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medvementés 
Kambodzsában

Az ausztrál Free the Bears Alapítványt 
Mary Hutton alapította, egy medve-
epe-csapolásról szóló dokumentumfilm 
megtekintését követően. A szűk ketrec-
ben tartott medve epéjét kéthetente csa-
poló kínai munkások látványa annyira 
felháborította az ausztrál hölgyet, hogy 
aláírásgyűjtésbe kezdett, majd a 130000 
szignót tartalmazó dobozt személyesen 
adta át a kínai nagykövetnek. Aztán egy 
napon egy Kambodzsában élő honfitársa 
kereste telefonon. Elmondta, hogy isme-
ri az alapítvány törekvéseit, ezért szeret-
né, ha segítenének elhelyezni a helyi ét-
teremben tartott medvebocsokat. Maryt 
nem hagyta nyugodni a dolog. Lázas 
telefonálgatásba kezdett, és hosszas pro-
cedúra után elintézte, hogy a sidney-i 
Taronga Zoo befogadja az egyébként is 
kuriózumnak számító, a maláj medvék 
(Helarctos malayanus) fajához tartozó 
bocsokat. 

Azóta több példányt helyeztek el ily 
módon, de a mentett medvék nagy szá-
ma és a költségek miatt erre csak rit-
kán kerülhet sor. Az állatok szállítására 
szánt pénzből inkább azok eredeti élő-
helyén létesítenek menhelyeket és építe-
nek kifutókat. Ezek összege sem kevés, 
de ha összehasonlítjuk akár a hazai ál-
latkertek kifutóinak építési költségeivel, 
a menhelyekre szánt pár tízmillió forint 

Medveepe, MedveMancs, Medvetánc és kedv-
telésből tartott kisMackók. ezek a szavak 
Mindenkinek Mást és Mást jelentenek. kinek 
kulináris, kinek vicces, kinek MegMosolyog-
tató jelentésekkel bírnak. kivéve a Medvé-
ket. nekik ez egyet jelent a szenvedéssel, 
Majd a korai halállal. de létezik egy szer-
vezet, aMely 1995 óta próbál tenni az érde-
kükben.
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nem is tűnik olyan soknak. A Kam-
bodzsában, Thaiföldön, Vietnámban, 
Laoszban, Indonéz-Borneón és Indiá-
ban alapított menhelyek maláj, örvös 
(Ursus thibetanus) és ajakos medvéknek 
(Melursus ursinus) nyújtanak végső me-
nedéket.

Sérült mackók menedéke
A tavalyi év végén visszatérő vendégként 
a kambodzsai Phnom Tamao Állatkert 
és Vadállatmenhely területén működő 
telepüket kerestük fel. A Tamao-domb 
a fővárostól csupán 40 kilométerre, egy 
száraz, erdős területen található. Ezen 
belül öt hektáros területet mondhat 
a magáénak a medvemenhely, amely 
kb. száz maláj és pár örvös medvének 
nyújt az eredeti élőhelyhez hasonló el-
helyezést, összesen 16 tágas kifutóban. 
A gyakran sérülésekkel vagy amputált 
végtaggal érkező medvék csapatba szok-
tatása nem könnyű feladat. Szerencsére 
az alapfeltételek – tágas, természethű ki-
futók, szeparált belső helyiségek, renge-
teg mászási lehetőség – és a mindenna-
pos környezetgazdagítás nagyban segíti 

az itt dolgozó kambodzsai állatápolók és 
az önkéntes szakemberek munkáját.

Persze nem elég a medvéket csupán 
„megmenteni” és elhelyezni. A fő feladat 
a természetes élőhelyük megőrzése és az 

ismeretterjesztő oktatás. Erre a célra az 
alapítvány egy elkülönített összeg-

ből juttat a helyi szervezeteknek. 
A korábbi polgárháborús álla-

potokból csak lassan magához 
térő országban a környezet vé-
delmének propagandálására 
egy átalakított buszt hasz-
nálnak, amellyel a nemzeti 
parkok és más védett terü-
letek lakosságát keresik fel, 
hogy előadások és vetítések 
formájában mutassák be a 
környék élővilágát és ter-
mészetesen a medvéket.

A Free the Bears szak-
emberei a nemzeti parkok 

vadőreit is folyamatosan kép-
zik, majd a megszerzett tudást 

gyorsan kamatoztatják is. Ennek 
köszönhetően 2007 áprilisában 

lebonyolíthatták az első, medvék-

re fókuszáló állományfelmérést, hogy 
felmérjék a Kambodzsában élő medvék 
helyzetét. Sajnos ennek eredménye nem 
sok jóval kecsegtet, a vadon élő állo-
mány számát még csak megközelítőleg 
sem tudják megmondani.

tudomány éS kutatáS
A medvemenhely munkatársai a tudo-
mányt is szolgálják. Pár éve egy vadon 

sen a kambodzsai menhelyről, és 25 év 
után ezek voltak ez első maláj medvék 
Nagy-Britanniában, így érkezésük sok 
látogatót, és ami fontosabb, sok támo-
gatót hozott. Így a medvepár nemcsak 
az esetleges szaporulattal, hanem némi 
pénzzel is segítheti vadon élő fajtársa-
it. A támogatásokból persze nemcsak a 
medvemenhelyeknek, hanem a terepbi-
ológusoknak is jut; az állatkert 2009-ben 
a szumátrai Kerinci Nemzeti Park terü-
letén dolgozó medvekutatót támogatott, 
de az adományok révén sikerült hozzájá-
rulni a Phnom Tamao-i telep állatkórhá-
zának felépítéséhez is.

És hogy milyen jövő vár a többi med-
vére? A megoldás sajnos nem egyedül a 
Free the Bears és a hasonló alapítványok 
kezében van. Talán ha Ázsia legtöbb or-
szágában, köztük Kínában is betiltanák 
a medveepe és medvemancs értékesíté-
sét, megszűnnének a hivatalosan és fe-
ketén üzemelő medvefarmok, de akkor 
is maradna – sőt, élénekebb lenne – a fe-
kete kereskedelem. A kambodzsai men-
helyen élő medvék is kobzások révén ke-
rültek ide, és mint a statisztika mutatja, 
egyre többen látnak fantáziát a kistestű 
medvék értékesítésében…

Buzás Balázs (balazsbuzas.com)
Fényképezte: Buzás Balázs, Matt Hunt, 

Rare Species Conservation Centre

a Free the Bears alapítvány által megmentett medvék számokban:

india 525

kambodzsa 139

vietnám 30

laosz 18

indonézia 5

Thaiföld 25

A cikk megírásához nyújtott segít-
ségért külön köszönet a Free the 
Bears Foundation összes alkal-
mazottjának, különösen az ala-
pító Mary Huttonnak, a délkelet-
ázsiai menhelyeket irányító Matt 
Huntnak, a látogatásunk idején 
Phnom Tamaóban dolgozó Jodie 
és Peter Ellennek, továbbá a Rare 
Species Conservation Centre összes 
alkalmazottjának. A fotókért külön 
köszönet Matt Huntnak és Todd 
Daltonnak.

további infók:
www.freethebears.org

www.rarespeciesconservationcentre.org

született, örvös és maláj medve frigyéből 
származó bocsot mentettek meg, amely 
méltán keltette fel a tudóstársadalom fi-
gyelmét. A különös hibridről szakcikke-
ket írtak, a mindkét faj külső és belső tu-
lajdonságait öröklő medvét még napja-
inkban is tanulmányozzák. De ápolnak 
itt különös, világosbarna színváltozatú 
örvösmedvét is, amely inkább hasonlít 
idősebb oroszlánra, mint medvére. Az 
alapítvány működésének biztosításában 
az állatkertek is segíthetnek. Ennek ki-
váló példája a Vadon egy korábbi cik-
kében (Kismacskák a nagymacskákért, 
2009/6.) már említett angol állatkert, a 
Rare Species Conservation Centre te-
vékenysége. Kis alapterületük és szűkös 
költségvetésük ellenére sikerült felépíte-
niük egy tágas medvekifutót, ahol a Jo Jo 
és Srey Ya, a fiatal malájmedve-pár nyert 
elhelyezést. 2007-ben érkeztek, egyene-


