	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NAGYTESTŰ RAGADOZÓK (FARKAS, HIÚZ) ÉLŐHELYÉNEK FELMÉRÉSE ÉS ÉLETTANI
VIZSGÁLATUK ALAPJÁN KÖZÖS JEGYZÉK MEGFOGALMAZÁSA
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Befejeződött a nagytestű ragadozók vizsgálatát célzó fejlesztés a Gömör-Tornai-karszton és a
	
   Zemplénben. A természetvédelmi kutatás az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI)
irányításával, a Východoslovenské múzeum v Košiciach munkatársaival együttműködésben
	
   valósult meg – így megtörtént a szakmai szempontból egységet képező régió országhatárral
megosztott két oldalát érintő természetvédelmi tevékenységek összehangolása is.
	
   A projekt 469 940 EUR európai uniós támogatással, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében (azonosító szám: HUSK/1101/221/0036) valósult meg.

A farkas (Canis lupus) legendás, népmesei állat, a magyar kultúra része, sokszor jelképes szereplője. Sokáig
kipusztultnak könyvelték el Magyarországon, ám a szakemberek az elmúlt időszakban azt észlelték, hogy a
farkasok visszatértek. Éppen ezért rendkívül fontos az az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Kelet
Szlovákiai Múzeum (Východoslovenské múzeum v Košiciach) együttműködésében megvalósult program,
melynek célja a Szlovákia felől Magyarországra – az Aggteleki-karsztra és a Zempléni hegységbe –
visszatelepült őshonos nagyragadozók hazai ökológiai sajátosságainak vizsgálata, a határrégióban élő
farkas szubpopuláció összehangolt monitorozási módszerének kialakítása volt.
Mindez sikeresnek bizonyult: a projektidőszak során farkastól származó noninvazív (ürülék, vizelet) mintából
történő genotípus meghatározás alapján 5 különböző farkas egyedet sikerült azonosítani. A begyűjtött,
megvizsgált minták gps koordinátái alapján megrajzolhatóvá vált a farkasok által használt minimális
területnagyság (MCP) is. A kutatásról egy film és 3 szakmai kiadvány is készült, továbbá az eredményekről
a közmédia is beszámolt.
A pályázati program részleteit sajtónyilvános projektztáró rendezvény keretében, 2014. 07. 28-án 10.00
órakor mutatjuk be.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságról és a fejlesztési programról bővebb információ a www.anpi.hu,
valamint a http://anp.nemzetipark.gov.hu oldalakon található.
További információ:
Veress Balázs igazgató
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
e-mail: info.anp@t-online.hu
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