
ÉBREDEZŐ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY

A Bükki Nemzeti Park, mint illetékes szak
hatóság által felkért szakértőként vettem 
részt ez év június 3-án engedély nélkül tar
tott, veszélyeztetett vadonélő állatfajok 
kobzásánál, Mátraballán. Amint a fényké
peken is látható, megalázó, nyomorult kö
rülmények között tartottak két nagyragado
zó- és három főemlősfajt. Tizennyolc éve 
foglalkozom vadonélő állatokkal, s ez idő 
alatt sajnos sok visszaélést tapasztalhattam 
az állatok tartásával kapcsolatban, de a 
Mátraballán látottak még ennek ellenére is 
nagyon megrendítettek.
Fontosnak és példaértékűnek tartom a Bükki 
Nemzeti Parknak, mint szakhatóságnak a 
korrekt és szakszerű intézkedését, az elkob- 
zandó állatok jobb elhelyezése érdekében 
tett szervező munkáját. A megkeresett állat
kertek pedig az első hívó szóra együttmű
ködésüket biztosították. Ilyen módon került 
a mátraballai elkobzott örvös medve a győri 
Xantus János Allatkertbe, a két európai 
szürke farkas a Miskolc Városi Vadaspark
ba, a bundermajom, az emsemakákó és a 
galléros pávián pedig egy budapesti állat
otthonba.
Egy törvény ereje minden esetben a végre

hajthatóságától függ. Szükségszerű, hogy a 
jogosan elvárt állatkerti szakértői közremű
ködés és elhelyezés mellé a törvényhozás 
vagy az illetékes tárcák az ennek megfelelő 
pénzeszközök hozzárendeléséről is gon
doskodjanak. Hiszen egy-egy hasonló ak
ció a résztvevő állatkertek számára a rezsi- 
költségen kívül nem kevés elhelyezési, ta
karmányozási és állatorvosi kiadással is jár. 
Sokáig az állatvédelmi törvény hiánya miatt 
nem volt hivatalos szabályozása a vadálla
tok tartásának. Ki tudja, hogy még mennyi 
helyen létezhet a fentiekhez hasonló, az 
állatok minimális alapvető biológiai szük
ségleteit sem biztosító állattartó telep! Ért
hetetlen számomra, mi késztet embereket 
arra, hogy vadonélő és egzotikus állatokat 
öncélúan, jólétük alapvető feltételeit figyel
men kívül hagyva tartsanak. Ahogy Konrad 
Lorenz, a Nobel-díjas etológus mondta: 
„Mindenféle állatszeretet csak központi 
emberszeretetből fakadhat" -  ebből kiindul
va vajon mit várhatunk az ilyen típusú 
emberektől?
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Miskolc Városi Vadaspark

A közel kétszáz oldalas kötet részletesen foglalkozik legma
gasabb hegyeink (Börzsöny, Bükk, Mátra, Zemplén) látnivalói
val és környékük nevezetességeivel, mivel az összterülethez 
képest itt található a legtöbb nemzeti park és tájvédelmi körzet, 
ez az ország legerdősebb vidéke. Eszak-M agyarországon van 
a legtöbb középkori eredetű templom, a legtöbb történelmi 
emléket hordozó vár, valamint a reneszánsz és barokk épületek
ben gazdag kisvárosok sora. Szó esik a kötetben továbbá a négy 
nagy történelmi borvidék -  a mátraaljai, az egri, a bükkaljai és 
a tokaj-hegyaljai -  hagyományairól és híres borkultúrájáról.
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