A mai napon medve megfigyelés volt Mályi határában.
Ezért az alábbi tájékoztatást kérjük elhelyezni a környező települések hirdetőfelületén,
honlapján:
A barna medve a legnagyobb termetű emlős fajunk: általában 100-340 kilót nyom, de ritkán
elérheti a 450 kilogrammos súlyt is. A kifejlett egyedek hossza két méter körüli. Alapvetően
magányos állat, és territoriális magatartást mutat. A bocsok az elválasztás után a következő
tavaszig általában anyjukkal maradnak. Élőhelyének nagysága néhány ezer hektártól akár
több ezer négyzetkilométerig is terjed. A hímek területe nagyjából háromszorosa a
nőstényekének.
A barna medve mindenevő, táplálékának mintegy hetven százaléka növényi eredetű. Egyaránt
kedveli az erdei gyümölcsöket, terméseket, fűféléket, gyökereket, a rovarokat, kis- és a
nagyobb termetű emlősöket is, de a dögöt sem veti meg. A barna medve egész nap aktív lehet,
mégis leggyakrabban reggel és este táplálkozik. Naponta több tíz kilométeres távolságokat is
megtesz. Téli nyugalmi időszakára jellemző, hogy nem alszik valódi téli álmot, gyakran
felébred.
A barna medve eredendően összefüggő erdőségekhez kötődik. Alkalmazkodóképességének
köszönhetően az eredeti élőhelyein jelentkező egyre intenzívebb emberi jelenléttel szemben is
toleránssá vált.
Sok tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, ha valaki medvével találkozik. A
medve, alapvetően kerüli az embert. Megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők
az esetleges problémák. Nagyon fontos az is, hogy a medvét ne csalogassuk magunkhoz
semmilyen módon. Azokon a helyeken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, célszerű zártan
kezelni a kommunális hulladékot, hogy a szemetet ne tekinthessék táplálékforrásnak. A
szabad természetben ugyanúgy tart az embertől, mint amennyire az ember megijedhet a
medvétől. Csak „szorult „ helyzetben, vagy a bocsait védve mutathat támadó magatartást.

Amennyiben valaki medvét lát, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatát az alábbi
ügyeleti telefonszámon: +36 30 861-3808
Mi a teendő a medvével történő váratlan találkozás esetében?









A medve nem játék, a medvét el kell kerülni! A medvével nem kell barátkozni –
bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott
van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez kapcsolódik!
A medve indokolatlanul nem támad emberre, sőt ha lehetősége van rá, messze
elkerüli.
Ha erdőben járunk és úgy gondoljuk, hogy bármikor felbukkanhat, keltsünk magunk
körül zajt (pl. fütyülés). Nagyobb társaság esetén kisebb a támadás veszélye.
Ha mégis medvével találkozunk, de az állat nem vett észre minket, lehetőleg feltűnés
nélkül, halkan azonnal távozzunk a helyszínről. Ha a medve észrevesz, ne próbáljuk
elzavarni kövekkel vagy bármi mással.
Autós találkozás esetén tilos elhagyni a járművet!
Ne etessük, közelről ne fényképezzük a medvét!










Ha a medve közeledni próbál, hagyjuk ott a magunkkal vitt élelmet egy helyen, és
lassan, figyelemmel kísérve az állatot, távolodjunk el a környékről.
Ne nézzünk a medve szemébe, ez agresszivitást válthat ki, ugyanakkor ne fordítsunk
hátat az állatnak.
Ha a medve két lábra áll, őrizzük meg nyugalmunkat, ez még nem jelent kimondottan
támadási jelet, lehet, hogy csupán a terepet fürkészi.
Ha a medve közel merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat.
Ha a medve mégis odajön hozzánk, feküdjünk hasra, a fejünket takarjuk el a
kezünkkel, és maradjunk mozdulatlanul.
Kutyasétáltatás, kutyával való vadászat esetén is veszélyes helyzet alakulhat ki, ha a
medve elől menekülő kutya a gazdához fog visszafutni – akár az őt követő állat
kíséretében.
Az erős illatú élelmiszereket ne a sátorban tároljuk. Éjszakára célszerű a sátortól
távolabb, fára, a medve által hozzáférhetetlen helyre tenni.
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