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DÖGEVŐKÉNT FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI SZEREPET TÖLT BE A TERMÉSZETBEN A FAKÓKESELYŰ

Ritka „vendég” az országban

Vándorúton. A fakókeselyű akár három méter fesztávú szárnyaival óriási távokra képes kóborolni

A Romániából több mint 70 
éve eltűnt fakókeselyű fi atal, 
legyengült példányát fogták be 
néhány napja az ország nyugati 
részében. A nagy testű madarat 
jelenleg Marosvásárhelyen, a 
sérült vadállatok rehabilitációs 
központjában gondozzák.

 » HAJNAL CSILLA

K ülönleges „vendégnek” szá-
mít a hétvégén Marosvásár-
helyre került fakókeselyű, 

amelyet több mint hetven éve 
nem láttak az ország határain be-
lül. A Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
sérült vadállatok rehabilitációs 
központjában gondozott fiatal, 
legyengült példányt a Maros ár-
területén, Aradtól nyugatra fog-
ták be a Maros-ártér Natúrpark 
munkatársai. Szerencsére a ma-
dáron nincsenek külső sérülések 
vagy másfajta baleset nyomai, és 
a lábadozó fakókeselyű jelenleg 
speciális röpdébe került, ahol 
remélhetően hamarosan rendbe 
jön, étvágya kitűnő – tájékozta-

tott a Milvus Csoport sajtóosz-
tálya. Vizi Júlia, az egyesület 
sajtófelelőse elmondta, nagyon 
erős és ellenálló madárról van 
szó. A nagy testű keselyű addig 
marad náluk, amíg felerősödik, 
majd elengedik, de még nem 
tudják, hogy hol. Akár három 
méter fesztávú szárnyaival óriási 
távokra képes kóborolni.

A Milvus egyesület szakértői 
azt feltételezik, hogy a fi atal ma-
dár élelmet keresve jutott Szer-
biából vagy Bulgáriából a Maros 
völgyébe. Szerbiában ugyanis is-
mert fészkelőhelyei vannak, Bul-
gáriában pedig keselyű-visszate-
lepítési programok zajlanak.

Papp Tamás, a Milvus Csoport 
elnöke rámutatott, ez a madárfaj 
a második világháború végén 
tűnt el az országból, feltehetően 
a vadászat, mérgezés és az in-
tenzívebbé váló mezőgazdaság 
miatt. Mint kifejtette, szanitéc-
szerepet tölt be a természetben, 
elhullott állatokat fogyaszt, dög-
evőként fontos egészségügyi sze-
repe van.

 A befogott egyed valószínű-
leg a szerbiai költőállományból 
repülhetett át hozzánk élelem 
után kutatva, de úgy tűnik, 
nem bírt emberi segítség nélkül 
meglenni nálunk – magyarázta 
az egyesület vezetője, aki bízik 
benne, hogy a közeljövőben Ro-
mániában is lesz költőállománya 
a fakókeselyűnek.

 » A Milvus 
vezetője bízik 
benne, hogy a 
közeljövőben Ro-
mániában is lesz 
költőállománya a 
fakókeselyűnek.
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Elhunyt Spencer 
Davis brit zenész

Meghalt Spencer Davis brit 
zenész. A hatvanas évek egyik 

legnépszerűbb beatzenekara, a 
Spencer Davis Group vezetője, 
gitárosa, énekese kedden, 81 éves 
korában halt meg egy kaliforniai 
kórházban, ahová tüdőgyulladás-
sal került. Halálhírét menedzsere, 
Bob Birk tette közzé – írta tegnap 
az MTI a The Guardian internetes 
kiadására hivatkozva. Spencer Davis 
1963-ban Pete York dobossal, a 15 
éves Steve Winwood billentyűs-éne-
kessel és a basszusgitáros Muff  
Winwood basszusgitárossal saját 
zenekart alapított, amely a kezdeti 
Rhythm ans Blues Quartet után a 
Spencer Davis Group nevet kapta. 
A csapat a Rolling Stones, a Dave 
Clark Five, a Kinks mellett a kiala-
kulóban lévő brit beatszíntér egyik 
legfontosabb, az R&B által átitatott 
formációjává vált. Első kislemezük, 
az I Can’t Stand It 1964-ben jelent 
meg, a következő évben a Keep 
On Runninggal, majd 1966-ban a 
Somebody Help Mevel már vezet-
ték a listákat. A banda utolsó nagy 
slágere az I’m A Man volt 1967-ben, 
ezután a Winwood testvérek kivál-
tak a csapatból. A Spencer Davis 
Group 1973–74-ben újra összeállt, 
két lemezt is készített, de a korábbi 
sikerek elmaradtak. A zenekarvezető 
az Egyesült Államokba költözött, 
ahol előbb éveken át vergődött rossz 
lemezszerződések következménye-
ként, majd érdekes módon az Island 
Recordsnál vállalt munkát, és olyan 
előadók előre jutását segítette, mint 
Bob Marley vagy Robert Palmer. A 
zenész 2006-ban ismét életre hívta 
zenekarát, amellyel több-kevesebb 
rendszerességgel fellépett.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

E ladta vállalkozását, lakását és egy 
katonai teherautót vásárolt, majd 

világ körüli útra indult Petra Schü-
mann. A középkorú német hölgy az 
elmúlt időszakban Bögözben pihent 
meg. Találkozásunkkor visszaemléke-
zett, hogy fi atalabb korában sokszor 
migrén gyötörte, ami csak szép időben 
enyhült, ezért már akkor igyekezett a 
déli országokba kirándulni kikapcso-
lódás céljából. Mindig is szeretett utaz-
ni, az utóbbi években azonban már 
egyre erősödött benne a vágy, hogy 
hátrahagyva eddigi életét, hosszú tá-
von is emellett kötelezze el magát. Ek-
kor érdeklődött gyerekeitől, hogy mit 
szólnának elképzeléseihez, ők pedig 
mindnyájan támogatták ebben.

Petra Schümann már nem sokat 
gondolkodott ezután, meghirdette el-
adásra németországi lakását és köny-
velőirodáját, ahol huszonöt éven át 
dolgozott. A pénzből egy nyolckerekű 
katonai teherautót vásárolt, és meg-
kezdte annak átépítését, hogy lakható 
és biztonságos legyen. Napelemeket 
szerelt fel a járműre, hiszen a kályhája, 
mosógépe és egyéb háztartási eszközei 
árammal működnek. Természetesen a 
rossz időjárásra gondolva generátort 
is vásárolt. Ahogy belépünk a hölgy 
lakhelyéül szolgáló részbe, rögtön a 
konyhában találjuk magunkat, jobb 
felől a vécével és tusolófülkével ellá-
tott fürdőszoba, bal felől kanapé és 

asztal, illetve hátul a szekrények és 
ágy található. Ugyanakkor a teherau-
tóban daruval emelhető kvadot is szál-
lít, ami azért lényeges, mert ha megáll 
egy helyszínen, akkor a négyszer né-
gyes meghajtású járművel könnyedén 
bejárhatja a vidéket.

Idén júniusban indult útnak Petra 
Schümann Németországból, és eddig 
nem voltak különösebb problémái. 
Gondot egyébként csak a járványügyi 
helyzet miatti korlátozások okoznak, 
hiszen bizonyos országokba nem egy-
szerű bejutni, így folyamatosan újra 
kell terveznie útvonalát. Mostani el-
képzelése szerint Bulgárián áthaladva 
Görögországba szeretne eljutni, ahol 
eltölti a telet. Innen egészen Ománig 
menne el, és megnézné Oroszországot 
is. A következő terv már Ázsia felfe-
dezése, ahol szintén eltöltene néhány 
évet. „Nem valószínű, hogy mostaná-
ban hazamegyek, de hová is mennék, 
hiszen mindenem eladtam” – jegyezte 
meg nevetve.

Petra Schümann azt ajánlja min-
denkinek, aki hasonló álmokat dédel-
get, hogy egy percig se gondolkozzék, 
rögtön induljon útnak, amint teheti. 
Határozott véleménye, hogy nem kell 
több pénz ehhez sem, sőt inkább keve-
sebb, mintha valaki helyhez kötötten 
szeretne élni. Biztonságáért nem aggó-
dik a kalandor, mint mondta, a lakás-
ból kilépve is történhet baj, ezért nem 
szabad teret engedni a félelemnek. 
Szerinte egyébként az övénél kisebb 

járművel is el lehet indulni, ő azonban 
a biztonsága érdekében döntött a te-
herautó mellett. „A rosszfi úk nagy jár-
művekkel járnak, hát én is azt vettem” 
– mondta viccelődve.

Mint kifejtette, egyelőre tudja tarta-
ni a kapcsolatot családtagjaival, így 
könnyebb, viszont ez Ázsiában már 
nem biztos, hogy ennyire egyszerű 
lesz. Éppen ezért tart is némileg a ma-
gánytól, de úgy érzi, hogy a szabadság, 
az egyedül meghozott döntések és a 
kaland úgyis megéri.

Némi javítást igényelt a járműve, 
Jürgen Hausdorf helyi vállalkozó pedig 

felajánlotta segítségét, ezért állt meg a 
Hargita megyei Bögözben a világjá-
ró. Gyorsan összebarátkoztak, hiszen 
Hausdorfnak is hasonló tervei vannak, 
ő ugyanis Afrika körüli útra szeretne 
menni közel két év múlva. Már meg-
vásárolt ehhez egy tűzoltásra használt 
teherautót, ami átépítés alatt áll, hogy 
megfeleljen az utazás körülményeinek. 
Petra Schümann egyébként nagyon jól 
érezte magát a székelyföldi települé-
sen és környékén, amit az bizonyít a 
legjobban, hogy az általa megszokott 
egy-két éjszakás megálló helyett egy 
hétig kirándult a vidéken.

Beteljesíti álmát a Székelyföldön is állomásozó német világjáró

 » A németor-
szági világjáró 
nagyon jól érezte 
magát a székely-
földi településen 
és környékén. 

Mozgó otthon. Petra Schümann lakhatóvá és biztonságossá alakította át a nyolckerekű katonai teherautót




