
A VADVILÁG N Y O M O Z Ó I
Nap mint nap teljes állatfajokat fenyeget 

a kipusztulás a vadvilágban. Az ellen
ség olykor egy ismeretlen kór, néha boly
gónk kiszámíthatalan és hirtelen változásai, 
olykor pedig más fajok dominanciája -  pél
dául az emberé. Nap mint nap tudóscso
portok dolgoznak azon, hogy megfejtsék a 
világ vadállományát fenyegető rejtélyes ve
szélyeket. O k a vadvilág nyomozói.

A 13 részes sorozat nyomon követi 
a Nemzeti Vadállat-egészségügyi Központ 
és a Care fór the W ild International mun
káját. Az N V K az egyetlen olyan szervezet 
a világon, mely a vadvilágot fenyegető be
tegségek megelőzésével, felderítésével és 
kezelésével foglalkozik. Minden epizód 
egy rejtélyt tár fel, mellyel a tudósoknak, 
kutatóknak és nyomozóknak szembe kell 
szállniuk. A néző lassanként rádöbben, 
milyen értékes Földünk szabadon élő vad
állománya. A sorozat rávilágít azoknak az 
embereknek az elszántságára és könyörü- 
letességére, akiket a vadvilág nyomozóinak 
nevezhetünk.

A sorozat áprilisi adásaiban már talál
kozhattunk vadvilági kriminológusokkal, 
akik aprólékos munkával próbálnak fényt 
deríteni a vadon rejtélyeire, valamint tigri

sekkel, orrszarvúakkal és medvékkel, me
lyeket a közhiedelem miatt vadásznak le és 
ölnek halomra, hogy végül csontjaikat 
porrá törve felhasználják az orvoslásban. 
Persze ezeken az állatokon kívül nagyon 
sok van még veszélyben az orvvadászoktól. 
Több olyan fajt ismerünk, melynek ki
pusztulását az ember okozta céltalan öldök
léseivel. A vadászat ilyen formában haszon
talan, sőt rendkívül káros is lehet. Soro
zatunk májusi epizódjaiban újabb áldoza
tokkal találkozhatunk, melyeket csak a 
vadvilági detektívek menthetnek meg a 
pusztulástól.

Egy sugaras teknős ára ötezer dollár. 
Egy komodói sárkánygyíké harmincezer. 
M indkettőt egy olyan feketepiacon árulják, 
mely a világ legritkább hüllőire specializá
lódott. A vadvilág nyomozói május 28-án 
19.30-kor a Kaméleon-hadművelet nyo
mába erednek, amelynek során a résztve
vők beszivárogtak az illegális hüllőkereske
delem hálózatába. A Kaméleon-hadmű
velet ügynökei megkísérelték leállítani az 
illegális kereskedelmet Ázsia és Észak- 
Amerika között. Tartsanak velünk, hogy 
megtudják, vajon sikerült-e nekik újabb 
fajokat megmenteni a kipusztulástól!
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