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Rakonczay Gábor első magyar-
ként az Antarktisz partjáról 
indulva több mint kilencszáz 
kilométer menetelés után hétfő 
este elérte a Déli-sarkot.

 » KRÓNIKA 

Elérte a Déli-sarkot Rakonczay 
Gábor. Az extrém sportoló első 
magyarként a szárazföld, vagy-

is az Antarktisz partjáról indulva 44 
nap és 4 óra alatt teljesítette a 917 

kilométeres távot egy 94 kilós szánt 
húzva maga után – közölte az MTI-
vel az expedíció PR-ügynöksége 
hétfőn este. Rakonczay Gábor az út 
során testsúlya 10 százalékát eléget-
te, az arcán pedig fagyási sérüléseket 
szenvedett. Mint a közlemény szerint 
elmondta: fi zikailag próbára tette 
az a kétszáz kilométeres szakasz, 
amelyen mély hóban meneteltek, 
a táv végén pedig folyamatos jeges 
szembeszéllel megküzdve teljesítette 
célját. Eleinte mínusz 12 Celsius-fok 
körüli volt a hőmérséklet az Antark-

tiszon, ám ahogy közeledtek a sark-
ponthoz, már szinte mindig mínusz 
20 Celsius-fok alá kúszott a hőmérő 
higanyszála, s olykor elérte a mínusz 
30-at is.

„Az Antarktisz hatalmas, tökélete-
sen élettelen, ugyanakkor fantaszti-
kusan tiszta és érintetlen. Semmi sem 
indokolja itt az életben maradást. Az 
agy ráadásul képtelen felfogni a me-
netelés tényleges időtartamát, ebben 
az ingerszegény környezetben az em-
ber lépésről lépésre küzdi előre ma-
gát. Csak megy előre, és nem foglal-
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„Sarkhódítás”. Rakonczay Gábor tudatosan távol tartotta magát a mélypontoktól, úgyhogy mentálisan jól bírta a végtelennek tűnő menetelést

Örökzöld probléma. Becslések szerint a mezeinyúl-állomány sok helyen a biológiai minimum határán van

kozik azzal, meddig tart még, hogy 
milyen hosszú ez az egész” – fogal-
mazott az extrém sportoló. A szabá-
lyok értelmében aki először jár az 
Antarktiszon, annak csapatban kell 
teljesítenie a távot, így Rakonczay 
Gábor is negyedmagával vitte vé-
gig az expedíciót, ám a legtöbbet ő 
haladt az élen, és az ő szánja volt a 
legnehezebb.

A négytagú expedíció beikta-
tott egy tervezett szünnapot, s két 
nap kényszerpihenőt is tartott egy 
hatalmas vihar miatt, amely a sát-
rukba „zárta” a csapattagokat. 
„Noha néhány nappal a vége előtt 
begyűjtöttem egy tetszetős fagyási 
sérülést – ami úgy nézett ki, mint-
ha egy forró vasalóval képen vág-
tak volna –, szerintem a csapatból 
még mindig én élveztem leginkább 
az egész utat. A fagyási sérülés lát-
ványos, de nem vészes, amikor tör-
tént, nem is éreztem, csak utólag 
láttam meg. A mínusz harminc fok 
és az erős szél hamar nyomot hagy 
az emberen. A fagyásnak egyébként 
különböző fokozatai vannak, az én 
arcomon csak a külső bőrréteg fa-
gyott el, ami rendbe jön” – mesélte 
az extrém sportoló.

Arról, hogy voltak-e mélypontjai 
a több mint hathetes út során, a 
sportoló elmondta, tudatosan távol 
tartotta magát a lehetséges mély-
pontoktól, úgyhogy mentálisan jól 
bírta a sokszor végtelennek tűnő 
menetelést. „Tisztában vagyok 
vele, hogy ez egyszerűen elképesz-
tő, és emiatt hatalmas örömöt és 
hálát érzek. Örülök, hogy sikerült, 
és hálás vagyok, hogy itt lehetek, 
és ezt átélhettem! Hogy a történtek 
fényében nekivágnék-e újra? Nem 
is kérdés, hogy igen” – vetítette elő-
re a jövőt Rakonczay Gábor.

 » „Hogy a 
történtek fényé-
ben nekivágnék-e 
újra? Nem is kér-
dés, hogy igen.”

Mezei nyulakat telepítettek az anyaországból Háromszékre
 » BÍRÓ BLANKA

S záz mezei nyulat hozatott Ma-
gyarországról a Kovászna Me-

gyei Halász-Vadász Egyesület, az 
apróvaddal két, fennhatóságuk alá 
tartozó vadászterületet népesítet-
tek be. László Béla, az egyesület 
elnöke elmondta, a hétvégén hat-
van nyulat engedtek szabadon Sep-
siszentgyörgy közelében, Szotyor 
és Illyefalva területén, negyven 
nyulat pedig a felsőháromszéki Ba-
rátos községhez tartozó Telek falu 
területén. A mezei nyulak betele-
pítésére azért volt szükség, mert 
a populáció létszáma az elmúlt 
években jelentősen csökkent. Két 
évvel ezelőtt kezdődtek a gondok 
a nyulakkal, a számuk látványosan 
csökkent, akkor merült fel, hogy 
betelepítésre lesz szükség. „Végül 
arra a megoldásra jutottunk, hogy 
száz példányt vásárolunk Magyar-
országról, összesen 11 ezer euróért, 
tehát darabjáért 110 eurót fizet-
tünk” – részletezte az egyesület 
elnöke. Arra is kitért, hogy a nyula-
kat párban vásárolták, fülszámoz-
va vannak, a bak nyulak zöld gom-

bot, a nőstények pirosat kaptak, 
hogy meg tudják különböztetni az 
egyedeket.

László Béla szerint több tényező is 
hozzájárult, hogy a mezeinyúl-po-
puláció megfogyatkozott. Egyrészt 
az elmúlt években növekedett a ró-
kák száma, miután sikeres volt a ve-
szettség elleni kampány, oltóanyagot 
tartalmazó csalikat helyeztek ki, és 
ezzel megakadályozták a fertőzés 
terjedését. Az elszaporodott rókák a 
mezei nyúl természetes ellenségei-
ként szorították vissza az apróvadak 
számát. Másrészt a nagytáblás mo-
nokultúrák elterjedése sem kedvez a 
mezei nyulaknak ott, ahol nagy terü-
leten kukoricát vagy repcét termesz-
tenek ez az apróvad teljesen eltűnt.

Az egyesület tagjai abban bíznak, 
hogy a betelepített mezei nyulak el-
szaporodnak. László Béla hangsú-
lyozta, a mezei nyúl jelenleg az egyik 
legveszélyeztetettebb faj Európában. 
Szakértők szerint a mezeinyúl-állo-
mány sok helyen a biológiai mini-
mum határán van, ami azt jelenti, 
hogy annyi egyed sincs, amennyi a 
faj fenntartásához elegendő. Az év-
tizedekkel ezelőtt szabályozás nélkül 

használt növényvédő szerek és mű-
trágya is tizedelte a nyulakat, majd a 
területek növényzetének elszegénye-

dése, a ragadozók számának növeke-
dése is odavezetett, hogy csökken a 
számuk.

 » Száz mezei 
nyúl érkezett 
Háromszékre.
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