegesen áll. A lábak inkább uszó, mintjárólábak,
s ezért a
pingvinek ide-oda dülöngélve totyognak. A vizben rendkkvül ,ügyesen
us-znak. Tápfálékuk főleg kisebb halak és apróbb terigerpSrttállatok.

lJ. Fokf'öldi földimalac. /Orycteropuscapensisl
A földi ..
ma Lacok a caöveaf

oguak rendj ébe tartozó afrikai em-,
lósok, l{özép- és Dél-Afrika homokos steppéin Lnek , ,Összesen 6 fajuk van.-L~gismertebb a fokföldi é~ az etiópiai földi malac. Képünk azelóbbit
mutatja be.
_
A földimalac feje megnyult és kis ormáriyban végződik,Erős
farka közepes hosszuságu. Az'egész állat kb 2 m hosszu. Füleik
igen megnyultak. Ujjain pataszerü ásókarmok .vannak. Nyelve h9S~- - az us zu , messzire -ki.ol
thetó és ragadós nyállal b or tott. Ezzel szerzi meg termeszekből és hangyákból álló táplálékát. Fogazata hiányos. Mindössze 4-5 zománc és gyökérnélküli hátsó foga maradt meg.
Ezeknek' dentinállQmányán vékony cső {pulpa/huzódik
végig. /Innen
sred a.rend nevel A nőstény ~gyszerre csak egy fiat szül. Veszély
esetén lapátalaku karmaival hihetetlen gyo!san a-földbe ássa magát.
é

í,

Ill. Madagaszkári régió
Madagaszkár és a Kelet-Afrikai szigetek állatai
14.-Madagaszkári táj.
--Madagaszkár-Afrika legnagyobb szigete. Afrikától a 400 km
széles Moeambique csatorna választja el. A sziget több mint ~~oo
km-hosszu. Legnagyobb szélessége 600 km. Területe: 600.000 km •
Nyugati része alföld, keleti részét azonban egy keskeny t .Lagunás
parti szegélyt kivéve hegyek bo~itják. A hegyek legnagyobb magas~
sága eléri a 2880 m~t.A sziget közel fekszik az egyenlitőhöz és
igy jeleritős részét őserdő borit ja, de a délkeleti részét száraz,
styeppés vidék~'

4 -

---

Madagaszkár' élővilágasokkal
közelebbi
rokonságot
mut at
India,
minta
sokkal közelebb lévő
Afrika
élővilágával.1akossága is v~16szintileg6ceániai
~re~eiü.
I

Képtink az ~se~dő~el boritot?
alacsony hegyvidék~~gyik
fo~ ..
lyóját
áhrázolja,
partján
k6kuszpálmákkal
és a vizbe érő gyö· kérzetliman~róvékkal.
.'

,1
'1

15. Közönséges kaméleon /Chamaeleo.n vulg~ris/
A kaméleonok bizonyoé mértékben a gyikokhoz ,hasonló hüll~k,demivel
teljesenafaágakho~
va16 életm6dhoz alakultak
át,
:testlik,
különösen,nyelvük
~lkotása
erősen eltér
azelőbbiektől.
-e

,

•

~ből'az'
. ,m~iket

•

Fent a í.aakba laposod6fej
ük öri nagy szemek vannak,
de· ezekigen fejlett
s z emébjak miatt
csak a pupilla
láthatót-Szeegymástól' telj esen f'ügge t Lenü.l tudj ák mozgatni •..
-

~

.."

.

Hosszulábai..konkapaszkodásra
alkalmas összenőtt "uj jaik'
,vannak,
Hosszu bunk6svégli nyelvük messzire
kiöl thető,
a villámgyors rovarfogószerszám.
Bőrükön pikkelyek
helyett 'csak szemcsék
vannak. Kül~ő hatásokra
szinük r~ndkivül
gy6~san változik
a narancssárgától
a feketéi~.A
szinváltoztatást
a bőrükben lévő k~t~
féle f es t é ks.zemcaé k gyors mozgatásával
érik--el.
'Farkuk hosszu,
amit ·.rendszerint,
spirálisan
'feI9?avarnak.
Legtöbb faj uk .a tr6pusi
'Afrika
lakója;
de egyes fajaik,mint
pl. a 'képen látható
közönséges kaméleon' /Chamaeleon vulgaris/
a Földközi-t,enger
mellett
is
elterjedt.
A madagaszkári
óriás kaméleon /Chamaeleon Oustaletti/
_nagysága eléria60cm-t"is.
'.

.

16. Közönséges maki. vagy k~ttamaki
J1~mu~ catta/
~.
-' . _..-~A,közönséges
maki a félmajmok :alrendj ébe t ar t oz ő fánlakó
!illat.
,Hazája Madagaszkár,Teste
35-40, farka 45-5'0 cm hosszu.Arck(ipcn1yája"megnyult,
bund áj a gyapjas.,
süz-ü , Szőrzete
a hátán hamu- .
szfu:.ke vagy'vöröses,
farka sárgás és fekete·keersztcsikozatu
•. Arca,. füle és hasa fehéres,
szeme körül fekete gyürUt láthatunk.'
· Nagy csapatokban
ugrál fár61~fára.
Nev~t ha~on16 hangiásu hangjá·-t61 kapta.' 'Főként gylimölcsökkeiés
rovarokkal
táplálkozik,
"
-,
- A közönséges

maki rokona

a tarka

ron~l.

maki,'szintén
'
\

Madagaszká-

17. ' Véznauj j u-karmosmaki.;/.lJaubentonÜi' madagascariensisl
,A :Daubentonia,
régebbi' nevén Chiromys a karmosmakifélék
családjána~
egyetien
ismert faja,
mely a madagaszkári
őserdők jellemző k í.a emlős :állata.Mellső
lábának karomban v égz ődő uj jai' igen'
· h oa az uak , Középsó uJJ a fe'l tünőe n v ékonyabb ," gyürüs ujJ a sokkai
hosszabb atöbbinél,/'FogaZata
hiányos és satnya.
Fűlei nagyok,
.• hatálmas f anka vb oz ont os , Lust a; éj j eli állat.
Főtápláléka
a, barnr , buszés
'cukornád szárának puha bele, 'melyet vézna középső Ujj-ával
kapar ,ki a szár belsejéből,
de szükség eseténmegesz.i.a
rovarokat
is.
j'
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