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Immár csaknem kétszáz bocsot 
mentettek meg a balánbányai 
Bear Again medve-visszavadító 
központban. A létesítmény meg-
álmodója és vezetője, Bereczky 
Leonardo szerint módszereiket 
tekintve a világon egyedülálló 
munkát végeznek, a projekt 
legnagyobb sikerének pedig a 
faj viselkedése és biológiája vizs-
gálatának eredményeit tekinti. A 
legnagyobb kihívást a központ 
anyagi fenntartása jelenti.

 » SIMÓ HELGA

M árcius végén a szentegyházi 
hegyimentő-egyesület mun-
katársai egy pár hónapos 

medvebocsot találtak a Vargyas-szo-
rosban, ezt követően pedig a Szeben 
megyei Bürkös községben, majd hús-
vét vasárnapján Alsóboldogfalva te-
rületén és Csíkszereda határában is 
pár hónapos bocsokra bukkantak. A 
négy állatban az a közös, hogy végül 
mindannyian a balánbányai Bear 
Again medve-visszavadító központ-
ba kerültek. Ennek apropóján a köz-
pont megálmodójával és vezetőjével, 
Bereczky Leonardóval beszéltünk 
arról, hogy milyen körülmények kö-
zött érkeztek a bocsok hozzájuk, mi 
vár rájuk ezután, hogyan működik 
a visszavadítás folyamata, és miért 
tartják fontosnak, hogy munkájukat 
a világhálón a nagyközönséggel is 
megosszák.

Bereczky Leonardo lapunk meg-
keresésére elmondta, hogy a Var-
gyas-szorosban talált bocs első kör-
ben a Vets 4 Wild állatorvosaihoz 
került, mivel a szentegyházi állat-
orvos úgy vélte, hogy elég gyenge, 
és néhány napig perfúzió kell neki. 
Amint a kicsi erőre kapott, hozzájuk 
szállították. Ez egy megszokott pro-
tokoll a két szervezet között szükség 
esetén. A másik három bocs jó egész-
ségi állapotban érkezett a Hargita 
megyei központba.

Nincs emberi közelség
A rehabilitáció folyamata körülbe-
lül két évig tart. Ennek alapja a ter-
mészetazonos élőhely biztosítása, 
amelyben a bocsok kibontakoztatják 
és fejlesztik a velük született, túlélést 
biztosító, defenzív és élelemszerző 
ösztönöket. A számukra biztosított 
élőtér dinamikusan növekszik az 
állatok ökológiai szükségleteik függ-

vényében: ez azért lehetséges, mert 
egyre nagyobb elkerített területet 
biztosítanak nekik a rehabilitáció 
különböző szakaszaiban. Ez idő alatt 
a táplálásukat úgy oldják meg, hogy 
ne tudják összekötni a táplálék for-
rását az ember jelenlétével. Az utób-
bi időben egy nagy méretű drónnal 
oldják meg a táplálék kihordását, és 
a közeljövőben sodronypályákat sze-
retnének építeni, amely a fák felett, 
a bocsok számára nem érzékelhető 
módon fogja szétszórni.

A harmadik tényező a központ 
területének emberi zaklatástól való 
elzárása. „Így a nálunk nevelkedett 
medvék nem szokhatnak meg sem-
milyen emberi közelséget. Egy ideig 
elég sok elengedés utáni monitorin-
got folytattunk. Ezt úgy tettük, hogy 
a tőlünk elengedett fi atal medvéket 
vadon befogott hasonló korúakkal 
párhuzamosan követtünk, és ösz-
szehasonlítottuk viselkedésüket 
élőhelyhasználat, mozgásdinamika 
és emberi településekhez való köze-
ledés szempontjából” – magyarázta 
a központ vezetője. Meglepő módon 
a tőlük kiengedett medvék sokkal 
távolabb maradtak mindennemű 
emberi létesítménytől. Ez annak 
köszönhető, hogy medvéiknek nem 
nyílik alkalmuk emberekkel kapcso-
latos dolgokat megszokni, mint pél-
dául a hangok, szagok, de a vadon 
nevelkedetteknek igen, mivel anyjuk 
többször is kerülhet emberi létesít-
mények közelébe bolyongásai során.

A helytelen és ártalmas
tévhitek feloldása
A legnagyobb kihívást a központ 
anyagi fenntartása jelenti, ennek ér-
dekében a kommunikációs kollégá-
ja fáradhatatlanul munkálkodik. A 
Bear Again Facebook-oldalon vagy 
a weboldalukon folyamatosan kom-
munikálják újdonságaikat, újabb és 
újabb kisfi lmeket, fotókat juttatnak el 
tevékenységükről a segítőkész embe-

rekhez. Emellett aktívan jelen vannak 
most már Instagramon, és nemrégi-
ben YouTube-csatornát is indította-
tok, ugyanis fontosnak érzik, hogy 
láthatóvá váljon a munkájuk. „Azt hi-
szem, annak ellenére, hogy a projekt 
nem látogatható, a világ számára ér-
dekes látni, mi folyik itt, és ugyanak-
kor feloldani a projekttel kapcsolatos 
sokszor helytelen és ártalmas tévhite-
ket” – fejtette ki a szakember. A pro-
jektet Bereczky Leonardo (portrén-
kon) egyedül indította egy osztrák 
alapítvány segítségével, és jelenleg 
ketten dolgoznak a központban. „Az 
évek során több támogatónk is volt, 
főként külföldi alapítványok, de je-
lenleg cégek és magánszemélyek 
adóik 2 százalékával segítenek, illet-
ve a nemzetközi WWF alapítvány is 
hozzájárul anyagi támogatással” – 
részletezte a szakember.

Módszereiket tekintve
egyedülállók
Elmondása szerint a projekt egy álom 
és hatalmas passzió sikeres találko-
zásának eredménye, amely megvaló-
sítására támogatókat talált hajdanán. 
„Az egész három árva medvebocs 
otthoni felnevelésével indult, bo-
csok, melyeket az akkor vadőrállás-
ban dolgozó édesapám hozott haza. 
Ezek felnevelése rávilágított, hogy 
a medvénél a túlélési ösztönök ge-
netikailag kódoltak, nem anyjuktól 
tanult viselkedési magatartások. Ha 
ezeket megőrizzük, fel lehet nevelni 
őket úgy, hogy a későbbiekben fajuk 
igazi képviselőjévé váljanak” – idézte 
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Medve-visszavadítás a világon egyedülálló módon

Fel lehet nevelni úgy a bocsokat, hogy a későbbiekben fajuk igazi képviselőjévé váljanak
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fel Bereczky Leonardo a kezdete-
ket. A későbbiekben tanulmányai 
is efelé irányultak: a ragadozók vi-
selkedésének tanulmányozására 
szakosodott, és ez irányú fejlődését 
próbálta a projekt kiépítésében is 
hasznosítani.

Most már közel 200 medvebocs 
sikeres rehabilitációjával büszkél-
kedhetnek. „A projekt legnagyobb 
sikere talán nem is a rehabilitált 
medvék számában érezhető, ha-
nem azon tanulságok levonásában, 
kutatási eredmények gyümölcsé-
ben, amelyek a faj viselkedésének 
és biológiájának vizsgálatára alkal-
mat nyújtott, és jelenleg is nyújt” 
– fejtette ki a szakember. Ilyenek 
például a fi atal medvék személyi-
ségbeli különbségeinek vizsgálása, 
személyiségek, melyek a későb-
biekben jellegzetesen különböző 
élőhely-hasznosítási stratégiákat 
határoznak meg, a téli álommal 
kapcsolatos sajátosságok, a fi ata-
lok természetes szétszéledési fo-
lyamatában észrevett mozgásdina-
mika és otthonterület-választás, és 
még számos érdekes megfi gyelés. 
Habár a projekt önmagában nem 
egyedülálló Európában, ugyanis 
Oroszországban is van egy rehabi-
litációs projekt, inkább a módsze-
reit illetőleg egyedülálló a világon. 
„Számunkra nem jelent ez különös 
dolgot, inkább esélyt, hogy ilyen 
jól működő rehabilitációs projektet 
replikázhassunk a világ különböző 
helyein, ahol szükséges” – vázolta 
a központ vezetője.

 » „A projekt 
legnagyobb 
sikere talán nem 
is a rehabilitált 
medvék számá-
ban érezhető, 
hanem azon 
tanulságok levo-
násában, kuta-
tási eredmények 
gyümölcsében, 
amelyek a faj 
viselkedésének 
és biológiájának 
vizsgálatára 
alkalmat nyúj-
tott, és jelenleg 
is nyújt” – fej-
tette ki Bereczky 
Leonardo. 

 » HAJNAL CSILLA

Elfogadta a bukaresti szenátus azt 
a törvénytervezetet, amely szerint 

a három év alatti gyerekek után nem 
kell közköltséget fi zetniük a tömb-
házakban élő családoknak. Eddig 
is akadtak lakótársulások, amelyek 
kedvezményt biztosítottak a kisgye-
rekes családok számára, de nem volt 
egységes rendelkezés erre vonatko-

zóan. Egyes lakástulajdonosi egye-
sületek a gyerekeket születésüktől 
kezdve beleszámítják a közköltség 
kiszámításának képletébe, máshol 
féléves kortól, esetleg később – 
mindez a lakóközösségek bizottsá-
gainak döntésétől függött. Császár 
Károly szenátor megkeresésünkre 
kifejtette, a tervezetet döntéshozó 
kamaraként a képviselőháznak is 
el kell fogadnia, és nem tudja pon-

tosan, hogy mikor döntenek erről a 
képviselők, de nem látja akadályát, 
hogy akár egy hónapon belül ki-
hirdessék a törvényt. Hozzátette, a 
szenátus közigazgatási bizottságá-
nak elnökeként azzal érvelt a terve-
zet mellett, hogy az intézkedésnek 
rövid távú anyagi vonzata lesz a csa-
ládok számára, ugyanakkor korrekt 
fi zetési rendszer, hiszen nem okoz 
hiányosságot a tömbházfenntartás 

költségeiben. Székelyudvarhelyen, 
akárcsak a legtöbb székelyföldi te-
lepülésen, egyelőre minden lakás-
tulajdonosi egyesület maga dönti 
el, hogy kedvezményben részesíti-e 
a három év alattiakat, vagy sem. Sőt 
akad olyan lakószövetség is a város-
ban, ahol a lépcsőházak közössé-
geire bízzák a döntést – mondta el 
lapunknak Zörgő Noémi, a polgár-
mesteri hivatal szóvivője.

Nem kell közköltséget fi zetni a három év alatti gyerekek után

 » Az intézke-
désnek rövid 
távú anyagi 
vonzata lesz a 
családok számá-
ra, ugyanakkor 
korrekt fi zetési 
rendszernek 
tekinthető.




