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MAGYAR ZOOLOGUS A PAPAGAJOI(
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KekllOmloku amazon (Amazona aestiva) 
fioka eJ[enorzese 

Nemreg otthonomban lathattam vende
giil a "vilagjan5" Olah Gyorgy zool6gust, aki 
az allsztral allam osztCindijasakent a perui 
dzsungel melyen jelenleg a doktori (PhD) 
fokozat megszerzesere keszLil. F6 kutatasi 
terLilete a papagajok, es fiatal kora ellenere 
az elmult evekben mar tobb kozep- es del
amerikai terepi zool6giai klltatasban vett 
reszt. A papagajok nyomaba szeg6dott 
Argentinaban, Mexik6ban, Peruban es Bolf-

NYOMABAN!
 
viaban. Utazasai soran keszitett es csoda
latos fot6kkal illusztralt beszamol6i rend
szeresen megjelennek a termeszetfilm.hu 
tudomanyos filmmtJhely weboldalan. 

Nagy orom szamomra, hogy a papagajok 
szeretete reven Dr. Romhanyi Attilanak es 
kedves felesegenek Maltinak koszonhet6en 
szemelyesen is megismerkedhettem a fiatal 
zool6gussal, akit61 kutatasair61 hazaterve 
mindig igazan tartalmas es erdekes el6ada
sokat lathatunk, hallhatllnk. 

Most a Diszmadar Magazin 0lvas6inak is 
lehet6sege nyuik, hogy bepillantast nyerjen 
e lelkes es elhivatott klltat6 mozgalmas ele
tebe, aki tavoli orszagok dzsungeljeit jarva 
azon faradozik, hogy hozzajaruljon az alta
lunk szeretett es csodalt papagajok fenn
maradasahoz, es akire eppen ezert meltan 
lehetlink bLiszkek. 

Miert lettel zool6gus? 
Tlllajdonkeppen mar gyermekkent na

gyon erdekelt a termeszet es el6vilag, kis
gyermekkent is sokatjartam a Budapesthez 
kozeJi erd6kbe, szamos termeszetfilmet lat
tam, amelyekben csodalattal figyeltem a ta
voli, idegen tajakat es azok el6vilagat, kLilo
nos tekintettel az es6erd6kre. fgy ad6dott a 
valasztas, hogy a kozepiskola elvegzeset ko
vet6enjelentkeztem a Szent Istvan Egyetem 
Nlatorvos Tlldomanyi Karara, ahol alkalma
zott zool6gus kepzesen yettem reszt. 

Miert pont a papagajokat valasztottad 
kutatasi szakteliiletkent? 

Val6szfnU1eg azert, mertgyermekkorom
ban 15 ever: kereszUiI magam is tartottam 

Haziallatkent tartott kekhomlokii amazon 
a farmon, Gran Chaco, Eszak-Argentina 

hazi kedvenckent egy hullamos papagajt 
(Melopsittacus undulatus), amely nagy hatast 
gyakorolt ram, es arra osztonzott, hogy 
megismerjem e madarak el6vilagclt. fgy tor
tenhetett, hogy kutatasi temamat illet6en is 
a papagajokat valasztottam. Ezen kivlil don
tesemhez az is hozzajarult, hogy mindig is 
erdekeltek a madarak, ezen belLil a papa
gajok, mint kLilonosen intelligens allatok, 
mivel e fajcsoporthoz nagyon sok erdekes 
klltatas ruz6dhet. 

Van-e kedvenc papagajfajod? 
UtaIva az el6bbi kerdesedre adott vala

szomra, els6kent a gyermekkoromban is 
tartott hllilamos papagajt emlftenem, "aki" 
megalapozta vonzalmamat e faj irant, am 
ezen kfvLilmeg nagyon kedvelem a nagyobb 
arapapagajokat, amelyekhez viszont a mos
tani klltatasaim flfz6dnek. 

Hogy sikeliilt bejutnod a perui papaga
jos projektbe? 

Mindez 2008-ban vette kezdetet, ugyan
is ebben az evben onkenteskent utaztam Pe
ruba a Tambopata Kutat6 Kozpontba (TRC 
=Tambopata Research Center), ahol a Del
kelet-Perll 6serdeiben talalhat6 Tambopata 
Arapapagaj Projektre (Tambopata Macaw 
Project) jelentkeztem, amely egesz evben 
fogad onkenteseket a vilag minden reszer61. 
Ket h6napot toltottem ott - az akkor szaraz 
evszakban - mint onkentes terepbiol6glls. 

Skarl6t arapapagaj (Ara macao) fioka a Halott palmakban feszkelo kek-sarga arak 
Tambopata KutatoaJ[omas komyeken, (Ara aramuna), TambopataJoly6, 

Delkelet-Peru Delkelet-Peru 
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ZoldsziJrnyii arapapagiJj (Ara chloropterus) ji6kiJk Aji6kiJk iJllatorvosi ellen6rzese es mintavetele, Tambopata, Peru 

F61eg a collpa (agyagfal) monitoringja (meg
figyelese), tovabba az erel6ben el6 popula
ci6 fajszamlalasa es cenzusa (egyeelszamuk 
megbecsLilese) volt a feladatunk. Ezutan 2 
h6nap terepgyakorJat kovetkezett a szom
szedos orszagban, Bolfviaban, ahol kektor
kli arakkal (Am glaucogularis) elolgoztunk, 
majd innen tertem vissza ismet a perui os
erelobe ugyanahhoz a mar ismert projekt
hez, amely nagyon megtetszett, es ahol si
kerUlt egy lijabb allast is megkapnom, fgy 
projektkoorelinc'itorkent a kutat6kozpont 
vezeteset bfztak ram, 

Milyen elo1<esziiletet igenyel reszedrol 
egy-egy ilyen projekt? 

Egy-egy ilyen terepkutatasra val6 felke
szi.iles bizony nagyon sok elokeszi.i1etet 
igenyel. Ezek kozUI a legeIso - amit j6val a 
kiutazast megeloz6en kell megszervezni 
a kUlso intezmenyekkel torten6 koorelina
ci6, esetemben peldaul a perui projekttel 
val6 kapcsolatfelvetel, jelentkezes, majcl az 
6 visszaigazolasuk arr61, hogy mikor tudok 
resztvenni a kinti kutatasban. Egyes esetek
ben, a projekt megkoveteli kUlon engede
Iyek beszerzeset is, ami az internet segft
segevel ki.ilonbozo adminisztratfv feladato

kat igenyel. Ami a felkeszLiles itthoni reszet 
illeti, azt a kovetkez6kepp foglalnam ossze: 
kUlonbozo terepfelszerelesek, ruhazat, ma
darasz megfigyel6 eszkozok stb. vasarlasa. 
Tovabba egeszsegLigyi vonatkozascit tekint
ve a szi.ikseges oltasok beszerzese, am it 
szinten celszerLi minimum az utazast meg
el6zo egy h6nappal elobb "Ietudni". Yegi.il, 
ele nem lItols6sorban a repi.il6jegy-foglalas, 
es fontosnak taltom meg, hogy ne csak a 
celorszag e16vilagar61, hanem magab61 az 
adott orszagb61 is felkeszUljek, ezelt min
dig, mar h6napokkal az utazas el6tt utana
jarok, olvasok, hogy mire kijlltok, tlldjam, 
hogy mit erdemes meg megtekinteni ez e16
vilag mellett. Nem elhanyagolhat6 szem
pont a nyelvtudas sem, bar egy nyelv elsa
jatftasa hosszu id6t igenyel, es ha nem is 
varhat6 el valakit61, hogy minden altala lato
gatott orszag nyelvet elsajatftsa, azonban 
esetemben latin-1merikai talt6zkodasom 
okan a spanyolnyelvtudas szUkseges, ezert 
utazas elott nem a1t egy kis gyakorlas. 

Jelenleg milyen kutatasban veszel reszt? 
Jelenleg epp a doktori, azaz a PhD foko

zat megszerzesere keszU!ok az Australian 
National University-n (Ausztral Nemzeti 

Egyetemen), viszont a terepmunkat a mar 
j61 ismert perui terepen vegzem, aholjelen
leg populaci6-genetikai vizsgalatokat keszf
tek a nagytest(f arapapagajokr61. Tovabba 
demogratiai elemzest keszftek az adott 
populaci6r6l Delkelet-Peruban. Vizsgalom 
az elteljedesi.iket is a genetika eszkozeivel, 
hogy kideri.iljon, milyen osszefuggest mutat 
a kolt6terUIetek elhelyezkedese, valamint 
az agyagfalak latogatottsaga, illetve az 
agyagfalakat latogat6 papagajok faj- es 
egyeclszam-osszetetele. Sok minden mas 
mellett, a genetikai elemzesek soran szeret
nenk alTa is valaszt kapni, hogy ezeknek az 
arapapagajoknak mekkora az effd<tfv (vaI6
eli) poplilaci6 merete, es mekkora terUletet 
hasznalnak, mivel ezekre a kerdesekre 
annak ellenere, hogy ismelt papagajfajokr61 
van sz6 - erecleti el6helyiikon ecldig meg 
nem tucltunk valaszt kapni, 

Mennyire j6solhat6 meg elore, hogy fa
radsagos munkatok eredmenyekent sike
liil-e megmenteni a kihalas szelen all6 
papagajfajokat? 

Az a kutatas, amit most vegzUnk Peru
ban, nem konzervaci6-biol6giai kutatas, ami 
azt jelenti, hogy e konkret kutatas nem a 

ArapapagiJjok a Collpa Colorado agyagfalon ZOIdsziJrnyii arapapagiJjok (Ara chloropterus) egy agyagfaloll 
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A kezze1 nevelt arak nt?ha meglMogatjak a kutat6kat Harc az ertekes agyagert egy kek-sarga am (Am ammwlO) es egy 
a meg{rgyeloal/asaikon feketefejli papagaj (Pionus menstruus) kozott 

fajmeg6rzesre iranyu1. Ugyanis ott ezekb61 
az arafajokbol szerencsere stabil populaci
onk van. Amit vegziink, az tulajdonkeppen 
egy alapkutatas, tehar csak kozvetettenjarul 
hozza e faj meg6rzesehez, 1"5 arra iranyul, 
hogy szeretnenk tobbet megtudni nehany 
alapvet6 informaciot iIIet6en ezekr61 a fa
jokro1. lIyen az el6bb emlftett mozgasterlik 
kerdese. valamint keresslik a valaszt alTa, 
hogy a populacio genetikai allomanya valo
jaban mennyire valtozatos. veszelyeztetet
tek-e esetleg genetikailag, mennyire terjecl
nek szet a kolt6terUietlikr61. Ezeknek az 
allatoknak a szaporodas-biologiajat kutatva 
aTambopata Macaw Project is ilyen alapvet6 
kerdesekre keresi a valaszt, beleertve meg az 
emlftett l1lesterseges feszekoduk kihelye
zeset, feszekociLI projekteket. Amennyiben 
ezek az informaciok ismeltekke valnak sza
l1lunkra, 1"5 publikalt aclatkent mas kutatok
nak is a rendelkezesere allnak, akkor segit
seget nyLljthat a jov6ben az adott faj, illetve 
hasonlo fajok konzervacio-biol6giai kuta
tasahoz a kiilonboz6 el6fordulasi helyiikon, 

ezaltal remenyeink szeriat mas papagajfajok 
megmenteset is el6segithetjiik. 

Van-e olyan orszag, ami szakmai szem
mel nezve meg ismeretlen el6tted? 

Meg nagyon sok orszag van, amely isme
retlen el6ttem. Els6kent el1llitenem a Ko
zep-es Del-Amerikaban talalhato latin-a me
rikai orszagokat, amelyek eddig meg kima
raeltak. A kes6bbiekben peldaul szeretnek 
ellatogami Brazniatol kezdve Costa Rican 
keresztUl Guatemalaig. Ezekben az orsza
gokban erelekes lenne ugyanazokat a fajo
kat tanulmanyozni, mint Peruban. Nagyon 
erdekelne tovabba az azsiai fajok elterje
ctese, az a resz ugyanis teljesen ismeretlen a 
szamomra. Valamint, minthogy Ausztralia
ban tanulok, oda is kotnek bizonyos szalak, 
es nagyon erdekelne az 6ceaniai es azsiai 
szigetvilagon 1"16 papagajfajok szigetszenl 
populaci6inak az elteljecteset es evoluci6
genetikajat ~anull1lanyozni. 

Milyen veszelyeket rejt a munkad? 
Munkam soran sokat utazom tavoli, erin

tetlen helyekre az es6erel6kben, tehat ez 

mar eleve nagyon sokveszelyt rejt magaban. 
A foly6kon keskeny haj6kkal kozlekecliink. 
am els6dleges veszelyforraskent avadont es 
a vadvilagot emlftenem, gonelolok itt a 
kigyomarasokra vagy a p6kcsipesekre. Saj
nos tobb ilyen esetet is lattam Peruban, 
szerencsere en meg nem szenvedtem el 
hasonl6t, am ilyen esemenyek el6forelulhat
nak. Tovabba a munkank soran fel kell jut
nunk az arapapagajok feszkeihez, al1lelyek 
a fakon kb. 20-30 meteres magassagban ta
lalhat6k, ezekre ipari alpinista- 1"5 hegyma
sz6 technikakat alkalmazvajutunk fel, ami
mondanom sem kell szinten - nem veszely
telen feladat. Vaelon befogott arapapaga
jokkal is dolgolUnk, amelyek - vaclallatokr61 
leven sz6 - igen agresszivak tudnak lenni. 
Minelig nagyon koriiltekint6en kell eljarni, 
mivel igen nagyot tudnak csipni. 

Szakmai elfoglaltsagaid mellett jut-e 
id6d megismerni az adott orszag kultu
rajat, nevezetessegeit? Ezek koziiI melyik 
volt szamodra a legerdekesebb? 

1gen, mindig igyekszem id6t szakftani az 

A Col/pa Colorado, a/lOl a kutat6k a papagajok agyagevo 
viselkedeset tanulmanyozzak, Tambopata, Peru 

tgy kektorkii am (Am giaucoglliaris) csalad kozepen egy juvenil 
egyeddel, Beni provincia, Bolivia 
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Egy mesterseges kOlt616d6ban kolto skarlat 
am (Am macao) 30 meteren a talajsz;ntfelett 

adott orszag kultllrajanak es tbltenelmenek 
megismeresere is. Engem szemely szerint 
az 6si civilizaci6k erdekelnek, a kLiianbaz6 
ramok, mllzellmok es tartenelllli helyek fel

Amig a klltatok ellenorz;k a feszekben 
talalllato jiokakat, a sziil61< tObbny;re egy 

kozeli rigon varakoznak 

keresese, amelyet egyebkent mindig celul 
tCfzok ki azokban az orszagokban, ahova el
jutok. Eddigi legerdekesebbek ezek kazi-il: 
lllexik6i munkam soran a Yucatan-felszige
ten levo lelohelyek felkeresese a majak 
nyomdokaiban. Peruban az inkak oroksegei 
pI.: Machll Picchu, (usco, a Titicaca-t6 haj
dani kliiturai, valamint Eszak-Peru szamos 
ismeretJen 6si kulturajanak, meg az inkak 
elotti id6kb61 szarmaz6 leletei, piramisai. 
Az. el6vilag mellett tehar, mindezen utak 
soran nagyon sok erdekes dolgot ismer
hetek meg a tOltenelemrol is. 

Milyen szakmai terveid, itlmaid vannak 
a jovot iIIetoen? 

Akozeljov6 telvei kazott szerepel egy ter
meszetvedelmi ismeretterjeszt6 film keszf
tese a perui projektrol es kutat{lsr61, amely Kezzel nevelt es v;sszavaditott skarlat araterveink szerint szelesebb nezokozonseget 

(Am aramllna)celozna meg. Az ismeretteljesztes altaI 
szeretnenk kozelebbrol meg.ismertetni az 
emberekkel az adott terLilet el6vilagat, ahol a sOltesfejCf papagaj (Psittrichasjiilgidus) 
meg6rzesenek fontossagat, melt pI. sokan konzelv,ici6-bioI6giajaval, valamint az indo
nem is tudjak, hogy a cIelkelet-perui 6serd6 malaj es 6ceaniai szigetvilag papagajfajaival 
ad otthont Foldi-ink legnagyobb es legval foglalkoznank. 
tozatosabb fajosszetetelenek. Kesobbi telv Munkcidhoz es jov6beni terveidhez na
tovabba Latin-Amerikaval kapcsolatban pI. a gyon sok sikelt es j6 egeszseget kfvanok! A 
sarga szarnyCI ara (Am macaa) teljes fajelter magazin 0lvas6inak neve ben is koszonom, 
jedesi teri.ileten torteno populaci6genetikai hogy megosztottad vellink elmenyeidetl 
vizsgalata, alfajokra kiteljed6en. Tavlati ter
vek kozott szerepel egy Uj-Guineai prajekt. Bordas Krisztina 

Collpa: kiilonosen Del-Amerikaban (de peldaul Mexik6ban, Kong6ban vagy Uj-Guinean 
is) megtalalhat6, a foly6vfz es esozesek altaI kimosott agyagfal a foly6k menten. Nem 
csak tajelem, de fontos oko16giai szerepe is van, mivel nagyon sok emlos es madalfaj 
(fOleg papagajok) larogatjak naponta, hogy taplalkozzanak belole. Vilagviszonylatban 
Delkelet-Peruban talalhat6 a legtobb collpa (f6leg geol6giai adottsagok miatt) es itt tobb 
papagajt is vonz, mint mas helyeken. Ez val6szfnUleg annak koszonheto, hogy a 
kornyeken talalhat6 novenyeknek alacsony a natriumtaltalmuk, amit fgy az agyagban 
kotott natrimmal p6tolnak. Tovabba az agyagszemcsek negatfv toltese segft megkotni 
az altalaban pozitfv toxinokat (mereganyagokat), amiket a papagajok gylimolcsok elfo
gyasztasa reven vesznek magukhoz. Az. agyagszemcsek egy vekony filmreteget is 
kepeznek az emesztotraktusban, ezaltal fizikai vedelmet is nyujt a mereganyagokkal 
szelllben (az agyag ezen tulajdonsagat sok human gy6gyszer is felhasznalja). 

Dfszmadar Magazin 2010. 8. 

TRC: Tambopata Research Center azaz Tambo
pata Kutato «ozpont, amely Delkelet Peru eso
erdejeben, Madre de Dios taltomanyban talal
hat6, tOvarosa a Madre de Dios foly6 paltjan 
fekv6 Puelto Maldonado. A kutat6kozpont a 
Tambopata foly6 fels6 folyasan, Puerto 
Maldonado-t61 Illintegy 100 km-re helyezkedik 
el. A kutat6kozpont egy, a Rainforrest 
Expeditions altai uzemeltetett turista lodge-ban 
kapott helyet. Ez a projekt idestova husz eves 
mCtltra tekint vissza, az 1980-as evek vegen 
talaltak meg ezen a reszen a vilag edd.ig ismelt 
legnagyobb agyagfalat, a Collpa Colorado-t, ame
Iyet rengeteg papagajfaj, tObbek kozott a nagy 
arapapagajok is latogatnak. Tulajdonkeppen 
ennek az agyagfalnak a megfigyelesevel vette 
kezdetet a Tambopata Macaw Project, ami neve
bol kiindulva - ki-i1onosen kezdetben - az arapa
pagajokra oriental6dott. Kesobb a projekt - foly
tatva a kutatast - megtaltotta a collpa monito
ringjar, mint alland6 kutatasi tema, am emellett 
mesterseges kolt61aclak kihelyezesevel is foglal
kozik. Ez tulajdonkeppen nem a helyi populaci6 
vedelme miatt szukseges, hanem sokkal inkabb 
kutatasi celt szolgal, hogy kiderliljon, az arapa
pagajok milyen koltoladakat reszesftenek el6ny
ben, illetve ennek a felmeresnek az eredmenyet 
mas teri-i1eten is - ahol erre a fajok leginkabb ra
szorulnak - fellehet hasznalni konzervaci6 biol6
gia, azaz fajmegorzes celjara. Ez a kutatas egyeb
kent a mai napig is tart. Kesobb megpr6balkoz
tak a feszkekben leva harmadik fi6ka mesterse
ges felnevelesevel (ami altalaban a termeszetben 
mindig elpusztul), majd visszavadftasaval, ami 
szinten sikerrel vegz6dott. A koltoszezonban a 
mai napig zajlik az arapapagajok szaporodasbi
016giai vizsgalata mind a kolt6ladakban, mind 
tel'meszetes feszkekben. Egesz even at folyik a 
papagajok cenzusa (egyedszamuk megbecsu
lese) az agyagfalnal eppligy, mint az erdoben. 
Ennek feladata felmerni, hogy a klilonboz6 fajok 
mennyi egyede larogatja az agyagfalakat a 
kornyeza erdakbol, mindez milyen osszenigges
ben all egymassal, iIletve milyen szezonalis elosz
last mutat a collpa latogatottsaga. Tobb reszku
tatas is foglalkozik a ki.ilonbOzO papagajfajok 
taplalkozasi viselkedeseivel is, pr6balva kiderf
teni es dokumentalni mindazon novenyfajokat, 
amelyek barmely reszet madaraink terllleszetes 
korUlmenyek kozott fogyasztjak. A napjainkban 
foly6 munka ujabb iranyvonalat a genetikai 
kutatasok, populaci6genetika teszi ki, az en PhD
m is ezzel foglalkozik. Ujabban a projektvezetak 
celkent tUztek ki e papagajok elahelyenek felter
kepezeset is, mivel arra keresnek valaszt, hogy 
mekkora kiterjedesG a nagytesru papagajok altai 
hasznalt "home range"(eletter). Ezt ugy oldjuk 
meg, hogy mGholdas nyomkovet6 nyakolvet 
szereJunk a yadon befogott arapapagajokra, es 
ezzel nyomon tudjuk kovetni azt a teri.i1etet, 
amit hasznalnak. Tovabba jelentos reszet teszi ki 
a jelenlegi kutatasnak a fi6kak, valamint a yadon 
befogott felnatt egyedek allatOlvosi viszgalata, 
ami arra keresi a valaszt, hogy mik az egyes fajok 
normalis elettani alapertekei, aminek nagy hasz
na varhat6 az allatorvosi kezelesek soran. A 
fi6kakt61 vett rendszeres begymintak pedig arra 
pr6balnak majd valasz adni, hogy termeszetes 
el6helylikon mivel etetik fi6kaikat az egyes arafa
jok. Akit reszletesebbell erdekel a projekt 
tevekellysege felkeresl1eti a Tambopata Macaw 
Project {Ij IlOnlapjat, amit Gyllri keszitett, az a/6bbi 
cimen allgol es Iramarosan spanyol nyelven: 
www.macawproject.org 


