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Mégsem pusztult ki a ritka 
hangyászsün?

A már kipusztultnak hitt tojásrakó emlõs-
faj, a Sir David Attenborough brit termé-
szettudósról elnevezett Attenborough-
hangyászsün, régebbi nevén a hosszú-
csõrû hangyászsün (Zaglossus bruynii)
újabb megfigyelések szerint mégsem halt
ki teljesen. Kutatók – bár az állatot magát
nem sikerült megfigyelniük – olyan nyo-
mokra bukkantak Pápua Új-Guinea ma-
gashegységeiben, amelyek közvetve bi-
zonyítják, hogy a faj jelenleg is él a terü-
leten. A Londoni Zoológiai társaságnak a
nyomokra rábukkanó kutatóexpedíciója
jövõre visszatér a területre, hogy megfi-
gyeljen, lefényképezzen, esetleg be is
fogjon élõ példányokat.

A rejtõzködõ és éjszakai életmódot
folytató, cipõs doboz méretû állatnak
eddig egyetlen példánya ismeretes: ezt
egy holland botanikus fogta be 1961-
ben, kitömött teteme egy holland mú-
zeumban látható. Bennszülöttek azon-
ban idõrõl idõre beszámoltak arról,
hogy látták az állatot. A kutatóknak
most ismét bennszülöttek beszámolóit
követve sikerült olyan nyomokra – ta-
lajba fúrt sajátos lyukakra – rábukkan-
nia, amelyek a hosszúcsõrû hangyász-
sünök rokon fajainál is jellegzetes kí-
sérõi az állat jelenlétének.

A hosszúcsõrû hangyászsün egyike
annak a néhány tojásrakó emlõsfajnak,
amelyek õsei – a kacsacsõrû emlõséhez
hasonlóan – már a dinoszauruszok ide-
jében megjelentek. Életmódjáról vi-
szonylag keveset tudnak: nappal való-
színûleg faodvakban vagy földbe vájt
mélyedésekben pihen, élelemért éjsza-
ka portyázik. Fõ táplálékát földigiliszták
és különféle rovarok adják, amelyeket
hosszú, hegyes csõrével túr ki a földbõl
vagy a termeszekbõl. Hosszú, kemény
tüskéi, ha kimereszti õket, hatékony vé-
delmet jelenthetnek a ragadozókkal
szemben. 

(BBC News)

Felperzselt területek térképe
Minden évben 3,0-3,5 millió négyzetki-
lométernyi – körülbelül India nagyságú
– területen ég le a növényzet a világ-
ban. A 2000 és 2007 között elszenvedett
veszteségekrõl egy új térképet szer-
kesztettek, amelyhez a SPOT nevû eu-
rópai mûhold szolgáltatta az adatokat.
A mûhold vegetációt figyelõ mûszeré-
vel hét éven keresztül gyûjtött adatok
alapján még nem lehet meghatározni,

vajon növekedõben van-e a tûzesetek,
erdõtüzek elõfordulása, hiszen évrõl
évre jelentõs, akár húsz százalékos elté-
rések is lehetnek a leégett területek ará-
nyában. Az eddig elért eredmények vi-
szont nemcsak az erdõtüzek megelõzé-
sét, oltását segítik elõ – az új térkép és
adatbázis az erdõmûvelésben, a globá-
lis felmelegedés megértésében és a lég-
köri szennyezõanyagok vizsgálatában
is fontos szerephez juthat.

 
Elfogadták Hegyi jelentését a

vadon védelmérõl 
Nagy többséggel fogadta el az Európai
Parlament Hegyi Gyula jelentését a va-
don védelmérõl, melyben a még érin-
tetlen területek eddigieknél szigorúbb
jogszabályi védelmét és jelentõsebb
anyagi támogatást szorgalmazta a ma-
gyar szocialista képviselõ. Mivel Európa
összterületének mára mindössze 1 szá-
zaléka maradt meg vadon területként,
legalább az eddig megmaradt õstermé-
szet méltó védelme mellett száll síkra
Hegyi Gyula jelentése, melyben azt ké-
ri, hogy a Natura 2000 természetvédel-
mi program keretén belül biztosítsanak
fokozottabb védelmet a vadonnak. A
magyar képviselõ azt is fontosnak tartja,
hogy a Natura 2000 közösségi finanszí-
rozása is érdemben javuljon, ami a ter-
mészeti értékekben gazdag Magyaror-
szág számára is fontos lenne.

Az EP éppen a vadvilág természetes
állapotú megóvása érdekében kérte fel
a környezetvédelmi bizottság tagjaként
Hegyit a jelentés elkészítésére. Jelenté-
sének célja a civilizáció elõtti flórát és
faunát õrzõ területek hatékonyabb vé-
delme a természetvédelmi szabályok ál-
tal szabott kereteknél. 

Hegyi még a szavazás elõtt a BruxIn-
fónak elmondta, hogy kifejezetten el-
lenzi a látogatók kitiltását a természet-
védelmi területekrõl, mivel szerinte csak-
is azok képesek hatékonyan óvni a ter-
mészetet, akik jól kiismerik magukat és
otthonosan mozognak benne. A jelen-
tés szerint a fenntartható turizmus a ter-
mészetben pihenõk figyelmét éppen a
károkozás nélküli megismerés és ta-
pasztalás fontosságára hívja fel.

Ezen szempontok figyelembevétele
nyomán támogatja a magyar EP képvi-
selõ, hogy Aggtelek környékén és a ha-
tár másik oldalán lévõ szlovák termé-
szetvédelmi területen magyar-szlovák
összefogással védett vadonpark – úgy-
nevezett PAN Park – létesüljön.

Az EP ezek mellett azt kéri az Európai
Bizottságtól, készítsen tanulmányt az érin-
tetlen területek védelmérõl, és dolgozzon
ki egy olyan uniós védelmi stratégiát,
amely azonosítja a veszélyeztetett fajokat
és biotópokat. A jelentés szerint fel kell
térképezni Európa utolsó érintetlen ter-
mészeti területeit, és különleges finanszí-
rozást kell biztosítani a visszavadításra, az
érintetlen területek széttöredezettségének
csökkentésére és a kompenzációs progra-
mokra.

Emellett a képviselõk a madárvédelmi
és élõhely-irányelv, illetve a vízügyi és a
tengervédelmi stratégiáról szóló keretirány-
elv hatékonyabb végrehajtását kérik a tag-
államoktól. Az Európai Bizottságtól pedig
az érintetlen és a majdnem érintetlen ter-
mészeti területek megõrzésére létrehozott
nemzetközi Wild Europe kezdeményezés
támogatását remélik.

Az EP szerint a Natura 2000 uniós ter-
mészetvédelmi hálózat alá tartozó érin-
tetlen természeti területek számára „kü-
lönleges státuszt és szigorúbb védelmet
kell biztosítani”. A képviselõk arra kérik
a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás,
az illegális fakitermelés és a fokozódó
áruigény figyelembevételével dolgozzon
ki iránymutatásokat a tagállamok számá-
ra az érintetlen területek Natura 2000 há-
lózat szerinti védelmére, fenntartható
használatára és finanszírozására. 

(Bruxinfo)
 

A Nyírerdõ Zrt a tartós hidegre való
tekintettel, a vagyonkezelõ jóváhagyá-
sával, 6000 köbméter tûzifát juttatott el
a térség településeiben az arra rászo-
rultaknak. A fél áron értékesített tûzifá-
ból a kisebb településeknek 100, a na-
gyobbaknak 300 köbmétert szállítottak,
amelybõl családonként 2 köbméter vá-
sárlására nyílott lehetõség. Kaknics La-
jos, a Nyírerdõ Zrt. vezérigazgatója ter-
mészetesnek tartja, hogy segítenek a
szegényeknek. (Magyar Nemzet) Ha
valami, akkor az ilyen jellegû erdészeti
szolgáltatás többet ér bármilyen PR-
cikknél (a szerk. megj.)
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