Karácsonyi madarásztúra Ghánában
Kovács Endre, 2021. december 19-29.

Az alábbi beszámoló tíznapos ghánai utam jegyzeteiből kerekedett ki. A magyar madárneveket az Avibase-ről
bányásztam elő, nem tudom mennyire hivatalosak, ezért odatettem az angol neveket is. Teljes fajlista:
https://ebird.org/tripreport/26914. E-mail: kovacen@gmail.com

Bevezető
Kb. két éve kezdtem el madarászni, és már egy ideje játszogattam a gondolattal, hogy el kéne menni Afrikába
előbb-utóbb. Aztán elolvastam Noah Strycker Birding without borders című könyvét, mely szerint megkísérelte
megdönteni az egy év alatt látott madarak rekordját. Van benne egy fejezet Ghánáról, ami elég gyorsan
eldöntötte, melyik országba is fogok utazni. Kapcsolatba léptem az ország elsőszámú eBird felhasználójával,
Kwame Brown-nal, megbeszéltünk egy tíz napos útitervet, megvettem a repjegyeket, és már intézhettem is a
vízumot. A tiszteletbeli ghánai konzul neve Entz Boldizsár, aki arra a kérdésemre, hogy milyen a biztonsági
helyzet Ghánában, azt felelte, hogy az ő autójára egyszer már rálőttek, mert túl közel ment egy aranybányához.
Arról is biztosított, hogy a feketék sokkal rasszistábbak, mint mi, amely kijelentésével sikerült is történelmi
érzéketlenségét bizonyítania. A vízumért 120 eurót kért, ami sokkal több, mint amit a prágai követségen kérnek.
Az oltóközpont orvosa a lelkemre kötötte, hogy szedjem a maláriagyógyszert, fújjam be magam DEET-tel
nyolcóránként, és szúnyogháló alatt aludjak. Ehhez képest egyszer találkoztam szúnyoggal, az se Anopheles volt.
Ghána az első afrikai ország, amely a gyarmati idők végeztével elnyerte függetlenségét, melyet az ország népe
Kwame Nkrumah-nak köszönhet. Ő egy nemzeti kincs volt, aki az elsők között próbálta hirdetni a
pánafrikanizmust, miszerint ha Afrika minden népe egyesülne, sokkal jobban járna mindenki. Természetesen
nem itt tartana Afrika, ha ez a tan bármilyen szinten is megvalósult volna, de ez soha nem volt a fejlett országok
érdeke. Az angolok egyszerűen Aranypartnak nevezték a mai Ghánát, mivel töménytelen mennyiségű aranyat
lehetett a kikőtőiből elszállítani. Hiába értek véget a gyarmati idők, az országot továbbra is szipolyozzák, legfőbb
exportcikkei a nyersolaj, arany, és a kakaó. Mivel már a nyersanyagok szintjén lerabolják őket, így esélyük sincs
saját ipart felépíteniük. Ennélfogva marad a szegénység és a nyomor a 21. században is.

Shai Hills
A célom 300 faj megfigyelése tíz nap alatt. A repülőteret elhagyva az afrotropikus faunaterület első madara egy
pajzsos varjú (Pied Crow). Dél körül érkezvén van elég időnk meglátogatni az első élőhelyet, amely a főváros
Accrától nem messze lévő Shai Hills rezervátum, nyílt fás szavanna. Érdekesmód az egész Guineai-öböl
partvidékét esőerdőnek kellene borítania, de itt úgy alakultak a helyi klimatikus viszonyok Accrától egészen
Nigériáig, hogy az északabbra fekvő szavanna-erdő mozaik beékelődik egészen a tengerpartig (Dahomey Gap),

két részre vágva az esőerdei zónát. Az ettől nyugatra fekvő felső-guineai erdőzóna a számunkra érdekes, mivel
számos (összesen 14) endemikus fajnak ad otthont, amik a másik oldalon fekvő kongói zónában nem fordulnak
elő (persze ott meg olyan madarak vannak, amik itt nincsenek). Ez az ország legkisebb nemzeti parkja, de mikor
egy dombtetőről lenézek az egészre, a horizont végtelennek tűnik. Az évnek ebben a szakaszában a Harmattan
nevű szezonális passzátszél fúj északkelet felől, ami nagy mennyiségű szaharai homokot szállít ide, amitől a
levegő eléggé porosnak látszik.

Vezetőm egy Yaw nevű, nagyon intelligens, 30 körüli srác a Dagomba népcsoportból. A ghánai keresztnevekből
tudni lehet, hogy az illető a hét melyik napján született, mert annak megfelelően adják (Yaw <-- csütörtök).
További kísérőim a sofőr, illetve egy kötelező parkőr. Az első normális madarak az első normális élőhelyen egy
északi fekete légykapó (Northern Black-Flycatcher) és egy sárgatorkú bülbül (Yellow-throated Greenbul). Viszont
a leggyakoribb madarak szinte mindenhol, ahol megfordultam, a barna bülbül (Common Bulbul), a barna kánya
sárgacsőrű alfaja (Yellow-billed Kite), és a kis szarkapinty (Bronze Mannikin). Egyéb gyakori fajok itt a szürke tokó
(African Grey Hornbill), az ametiszt fényseregély (Violet-backed Starling), a turákóféle nyugati lármásmadár
(Western Plantain-eater, amely angol nevével ellentétben nem eszik banánt), a sarkantyús frankolin (Doublespurred Francolin), vagy a pálmaszarka (Piapiac). Másnap reggel újra kilátogattunk ide, és meg is lett a vöröshasú
szirticsuk (Mocking Cliff-Chat) fehérkoronás alfaja, melynek ez a legjobb lelőhelye az országban. Érdekes volt
még a sisakos pápaszemesgébics (White Helmetshrike), a fecskefarkú gyurgyalag (Swallow-tailed Bee-eater), a
szenegáli papagáj (Senegal parrot), valamint a sziklafalakon szórakozó páviánbandák. Pár éve hoztak ide DélAfrikából egy nem őshonos struccpárt abban a reményben, hogy majd benépesítik struccokkal a rezervátumot,
de miután a hím megdöglött, ez a remény szertefoszlott.
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Accra, Winneba, Cape Coast
A következő élőhely eléréséhez át kellett autóznunk az erősen
bedugult Accrán. Egy csomó fajt össze lehet gyűjteni a
Sikra
városban: gyakori a pálmagerle (Laughing Dove), a sárgacsőrű
gébics (Yellow-billed Shrike), a sikra (Shikra), a piroscsőrű
kúszóbanka (Green Woodhoopoe), a fehérszemű fényseregély
(Splendid Starling), ibolyás fényseregély (Purple Starling), tarka
halkapó (Pied Kingfisher), stb. Most kezdtem el igazán
regisztrálni magamban a ghánai életkörülményeket. A
szegénység egészen megdöbbentő, durvább mint amit
Indiában láttam. A kátyús, szeméttel szegélyezett utakon
haladva nyomorúságos embereket látok, akik mindenféle
portékától próbálnak megszabadulni az út szélén: üdítők,
maniókagyökér, wc papír, banán, csúzli, péksütik, covidmaszk, rágógumi, import alma, popcorn, használt
laptopok kiterítve a napon, teljes ülőgarnitúrák és matracok vörös porral fedve, bicikligumik, műanyag játékok,
kalapok, poroltók, piros háromszögek. Egy férfi fél disznót egyensúlyoz a fején. Másikuk egy vödör friss halat
próbál eladni, sebesen ugrálva egyik kocsitól a következőig. Ha egy sofőr érdeklődik a narancs iránt, azonnal
négy másik nő is ott terem a sajátjával. Sokan unottan, enerváltan kóvályognak. Mások udvariasak, finom
modorúak. Ami viszont közös mindenkiben, az a vallás. Legtöbbjüknek Jézuson kívül semmijük nincs. Az európai
misszionáriusoknak nem volt könnyű dolguk velük, de manapság már a kereszténység mindent áthat. Meg sem
fordul a fejükben, hogy igazából Jézus egy kiváló eszköz a nép nyugodtan tartására, miközben minden szinten ki
vannak használva. Egy boldogabb élet ígérete
elviselhetővé teszi a valódi életet.
Pajzsos varjú
Késő délután érkezünk a következő helyre, egy
tengerparti bozótoshoz (Winneba Plains). Mivel szinte
minden madár új, élvezettel veszek fel a listámra
minden
szalakótát,
gyurgyalagot,
bajszikát,
nektármadarat. Szerencsémre egy nagyon színes berber
bozótgébics (Yellow-crowned Gonolek) nem zavartatja
magát és hagyja, hogy lefotózzam. Innen nem messze
egy lagúna mindenféle telelő gázlómadarat tartogat, és
mivel nem régóta madarászom, itt is találok magamnak
pár új fajt.
Estére megérkezünk a Cape Coast nevű városba,
amely egy híres rabszolga-erődítmény helyszíne (egy
a negyvenből a teljes ghánai partszakaszon). Sok ezer
ember végállomása volt ez a hely, mielőtt
átszállították őket az Atlanti-óceánon embertelen
körülmények között. Pár éjszakát a Hans Cottage
Botel nevű szállóban töltök, ami krokodilos taváról
nevezetes. A krokodilok naphosszat döglenek a tó
körüli ösvényen, némileg megnehezítve a
körbesétálást. Általában itt szállnak meg a külföldi
madarászok, mert a tó közepén van egy szigetecske,
amely mindenféle szövőmadárnak ad otthont.
Állítólag nemrég még ez volt a narancs-szövőmadár
Szürke tokó
(Orange Weaver) legjobb lelőhelye Ghánában, de én
semmiféle szövőmadarat nem láttam az itt tartózkodásom alatt. Helyette pásztorgémek vették birtokukba
esténként.
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Kakum
A következő napot a Kakum Nemzeti Parkban kezdjük, ami egy kihagyhatatlan felső-guineai esőerdő, ahol kb. 40
méter magasan hét fát függőhidakkal kötöttek össze, hogy lehessen sétálgatni a lombkoronában. Öt órát
töltöttünk a platformokon nézelődve-spektívezve, így olyan fajokat is láthattunk, amik a talajszintről
nehezebben megfigyelhetők. Nem vagyok egy nagy fotós, de egész jó képeket lőttem jó néhány izgága
nektármadárról (örves, olajzöldhasú, fakótorkú, kis zöld, kékhátú, olajzöld) az öntudatos guineai tokóról (African
Pied Hornbill), vagy a gyönyörűszép bársonyos gyurgyalagról (Black Bee-eater). Egy fehérhasú erdeigerle
(Tambourine Dove) fészekanyagot szállított épp. Izzadságra jövő apró méhek (sweat bees) próbáltak belerepülni
minden testnyílásomba. Egy igen látványos feketesisakos szarvascsőrű (Black-casqued Hornbill) is megjelent,
messzire szálló, ugató hangot hallatva. A vicces kinézetű parókás tokó (White-crested Hornbill) fészekodút
vizsgálgatott. Bár a Klaas-rézkakukk (Klaas’s Cuckoo), a rezes fénykakukk (Dideric Cuckoo), vagy a sárgacsőrű
bozótkakukk (Blue Malkoha) csinos kis madarak, hiányoltam az aranykakukkot (African Emerald Cuckoo) a
repertoárból. Afrika legkisebb madara, a mindössze 7,5 centis lombjáró függőcinege (Tit-hylia) is megjelent. És
bár nem került elő az endemikus Sharpe-liánposzáta (Sharpe’s Apalis), láttunk helyette szenegáli paradicsomlégyvadászt (Black-headed Paradise-Flycatcher), aranyörvös szövőmadarat (Yellow-mantled Weaver),
pirostarkójú püspökmadarat (Red-headed Malimbe) vastagcsőrű pamathátú-gébicset (Sabine’s Puffback). Nem
túlzás kijelenteni, ez a hely minden természetbarát álma. És milyen hangzatosak ezek a magyar madárnevek!
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Délután az erdő szélén sétálgattunk banán, kókusz, olajpálma és manióka ültetvények mentén. Behívtunk egy
úgynevezett pettyegetett bolyhosfarkút (White-spotted Flufftail), ami egy guvatszerű, bujkáló madár. A
fehértorkú gyurgyalag (White-throated Bee-eater) nagy számban fordul elő az ilyesmi élőhelyen. Egyébként kezd
kialakulni a napi rutinom. Minden nap ötkor kelek, reggelizek, és mire hatkor feljön a nap, már kinn vagyunk
terepen. Kb. tizenegyig madarászunk, ekkor már elég erősen tűz a nap. Beülünk a kocsiba és elmegyünk a
következő helyszínre, vagy vissza a hotelba és ott töltjük a legmelegebb órákat. Aztán 3-4 körül újra kimegyünk,
majd napnyugtakor befejezzük.
A következő reggel egy hasonló, ültetvényekkel szegélyezett fás-bozótosban nézelődünk. Találtunk egy fészkelő
guineai tokó párt, valamint egy vegyes málinkó-szövőmadár (Village Weaver) és fekete szövőmadár (Vieillot’s
Weaver) kolóniát. Az egész úton itt lövöm a legjobb képeket, mivel a madarak nagyszerű fényben pózolnak pár
méterre csak. Hogy tudnak ezek fészket szőni kéz nélkül? Előkerül egy csinos erdei csuk (Forest Robin) is,
valamint az első pálmakeselyű (Palm-nut Vulture). Ez fura egy keselyű, ugyanis túlnyomórészt
pálmagyümölcsöket eszik. Amint az olajpálma-ültetvények az egész trópusi övezetben egyre inkább felváltják az
őserdőket, és ahogy az összes többi keselyűfaj populációi számos okból kifolyólag szépen lassan mind
összeomlanak (itt is, mint Indiában), a pálmakeselyű vígan eléldegél az olajpálma termésén. Egy másik furcsa
raptor az afrikai odúhéja (African Harrier-Hawk). Ennek annyira hajlékonyak a lábízületei, hogy simán kipiszkálja
a fák odvaiból a madárfiókákat. Kb. fél kilométerre behatoltunk az erdőbe is, ahol egy afrikai sárgarigó fajt
(Western Black-headed Oriole), kontyos bülbül (Western Bearded Greenbul) csapatot és szorgosan kalapáló
tűzhasú harkályt (Fire-bellied Woodpecker) találtunk.
Később meglátogattunk egy víztározót, ahol is egy virágzó gyapotfa koronáján nem kevesebb mint ötféle
nektármadár táplálkozó egyedeit figyeltük meg (örves, zöldfejű, fakótorkú, ragyogó és rezes), illetve egy pár
endemikus rézfényű fényseregélyt (Copper-tailed Starling). Egy vakmerő óriás halkapót (Giant Kingfisher) egész
közelről fotóztam. Estefelé elkezdtek gyülekezni a szarvascsőrűek és kb. negyvenen lehettek, mire elhagytuk a
helyszínt.
Másnap reggel nagyon gyorsan zajlanak a
megfigyelések. A túra szervezője (Kwame <-szombat) végre csatlakozott hozzánk, így két profi
madarász és egy fiatal tanítványuk társaságában
töltöm a napot. Négy pár szem és fül elég hatékony
tud lenni, ugyanis alig tudtam tartani a lépést a
listával. Mivel a hangokat nem ismerem, csak
azokat rögzítettem, amiket jól meg tudtam nézni. A
nap közepéig 69 faj gyűlt össze, ami magasan a
legtöbb az egész úton. Az élőhely erdőszél, kakaó,
olajpálma és gumifa ültetvényekkel. Végre meg
tudjuk figyelni a szürkefejű blédát (Grey-headed
Bristlebill) és a fehércsőrű bozótgébicset (Lowland
Sooty Boubou), mindkettő eléggé szégyenlős.
Előkerül mind a négy püspökmadár (csuklyás, vöröstorkú, kontyos, pirostarkójú), három négerpinty, mindkét
erdei kamaroptera, négyféle erdei bádogosmadár (tinkerbirds), a legszebb díszlégykapó faj (Red-cheeked
Wattle-eye). Spektívvel jól meg tudtunk nézni egy Cassin-vitézsas (Cassin’s Hawk-Eagle) párt.
Afrikai levéljáró

Kora délután fölautóztunk a Pra-folyóhoz, ez megbízható lelőhelye a kövi székicsérnek (Rock Pratincole) és a
ragyogó fehértorkú fecskének (White-throated Blue Swallow). Néhány helyi fiatal gyűlt össze körülöttünk,
kacarászva néztek bele a spektívbe. Estefelé visszamentünk az előző napi élőhelyre, ahol két új fajt vettem fel:
foltos harkály (Buff-spotted Woodpecker) és kékcsőrű pinty (Western Bluebill). Itt lövöm eddig a legjobb
nektármadár képeket. Valószínűtlenül rikító lángszínű szövőmadarakon (Black-winged Bishop) bámészkodom.
Négy teljes nap alatt kétszáz faj gyűlt össze. Ez több, mint ami otthon összejött két teljes év alatt.
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Picathartes
Szenteste az erdő közepén találom magam, valami különlegességre várva. A híres Picathartes élőhelyén vagyok,
ez lesz idén a karácsonyi ajándékom. Ezt a madarat filmezte le Attenborough fekete-fehérben, mikor először járt
Afrikában, még az ötvenes években. Magyar neve fehérnyakú gólyalábúvarjú (White-necked Rockfowl), a család
másik faja, a szürkenyakú, Kamerunban található. Fura kinézetű madár, egyedi fészkeléssel, a Nyugat-Afrikát
látogató madarászok egyik fő célpontja. Én nem annyira értettem, mire ez a nagy felhajtás, amíg le nem ültettek
kb. tíz méterre egy hatalmas szikladarab elé, a ferde alsó felszínén négy jól megtermett sárfészekkel. Egyórányi
várakozást követően elkezdtek megjelenni ezek a varjúméretű, matt fekete-fehér, csupasz sárgaarcú madarak,
a sziklájuk alatt ugrabugrálva. Fogalmam nincs hogy kerülhettek az erdő közepébe ezek a kősziklák, de biztos
nagyon rég ott vannak, ha a Picathartes megtanulta kihasználni ezeket fészkelőhelyként. Öten gyűltek itt össze
sötétedésig, itt töltik az éjszakát. Csak 2003-ban fedezték fel őket újra Ghánában, előtte azt hitték, kipusztult az
országból. Ebben az erdőben minden szikla Picathartes fészkeket rejt, és a közeli falu lakói aktívan részt vesznek
a védelmezésükben. Minden látogató köteles közösségi díjat fizetni és egy-két falusi mindig felkíséri az embert
a helyszínre, csak hogy biztosak legyenek benne, nem teszünk kárt a madarakban. Úgy tűnik, jó munkát
végeznek, mert nőni kezdett a számuk az elmúlt tíz évben, mostanra kb. kétszázan vannak ebben az erdőben
(egész Felső-Guineában pár ezren lehetnek).

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

Karácsony első napját egy vegyes erdősültetvényes területen kezdjük az erdőszavanna átmeneti zónában, mivel
elkezdtünk észak felé haladni. Nagyon
ködös a reggel, nem látni túl messzire, de
így is sikerül egy Puvel’s Illadopsis-t
behívni. Úgy néz ki, ezt a megfeszített
tempót elkezdte megérezni a testem. Nem
érzem magam fáradtnak, de mostanra a
hátam nem bír többet két óra
menetelésnél. Ami probléma, mert csak
ezután jönnek a valódi szavannák. Előtte
viszont még meglátogattuk a Volta-folyót,
ahol a krokodilmadarat (Egyptian Plover)
kerestük. Túl későn érkeztünk, így nem
találtuk meg, viszont szerencsénk volt egy
szerecsentörpegémmel (Dwarf Bittern).

Mole
Végre megérkezünk a Mole Nemzeti Parkba. Hatalmas, 4500 km2-es, nyílt, fás guineai szavanna, kb. 600
elefánttal. Ezen a reggelen 34 új fajt vettem fel a listámra. Pompás nektármadár (Beautiful Sunbird),
törpenektármadár (Pygmy Sunbird), egy ritkán látott dögkeselyű (Egyptian Vulture), egy kooperatív bukázósas
(Bateleur), jópár jégmadár faj (Schiller, malachit, szürkefejű, kékbegyű), fehérkontyos rozsdásrigó (Snowycrowned Robin-Chat) gazdagítja a napunkat. Egy igen látványos kármin gyurgyalag (Northern Carmine Bee-eater)
banda vadássza le a bozóttűz elől menekülő szöcskéket. A nap közepére Kwame szépen belázasodott, de miután
adtam neki két Algoflexet, másnapra jobban lett. A srácok nagyon keményen dolgoznak, így nem csoda, hogy az
ő testük is protestál, nem csak az enyém. Persze az is lehet, hogy szimplán covidos. Délutáni túránk a szavanna
belsejébe vezet minket, ahol egy leégett tisztáson kongói lilét (Forbes’s Plover) és egy kétségbeesetten rikácsoló
fehértorkú frankolint (White-throated Francolin) találunk. Este afrikai füleskuvikok (African Scops Owl)
hívogatnak, le is lámpázunk egyet. Egyéb éjjeli érdekességek egy galágó, egy huszármajom család, és egy tarajos
sül.
Vacsoránál Yaw kinyilvánítja véleményét a családokról. Egyelőre ő nem akar családot alapítani, mert nem
szeretné, hogy a gyerekei úgy szenvedjenek, mint ahogy ő szenvedett gyerekkorában. Egy kis faluban nőtt fel a
szavannán, ahol is reggelente 12 kilométert gyalogolt az iskoláig üres gyomorral. A napot az iskolában töltötte
evés nélkül, majd hazagyalogolt, ahol este megkapta a nap egyetlen adag ételét. A szüleit nem izgatta, eszik-e
vagy nem, arra sem kötelezték, hogy iskolába menjen. Minden reggel az ő döntése volt, elindul-e vagy otthon
marad. Az ehhez hasonló sztorik perspektívába helyeznek egy-két dolgot az emberben. Például azt, hogy vajon
a vezetőim miért nem abban a hotelben töltik az éjszakát, ahol én, vagy hogy miért nem esznek ugyanabban az
étteremben, ahol én. Bár nem gyarmatosítóként érkeztem Ghánába, a tátongó egyenlőtlenség miatt mégis
gyakorta kellemetlenül érzem magam. Egyik nap felajánlottam, hogy kifizetem az ebédjüket, csak egyenek
velem, ne menjenek át a szomszéd étterembe. Egyébként ki akartam próbálni a helyi kajákat, de ők okosabbak
voltak és nem engedték. Nem is volt semmi bajom az úton. Mindenféle kukoricából, maniókából készült
tésztákat esznek (fufu, kenkey) csípős levesbe mártogatva, amit rágás nélkül lenyelnek. Én maradtam a csirkénél,
halnál, rizsnél, gyümölcsöknél.
A következő hajnal hihetetlen élmény. A Mole hotel egy szakadék szélén épült, így ha az ember reggel lenéz a
szavannára, ellenállhatatlan érzés fogja el fürdőző elefántok, ébredező páviáncsaládok láttán. Melegedő
keselyűk készülődnek felfeküdni a termikekre, hogy jó magasra fel tudjanak körözni. Csak állunk a szakadékon,
a madarak pedig folyamatosan jönnek és jönnek fölfelé a völgyből. Végsebességgel kattintgatom a fényképezőt.
Később lemegyünk a tóhoz és a majmok között sétálgatunk. Hatvanegy madárfaj gyűlik össze ma reggel, pl.
sárgahasú lombgalamb (Bruce’s Green-Pigeon), guvatszalonka (Greater Painted-Snipe), hadadaíbisz (Hadada
Ibis), fekete sarlósbanka (Black Scimitarbill), piroscsőrű tokó (Northern Red-billed Hornbill), vöröstorkú
gyurgyalag (Red-throated Bee-eater), szürkebegyű harkály (African Grey Woodpecker), szürkefejű eremomela
(Senegal Eremomela), ollósfarkú fecske (Fanti Sawwing), bíbormellű nektármadár (Scarlet-chested Sunbird),
bajszos szövőveréb (Chestnut-crowned Sparrow-Weaver), piroslábú atlaszvida (Village Indigobird), uszályos
paradicsomvida (Exclamatory Paradise-Whydah), barna csicsörke (West African Seedeater), stb.
A kiba…tt covid teszt miatt egy nappal korábban el kell hagynunk Molét. Visszamegyünk a Volta-folyóhoz, hátha
sikerül most a krokodilmadarat elkapni. Angol neve egyiptomi lile, de Egyiptomból már rég kipusztult. Egy
hérodotoszi legenda szerint a krokodilok tátott szájából szedegeti ki a húsmaradékot, de erre persze nincs
modernkori bizonyíték. Meg is találjuk végül egy csomó vicces kinézetű csíkosnyakú (Wattled Lapwing) és
fehérfejű bíbic (White-headed Lapwing) társaságában. Élmény volt egy csapat gesztenyeszínhátú verébpacsirta
(Chestnut-backed Sparrow-Lark) is. A főútra visszafele menet rengeteg madárral találkozunk. Egy kiszáradt
meder pocsolyáinál gyülekeznek különféle asztrildok, tűzpintyek, amarantok, rigótimáliák, fűposzáták,
gyurgyalagok. Gyíkászölyvet (Lizard Buzzard), sáskaölyvet (Grasshopper Buzzard), szavannaölyvet (Red-necked
Buzzard) fotózok a balzsamos délutáni napfényben.
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Hosszúfarkú fényseregély

Megkezdjük kínkeserves, 450 km-es, hétórás utunkat vissza a nyüzsgő Kumasi városába. Pár nyugat-afrikai
sajátosság az autópályán:
•
•
•
•
•
•
•
•

átkelő tehéncsorda,
túlzottan gyakori, indokolatlan és mindig váratlan fekvőrendőr, a gyorshajtás egyedüli korlátozói,
az út közepén táncoló meztelen félőrült,
ugyancsak túl gyakori rendőri ellenőrzőpontok, karácsonyi ajándékot kéregető rendőrtisztekkel,
hirtelen füstfelhő az éjszaka közepén, drasztikusan lerövidítve a látótávolságot,
szlalomozás kecskék között,
vakító reflektorok: itt nem kapcsolják le, ha jön szembe valaki, nem is értem hogy nem vakul meg mindenki,
életveszélyes előzések.

Kisebb csodának érzem, de végül késő este megérkezünk a szállodába.
Bobiri
Másnap hajnalban a Bobiri erdőrezervátumba vezető ösvényen ébredezem. Ma (9. nap) sikerül begyűjtenem a
háromszázadik fajt egy csapatnyi reggeliző magtörő szövőmadár (Grosbeak Weaver) formájában. Az erdőben
sikerül összeszedni még pár fajt, melyekről máshol lemaradtam. Például itt találkozunk először a karizmatikus
jákóval (Grey Parrot). Ezt a papagájt olyan szinten használja ki a nemzetközi kereskedelem, hogy manapság már
csak hellyel-közzel lehet vele összefutni. Habár ebben a védett rezervátumban még szaporodnak, ez nem gátolja
meg a haszonlesőket, hogy időnként kirabolják a fészküket. Két új szarvascsőrűt is fogtunk itt: törpetokó (Redbilled Dwarf Hornbill) és fényesszárnyú tokó (Black Dwarf Hornbill). A különleges Latham-frankolin hallatta a
hangját, de egy nyomorult mongúz elűzte, mielőtt megláttuk volna.
Utószó
A túra utolsó állomása a Sakumono lagúna Accra belterületén. Az egész úton csak itt tudok normális
bagolyfotókat készíteni, mégpedig egy pamatos füleskuvikról (Northern White-faced Owl). Látunk még
hosszúfarkú fényseregélyt (Long-tailed Glossy Starling), szakállas bajszikát (Bearded Barbet), sáfránysárga
sarkantyúspityert (Yellow-throated Longclaw). Az utolsó felírt madár egy több száz fős székicsér sereg, ahogy
épp kavarognak a homokkal telt levegőben, amint a szaharai Harmattan passzátszél és a Guineai-öböl felől
érkező óceáni szél egymásnak feszül Accra fölött és felkapja a város vörös porát.
A végleges szám a félreazonosított fajok kigyomlálása után 311, amely 19 helyszínből és 23 checklistából állt
össze, vagyis szépen teljesült a célom. A 311-ből 280-at életemben először láttam (lifers). Az út egész jónak
bizonyult az alábbiak tekintetében:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turákók (Musophagidae, 4 faj),
kakukkok (Cuculidae, 9),
gémek (Ardeidae, 11),
ölyvek, sasok, keselyűk és társaik (Accipitridae, 18),
szarvascsőrűek (Bucerotidae, 8),
jégmadarak (Alcedinidae, 7),
gyurgyalagok (Meropidae, 6),
szalakóták (Coraciidae, 5),
bajszikák és bádogosmadarak (Lybiidae, 11),
bülbülök (Pycnonotidae, 13),
afrikai poszáták (Macrosphenidae, 7),
eremomelák, liánposzáták, priniák, szuharbújók, kamaropterák (Cisticolidae, 14),
légykapók (Muscicapidae, 12),
nektármadarak (Nectariniidae, 16),
szövőmadarak (Ploceidae, 14),
díszpintyek (Estrildidae, 16).

Viszont nem láttam se egy darab túzokot, se
lappantyút, baglyot (2) is alig. Mindössze két felsőguineai endemikus fajt jegyeztem fel (fehérnyakú
gólyalábúvarjú és rézfényű fényseregély) a Ghánában
előforduló tizenkettőből1. De nem is ez volt a cél,
mivel idő hiányában nem mentünk el az
elefántcsontparti határhoz közel fekvő érintetlen
(elsődleges) őserdőkhöz,
ahol az emberi
tevékenységre nagyon érzékeny fajokat lehet látni,
ha elég türelmes az ember, mint például a fehérmellű
gyöngytyúk (White-breasted Guineafowl) vagy a
ghánai
kakukkgébics
(Western
Wattled
Cuckooshrike). De az endemikusokon kívül sok egyéb
érdekességről is lemaradtam, mint pl. a
narancsszínű, szavannák galériaerdeiben élő, egyre ritkuló afrikai halászbagoly (Pel’s Fishing-Owl), a nagyon
látványos vitézsas (Martial Eagle), a gyakran faágakon üldögélő, zárt mocsárerdők vizein fellelhető kongói réce
(Hartlaub’s Duck), vagy az abesszin szarvasvarjú (Abyssinian Ground Hornbill), ami úgy néz ki, mintha
kereszteztek volna egy tukánt és egy pulykát. Azzal is tisztában vagyok, hogy a helyi vezetők nélkül kb. fele ennyi
fajt írtam volna fel. Sokszor hang alapján detektálták a madarat, amit aztán megmutattak, hogy meg tudjam
nézni. A sok homokszínű szuharbújót vagy olajzöld bülbült terepi gyakorlat vagy a hangok ismerete nélkül
esélytelen megkülönböztetni. Ilyenkor Ted Parker szokott eszembe jutni, aki állítólag négyezer madarat volt
képes hang alapján felismerni. Ha valaki lejátszott neki egy hangfelvételt, megmondta milyen fajokat hall a
háttérzajban, valamint azt is megállapította, hogy pontosan hol készült a felvétel. Persze a vezetők se
tévedhetetlenek, Kwame például simán gyapjasfejű keselyűnek (White-headed Vulture) határozott egy csuklyást
(Hooded Vulture); mindkettő kritikusan veszélyeztetett egyébként.
Hosszúfarkú fényseregély

Sajnálom, hogy nem tudtam normális fotókat készíteni, de beszúrogattam azt a pár elfogadhatót a gyakoribb
fajokról. Több idő kellett volna mind az erdőkre, mind a szavannára. Tíz nap nem elég Ghánára, minimum két
hetet tervezzen, aki nem riad vissza az ismeretlentől és bírja a trópusi klímát. Mindent összevetve a túra óriási
élmény volt, nyers és kegyetlen, fizikailag kimerítő, mentálisan kielégítő. Igazán feltöltődve térek vissza
Európába.

Piroscsőrű kúszóbanka

Pamatos füleskuvik

1

Ghánai endemikusok: White-breasted Guineafowl, Rufous Fishing-Owl, Brown-cheeked Hornbill, Western
Wattled Cuckooshrike, Green-tailed Bristlebill, Yellow-bearded Greenbul, Black-headed Rufous-warbler, Nimba
Flycatcher, Rufous-winged Illadopsis, White-necked Rockfowl, Sharpe’s Apalis, Copper-tailed Starling

Guineai tokó
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