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Bevezető
A főemlősökről készített képek, illetve videók, több millió ember figyelmét
is felhívhatják a védelmük fontosságára. Azonban, ha a képek üzenete nem
egyértelmű, akkor a szemlélő téves következtetéseket vonhat le a tartalmukkal
kapcsolatban. Ezek a félreértések aztán komoly, nem várt negatív hatással is
lehetnek a főemlősök életére (Aldrich 2018; Wallis 2018; Norconk et al. 2019). Aggodalmakra
adnak okot a félreérthető képek közösségi oldalakon való terjedése.
Több országban az illegálisan foglyul ejtett főemlősöket arra használják fel, hogy turisták fotókat
készíthessenek velük (Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur et al. 2019; Norconk et al. 2019). A már ivarérett,
felnőtt egyedeket gyakran megölik, annak érdekében, hogy a fiatalabbakhoz hozzájuthassanak, hogy egy fotó
kellékeként használhassák őket. Hogy ilyen esetekben a harapásokat megelőzzék, kihúzzák az állatok fogait.
A fotóalany (a főemlős) mindeközben akár extrém stressz alá is kerülhet. Az éjszakai életmódot folytató
főemlősök, mint például a törpe lajhármakik rendkívül érzékenyek a napfényre és vakura is, mikor fotózzák
őket (Nekaris et al. 2015). Turisták és külföldiek gyakran vásárolnak főemlősöket háziállatnak vagy azért,
hogy ezzel ‘megmentsék’ őket (Bergin et al. 2019; Osterberg & Nekaris 2015; LaFleur pers. obs.; Setchell
pers. obs.). Továbbá, gátlástalan vállalkozók világszerte egzotikus vadállatokat, többek között emberszabású
majmokat is tenyésztenek kifejezetten fotózásokhoz (Aldrich 2018). Amint ezek az állatok túl nagyok, vagy
erősek lesznek ahhoz, hogy biztonságosan kezelhessék őket, megszabadulnak tőlük. Ráadásul az emberek
többsége figyelmen kívül hagyja vagy nem is tud a tenyésztett állatok sorsáról, elhanyagolt életkörülményeiről
(Agoramoorthy & Hsu 2005; Reuter & Schaefer 2016).
Azok akik a leggyakrabban találkoznak a főemlősökkel, például tapasztalt és kezdő főemlőskutatók,
állatgondozók, állatkerti önkéntesek, állatmenhelyek és mentési központok, ill. kormányzati szervek
alkalmazottai és idegenvezetők turista központokon kulcsszerepet játszanak a főemlősökről kialakult kép
pontosításában. Az is nagyon fontos, hogy az adományozók, a természetvédelmi szakértők /filmek készítői,
illetve TV-s hírességek, a kormánytisztviselők és a média is azt mutassa, hogy milyen a főemlősökkel való
megfelelő viselkedés. A főemlősökkel kapcsolatos információk közvetítésének sikere azon múlik, hogy az
üzenetet hogyan értelmezik, és nem azon, hogy mi volt az eredeti szándék.
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Ebben a dokumentumban elmagyarázzuk, miért kell a fent említett összes szereplőnek átgondolnia a
főemlősökről készített képek használatát. Az összefoglalásban iránymutatásokat adunk annak érdekében,
hogy csökkenthessük a főemlősökről készült képeknek az állatok életére gyakorolt negatív hatásait.

Milyen problémát jelentenek azok a képek, amiken az ember és a főemlős együtt (szoros
közelségben) látható?
Amikor emberek más főemlősökkel együtt készítenek fotókat, az a nyilvánosság előtt torzítja a róluk
kialakult képet
A közösségi médiában főemlősöket kézben vagy vállon tartó emberek képei negatívan befolyásolják
a főemlősökről alkotott közfelfogást (Ross et al. 2011; Nekaris et al. 2013; Leighty et al. 2015; Clarke
et al. 2019). Ezek azt a hamis üzenetet hordozzák, hogy főemlősöket megérinteni veszélytelen, nem
jelent egészségügyi kockázatot egyik résztvevőre sem, és hogy a főemlősök megfelelő háziállatok.
Ez a viselkedés azt eredményezheti, hogy a szemlélő számára a főemlősök csupán a mulattatás
forrásaivá válnak, aláásva ezzel a biológiai sokszínűségben játszott szerepüket, veszélyeztetett
státuszukat és a megvédésükre irányuló természetvédelmi törekvéseket (Ross et al. 2008; Schroepfer
et al. 2011; Leighty et al. 2015, Morrow et al. 2017; Aldrich 2018).
A főemlősökkel együtt készített fotókat a különböző kultúrák különböző módon értelmezhetik
Míg az egyes kultúrákban élők elkülönültek a természettől, és éles határt húznak ‘ember’, ‘természet’
és a ‘vadvilág’ közé, addig mások ezt nem teszik, ezért a főemlősökre olykor nem mint ‘vadállatokra’
tekintenek (Aldrich 2018). Számíthatunk arra, hogy a képek értelmezése más és más az emberek
és a főemlősök közötti kapcsolatok és interakciók függvényében. Például, a főemlősök megítélése
különbözik a vidéki és a városi lakosok körében. (Franquesa-Soler & Serio Silva 2017; CeballosMago & Chivers 2010). Ez a különbség annak köszönhető, hogy e képek üzenetei másként csapódnak
le különböző kultúrában élő emberekben.
A főemlősökkel együtt készített fotók másokat is arra ösztönözhetnek, hogy ők maguk is közeli képeket
készítsenek
Képeken amiken az látszik, hogy állatorvosok, gondozók, műsorvezetők, hírességek, önkéntesek
vagy turisták főemlősöket etetnek vagy ölelnek, arra ösztönözhetik a nagyközönséget, hogy ők
maguk is lemásolják ezt a viselkedést. A turisták egyre gyakrabban készítenek és osztanak meg
olyan képeket, ahol vadállatokkal (köztük főemlősökkel) szoros közelségben pózolnak (Shutt 2014).
Ezek a képek aláásnak fontos természetvédelmi törekvéseket, például az orvvadászat leállítását,
illetve a főemlősök háziállatként való tartásának ellenzését. A kutatók és a főemlősök közös képei
felbosszanthatják a helyi lakosságot, akikben az az érzés alakulhat ki, hogy az emberek az állatokat
részesítik előnyben a helyi lakosokkal szemben. (Meijaard & Sheil 2008; Waters et al. 2018).
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Összegzés
Mivel a főemlősök megőrzésével és jólétével foglalkozó szakértők vagyunk, ezért felelősségünknek érezzük
felhívni a figyelmet arra, hogy milyen közvetlen és közvetett következményekkel járhat a főemlősökkel
szoros közelségben készített képek közzététele (Wallis 2018). A médiában terjesztett főemlősök képe
emberekkel rombolja a főemlősökkel kapcsolatos közfelfogást, növeli a kultúrák közötti félreértések
lehetőségét, növeli a nem megfelelő interakciókat a főemlősökkel, ami csökkentheti a rehabilitációs, és a
főemlősök megőrzésére tett erőfeszítéseket. Az ilyen képek közzétételének negatív hatásai meghaladhatják
a pozitív hatásokat, ezért az elővigyázatosság elvét kell alkalmaznunk, mivel ezen főemlősöket a kihalás
veszélye is fenyegeti.
Leegyszerűsítve, azok akik felelősséget éreznek a főemlősökért azok, a fent említett, könnyen
félreértelmezhető képeket ne tegyék közzé. Ez vonatkozik mindazokra, akik tanítanak, a médiában
dolgoznak és/vagy felhívják a figyelmet a főemlősök megőrzésére. De ez különösen igaz mindazokra akik
főemlősökkel vagy főemlősökért dolgoznak, hiszen a közvélemény rájuk támaszkodik, amikor véleményt
formál arról, milyen a főemlősök iránti felelőségteljes viselkedés.
Hogy segítsük a fent említett félreértések elkerülését a következő irányelveket javasoljuk:

Irányelvek a főemlősök felelőségteljes képeinek elkészítéséhez
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Győződjön meg arról, hogy Ön és / vagy a szervezet, ahol dolgozik megfelelő irányelveket követ, amikor
a személyzet, a tanulók vagy önkéntesek képeket terjesztenek. Adott esetben gondoskodjon arról, hogy
marketing- és PR-részlegei vagy bármely kommunikációs önkéntes teljes körű tájékoztatást kapjon az
irányelvekről.
Ha ön ismert személy, és jelent már meg olyan képe, ahol szoros közelségben látható főemlősökkel, akkor
gondoskodjon arról, hogy ez a kép ne legyen megosztható, vagy csak olyan kommenttel együtt, ami
felhívja a figyelmet a fénykép sugallta idill valótlanságára, ill. cserélje le a problémás képet olyanra, ami
megfelel a felelős képkészítés irányelveinek!
A problémával kapcsolatos ismeretterjesztés jelenjen meg a szervezet honlapján, kiadványain,
programjain, bemutatóin és idegenvezetői túrákon.
Ahol csak lehet, próbáljunk akkor fényképezni fogvatartott főemlősöket, amikor azok gondozói a
ketrecen kívül tartózkodnak.
Ne tegyünk közzé olyan fényképeket, ahol a főemlős éppen a gondozó karjaiban van. Ehelyett használjunk
olyanokat, ahol egyedül vagy más fajtársaival látható.
Ne tegyünk közzé olyan fényképeket a főemlősökről, amikor a gondozók, önkéntesek vagy adományozók
kézzel etetik őket, játszanak vagy közvetlenül érintkeznek velük, hacsak nem viselnek megfelelő
védőfelszerelést.
Emberek csak úgy szerepeljenek egy képen főemlősökkel, hogy köztük minimum 7 méter távolság legyen.
A főemlős kutatást hivatásként népszerűsítő képeken, a kontextus nyilvánvaló legyen, lehessen látni az
arcmaszkot, távcsövet, jegyzettömböt vagy más hasonló felszerelést, és a helyzet írásbeli magyarázata is
szerepeljen a kép mellett.
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