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Február elején két medve, Vackor és Mó-
ric érkezett a Budakeszi Vadasparkba. 

„Az idén immár 31. évébe lépõ Va-
daspark fõ célkitûzése, hogy az Európá-
ban honos állatfajokat természetes kö-
zegükben mutassa be az érdeklõdõk
számára. 35 állatfaj mintegy 150 egyede
között mostantól testközelbõl megfi-
gyelhetõ a barnamedve is. Ez az elõ-
relépés is jól példázza a Budakeszi Va-
daspark elmúlt évben kezdõdött folya-
matos, tudatos fejlesztését” – mondta
Zambó Péter, a vadasparkot üzemeltetõ
Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatója az új
medvekifutó ünnepélyes átadásán.

A 2 éves, fiatal nõstény mackó testsú-
lya 140 kg, míg Móric, az 5 éves hím
medve 310 kg-ot nyom. A medvék nagy
testsúlyához pedig hasonlóan nagy testi
erõ társul. A barnamedve egyébként eu-
rópai viszonylatban bátran nevezhetõ az
állatok királyának, hiszen a legnagyobb
európai emlõsállat, melynek az emberen
kívül nincs természetes ellensége.

Egészségük és jó kondíciójuk meg-
õrzéséhez a medvéknek naponta 15 kg
élelmet kell elfogyasztaniuk. Ez a köz-
hiedelemmel ellentétben nem húsból,
hanem elsõsorban gyümölcsbõl és
zöldségekbõl áll. Állati eredetû táplá-

lékkal hetente egyszer egészítik ki az
étrendjüket.

Az új jövevények a veresegyházi
Medveotthonból kerültek Budakeszire,
az intézmények között fennálló kiváló
kapcsolatnak köszönhetõen.

„A tavalyi jubileumi évben párhuza-
mosan kezdtük a látogatók kényelmét
szolgáló és az állatok bemutatását érde-
kesebbé, vonzóbbá tevõ fejlesztéseket” –
mondta Bene Zsolt, a Budakeszi Vadas-
park igazgatója. A következõ év feladata
az erdei iskolai szolgáltatások kibõvítése
és a Vadaspark információs rendszerének
újragondolása, melynek elsõ elemeként
már látogatható a www.vadaspark-buda-
keszi.hu címû megújult honlap.”

Lomniczi Gergely
fotó: Pápai Gábor

Barnamedvék a Budai hegyekben

Balról: Bene Zsolt, Zambó Péter és Lomniczi Gergely megnyitja a bemutatót

A Gemenci Erdõért Közhasznú Alapít-
vány Kuratóriuma a 2009. évben is kiírt
fotópályázatot, melyre kiváló, a gemen-
ci erdõt különleges nézõpontból meg-
örökítõ fotográfiák érkeztek. 

Az I. helyezett 300 000 Ft-os fõdíját
Krizák István „Tölgyfák” címû alkotása
kapta. A 150 000 Ft-os II. helyezésért já-
ró díjat megosztva dr. Kalotás Zsolt „A
Báli-sík árvíz idején” és Kelemen Attila
„Gemenci hajnal” címû fotográfiája
nyerte el. A 100 000 Ft-os III. helyezés
díját Krizák István „November” címû
képének ítélte oda a zsûri.

Különdíjban részesült Elblinger Fe-
renc „Az óriás alatt” címû fotója, mely a
többszáz éves keselyûsi tölgyet örökí-
tette meg. A Gemenc Zrt. a különdíjas

pályázó és kísérõje számára egy hétvé-
gi gemenci fotózást ajánlott fel szállás-
sal és teljes ellátással.

A felhívásra 19 pályázótól 190 pálya-
mû érkezett, mivel minden pályázónak
10 darab fényképet kellett nevének fel-
tüntetése nélkül beküldenie. 

Baricz Árpád
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