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A rejtekhelyet – ahonnan 
maga Máté is fotózza a 
nagyvadakat – azért hoz-

ta létre, hogy más természetked-
velők is kedvükre figyelhessék 
az állatok életét. Albert Tibor 
tusnádfürdői polgármester lap-
családunknak elmondta: saj-
nálja a történteket, mert nagyra 
értékeli a fotós munkáját, ellen-
ben a térségben vannak, akik 
nem nézik ezt jó szemmel. Az 
elöljáró arról is beszámolt, hogy 
a fürdővárosban tarthatatlan 
a helyzet, húsz medve jár be 
rendszeresen, ellenben szerin-
te a Tusványosra érkezőknek 
nincs miért aggódniuk, ilyenkor 
a nagyvadak a zaj miatt elkerü-
lik a települést.

„Ha problémájuk van, hívjanak”

M á t é  B e n c e  p é n t e k e n  
Facebook-oldalán számolt be ar-
ról, hogy értesítették: csütörtö-

kön valaki betörte tusnádfürdői 
medvelese ablakát. „A les az 
én spórolt pénzemből épült, így 
most nekem kell új üveget vásá-
rolnom, és kijuttatnom a hely-
színre. Javasolnám a tettesnek, 
hogy legközelebb tájékozód-
jon, és ha valami problémája 
van velünk, először engem hív-
jon fel, hátha tudok segíteni” – 
fogalmazott a természetfotós. 
Mindez alig néhány héttel a léte-
sítmény megnyitása után követ-
kezett be, az „Erdély szívében, 
a tusnádfürdői erdő rejtekében” 
kialakított medveles ugyanis jú-
nius 27-étől látogatható min-
den nap. „Segítsetek, hogy ez a 
csodálatos élőlény Székelyföld 
jó hírét öregbítse, és ne csak 
akkor legyen róla hír, amikor 
élelem után kutatva kukákat 
fosztogat, vagy háziállatok-
ra támad” – indokolta nemrég 
kezdeményezésének szüksé-
gességét a fényképész.

Rombolják a terület jó hírét

A fiatalon világhírnevet szer-
zett magyarországi természet-
fotós szerint a tettesek „a vandál 
tevékenységgel” nemcsak az 
ő munkáját nehezítik meg, ha-
nem a terület jó hírét is rombol-
ják. „Mi ide alkotni jöttünk, a 
tusnádfürdői közösségnek egy 
új szolgáltatást létrehozni, ami 
nagyon sok helyinek a javát szol-
gálja. Nem tettünk mást, mint a 
számtalan vadetető hely egyi-
két bemutathatóvá tettük, ami 
máris nagy sikernek örvend az 
ide látogató turisták, a turisz-
tikával foglalkozók és a termé-
szetet kedvelő helyiek körében 
egyaránt” – fogalmazott. Bejegy-
zéséből arra is következtetni 
lehet, hogy a tettesek két érté-
kes kamerát is eltulajdonítottak. 
„Javasolnám még, hogy a har-
madik, 90 ezer forintos vadka-
mera ellopása előtt is hívjon fel, 
mert nem kell az értékesítés-
sel bajlódnia, odaadom a lopás 
tárgyának értékét készpénz-
ben” – írta Máté Bence. Mint rá-
mutatott: ilyen hozzáállást sem 
Amerikában, sem Afrikában, de 
Európa más részein sem tapasz-
talt, és elszomorítónak tartja, 

hogy ilyesminek éppen nálunk 
kell először megtörténnie. A fo-
tós bízik benne, hogy a jövőben 
kevesebb felesleges kört kell 
futniuk „butaságok miatt”. Má-
té Bence júniusban alakította 
ki a detektívüveges medvelest 
a Tusnádfürdőhöz közeli er-
dőben, ahonnan az év minden 
napján természetes környeze-
tükben figyelhetők meg a vadon 
élő barnamedvék – olvasható a 
kezdeményezést népszerűsí-
tő www.medveles.hu honlapon. 
Az alcsíki medveles egyébként 
nem az egyedüli Székelyföldön, 
hasonló működik a Székelyud-
varhelyhez közeli Zetelaka 
környékén, Deságban is, aho-
vá hazai és külföldi turis-
ták egyaránt előszeretettel 
járnak. Úgy tudjuk, az otta-
ni lakosok sem örvendenek 
kimondottan a medvelesnek, 
amely szerintük még inkább a 
környékre vonzza a nagyraga-
dozókat. Babos Zsolt vadgazda 
mérnök, a létesítményt vezető 
vadőr szerint azonban éppen 
az általuk folytatott etetés gá-
tolja a medvéket abban, hogy 
bejárjanak a településekre.

PAP MELINDA

Kár érte Máté Bencét, a világhírű magyarországi természetfotóst

Megrongálták a medvelest

Máté Bence medvelese Alcsíkon. Valakiket zavart a létesítmény, ezért betörték az ablakát

Hat tyúkot és négy csirkét 
pusztított el egy medve egy 
Zsögöd utcai családnál csü-
törtökről péntekre virradó éj-
szaka. Nem ez volt az első 
alkalom, már másodjára nyir-
bálta meg a család állatállo-
mányát a vadállat. Mindössze 
a földön szanaszét szóródott 
tollak maradtak meg a zsögödi 
templom közvetlen szomszéd-
ságában élő család elpusztí-
tott tyúkjaiból. Galaczi Csaba 
a kiürített tyúkpajtát, a széttört 
drótkerítést mutatta, és elme-
sélte, hogy először valamikor 
két hete járt ott a medve, ak-
kor több tíz tyúkot pusztított el, 
most pedig péntekre virradó éj-
jel újabb tízet ölt meg közülük.

„Nem egyedül volt, boccsal 
jött, látszott a nyomokból, amit 
hagyott” – tette hozzá. A gazda 
úgy vélte, ez ugyanaz az anya-
medve lehetett, amelyet koráb-
ban a közelben látott, miközben 
gombászni volt a környéken. 
Mint fogalmazott, se éjjele, se 
nappala a medvetámadások 
óta, nem tudja, hogy mikor tér 
vissza a nagyvad.  Arra a kér-
désre, hogy bejelentik-e a vad-
kárt, azt válaszolta, hogy nem, 
mert sok az utánajárás, és úgy-
sem térítik meg a kárát. Május-
ban számoltunk be arról, hogy 
egy bocsos medve okozott kárt 
és riadalmat a zsögödi Natúr la-
kóparkban, ahol három juhot ölt 
meg, és megrongált egy kerítést 

is. Feltételezhető, hogy ugyan-
ez a példány pusztított a Natúr 
lakóparkhoz közel található 

Zsögöd utcában is, egyre kö-
zelebb merészkedve a város-
hoz. (BARABÁS HAJNAL)

Zsögödben háziszárnyasokat pusztított el egy anyamedve

A zsögödi templom melletti háztartásnál zsákmányolt tyúkokat a medve

� (Folytatás a 4. oldalról) 

A vizsgálatokból ugyanak-
kor kiderült, hogy az állatok 
elterjedési területe is növek-
szik, ami az előadó szerint 
érthető is, hiszen egy bizo-
nyos terület csak egy bizonyos 
számú állományt képes eltar-
tani, és ugyanott nem növeked-
het a végtelenségig az egyedek 
száma. Szerinte a problémás 
medvék kilövése nem minősül 
vadászatnak, ugyanis az inter-
venciónak (közbelépés) semmi 
köze a prevencióhoz (megelő-
zés). A kutató ugyanakkor ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy a 
tízéves időtartamot lefedő ada-
tok szerint augusztusban tör-
ténik a legtöbb medvetámadás. 

A találkozón ezután Kelemen 
László, a sepsiszentgyörgyi 
Rara Avis Madártani Egyesület 
elnöke az Európai Medvefigye-
lő Napok megszervezésének 
lehetőségeiről és előnyeiről 
beszélt, Alexandru Gridan, a 
brassói erdészeti kutatóköz-
pont munkatársa pedig arról, 
hogy tapasztalataik szerint a 
nyár elején megtízszereződött 
a medve okozta konfliktusok 
és károk száma a tavalyhoz ké-
pest. Az előadásokat követő-
en Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere kisebb vitát 
robbantott ki azzal a kijelen-
tésével, hogy ő a statisztikák 
helyett inkább arra lenne kí-
váncsi, ki a felelős azért, hogy a 
fürdőváros utcáin szabadon sé-
tálhatnak a medvék.

Érvek a medvék mellett

A résztvevők közül egy 
sepsikőröspataki nő is han-
got adott véleményének a vita 
során. Mint mondta, nem tag-
ja egyetlen zöldszervezetnek 
sem, de ebben a vitában az előt-
te szólóktól eltérően ő inkább 
a medvék pártját fogja. „Erdőn 
élek, a falutól egy kilométerre 
a medvék szomszédságában. 
A színvonalas előadásokban 
azonban nem hangzott el az, 
hogy a medve mindenevő. Ami-
lyen képet kaptunk ma itt a 
medvéről, aszerint tehenet, ju-
hot és kecskét eszik, illetve 
ezeket megsebesíti, továbbá 
lovat is eszik, és embert akar 
enni. A medve ezzel szem-
ben mindenevő, nálunk példá-
ul szedret eszik, és a szomszéd 
méheire járt rá, amit bekerí-
tett villanypásztorral, és az-
óta nem megy oda. Európa más 
részein éppen azért hiányoz-
nak a nagyvadak, mert kilőtték 
őket, és azért értékes a mi állo-
mányunk, mert itt még vannak. 
Akik a trófeavadászat ellen 
küzdenek, tulajdonképpen a 
kapitális hímek kilövése el-
len küzdenek, hiszen mint tud-
juk, nőstény medvét nem volt 
szabad kilőni, így a nagy híme-
ket vadászták, és értékesítették 
tíztől harmincezer euróig. Így 
maradtak az anyamedvék és a 
fiatal bocsok, amelyek megszok-
ták az ember közelségét, és ki-
szorultak az erdős területekről. 
Azok a kukázó példányok, ame-
lyekre most kilövési engedélyt 
kapunk, valószínűleg trófea-
ként kevésbé hasznosítható-
ak, illetve a vadásztársaságokra 
költségeket vonnak. A negatív 
szelekció tehát a vadállomány 
romlását és az emberközeli, túl 
bátor és túl vakmerő példányok 
elszaporodását eredményez-
te” – vonta le a következtetést a 
sepsikőröspataki nő.

ISZLAI KATALIN

Még egy hónap sem telt el a megnyitása óta, 

ismeretlen tettesek máris megrongálták Máté 

Bence világhírű magyarországi természetfotós 

Tusnádfürdő közelében kialakított medvelesét.
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