
Valahol Közép-Amerikában, egy 

hegyek közt kanyargó folyó

völgyben hosszú évmilliókon át a 

Természet volt az úr. Földünk 

legkülönösebb, leggyönyörűbb 

állatai vették birtokba ezt a földet, 

melyet ma Belizének hívnak. 

Azonban ezek a teremtmények 

nincsenek mindig egyedül. Két 

belizei ökológus összefogott, hogy

-  versenyre kelve az idővel -  meg

mentse ezt a törékeny élőhelyet

AYucatan-félszigeten fekvő Belize eddig 
biztos menedékhelyként szolgált a 

rendkívüli teremtmények számára. Ám ma 
már itt sincsenek biztonságban. A belizei 

természetvédők azért harcolnak, hogy 
megmentsék azt a világot, melyet ők Para
dicsomnak neveznek. Nemrégiben egy 
vízierőmű tervei láttak napvilágot, mely 
elárasztással fenyegeti e páratlan élőhely 
egy részét. Az erőmű megépítése az itt élő 
ritka állatvilág pusztulását jelentené.

Egy folyó birodalmában járunk. A távo
li, alig feltárt Raspaculo lustán kanyarog 
Belize buja hegyei közt. Greg Sho hivatását 
tekintve ökológus, származása szerint pedig 
maja. Ebben az eldugott völgyben, ahol

most jár, valaha ősei éltek. A kis csapat má
sik tagja Sharon Motola, Belize egyik leg
elismertebb természetvédője. Munkájuk 
során Greggel azon meggyőződésüket 
igyekeznek tudományos úton alátámasz
tani, hogy a terület továbbélése nemzetük 
jö v ő je  szempontjából is létfontosságú.

Hogy mitől olyan különleges a Raspa
culo völgye? Először is attól, hogy annyira 
eldugott. Ez az egyetlen hely Közép-Am e- 
rikában, ahol háborítatlan körülmények 
között élhetnek e ritka fajok. A tapír, az 
arapapagáj és a többi, most is látható állat 
mind-mind úgy él ma, mint sok száz vagy 
ezer évvel ezelőtt. Ez az, ami olyan külön
legessé teszi ezt a völgyet.

Napjainkra kevés olyan hely maradt a 
Földön, ahol a sárgaszárnyú ara szaporodni 
képes. Ez az egyik ilyen kivételes élőhely; 
ezért okozott oly nagy ijedelmet a tervezett 
vízerőmű híre. E  hosszú életű madarak jö 
vőjét sötét felhők árnyékolják be. Ma még 
szabadon repülnek, de lehet, hogy holnap 
hullámsírba merülnek. Hasonlóan sok má
sik itt élő teremtményhez, az ő sorsuk is 
szorosan összefonódott e tájjal, melyet a 
helybéliek így emlegetnek: a Raspaculo 
völgye... egy Paradicsom végveszélyben.

A sorozat egyes részei a National 
G eographic Channel októberi m űsorán 
láthatók, péntekenként este hétkor.
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